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   اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  
 والتنمية االقتصادية األفريقيي 

 واألربعون االجتماع احلادي 
   2023آذار/مارس  17-15 اإلنرتنت(، وعب )حضوراي  أديس أاباب

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 قضااي نظامية

تقرير عن تنفيذ برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري  
   2024-2014الساحلية للعقد

 مقدمة  -أوال
بلدا    32عددها  اليت يبلغ  من البلدان النامية غري الساحلية    (1)  الدب  16تضم أفريقيا   - 1

البلدان يف مناطق أخرى   من هتا ل ي. وتواجه البلدان الواقعة يف أفريقيا، شأهنا شأن مثمليف العا
البحر وبسبب ارتفاع تكاليف  إىل  من العامل، حتدايت معقدة بسبب افتقارها إىل منفذ مباشر  

ملعدالت عالية من ه  يساهم بدرجة كبرية يف تعرضغري ساحلي  كون البلد  النقل والعبور. و 
هي  الستة عشر  األفريقية من البلدان النامية غري الساحليةبلدا  (2)عشرثلثة الفقر املدقع. و 

 من بني أقل البلدان منوا أيضا.  

للعقد   - 2 الساحلية  غري  النامية  البلدان  لصاحل  فيينا  عمل  برانمج  - 2014ويهدف 
إىل معاجلة االحتياجات اإلمنائية اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية والتحدايت   2024

ملسامهة يف منوها املستدام والشامل ومبساعدهتا على إحراز تقدم يف  اب  ، وذلكاليت تواجهها

 

* E/ECA/COE/41/1 . 
ثيوبيا، إسواتيين، أوغندا، بوتسواان، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، مجهورية أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، رواندا، إ (1) 

 زامبيا، زمبابوي، ليسوتو، مايل، ملوي، النيجر. 
إثيوبيا، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، مجهورية أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، رواندا، زامبيا، ليسوتو،  (2) 

 مايل، ملوي، النيجر. 
 



E/ECA/COE/41/10/Rev.1 

2/17  23-00466 

برانمج عمل فيينا هذا جزءا ال يتجزأ من خطة    عد  سبيل بلوغ هدف إهناء الفقر املدقع. وي  
 أفريقيا اليت نصبو إليها.  :2063وخطة االحتاد األفريقي لعام  2030لتنمية املستدامة لعام ا

واجهت أفريقيا أزمة مزدوجة. فقد أدت آاثر احلرب يف أوكرانيا    ،2022ويف عام   - 3
ها ت( إىل زايدة تفاقم التحدايت اليت واجه19-مقرتنة آباثر جائحة فريوس كوروان )كوفيد

االعتماد    بسبب   والتكامل، وذلكرتابط  غري الساحلية على صعيد القدرة على ال  البلدان النامية
فيما  لدان العبور. و لبلسلع الزراعية والتعدين والطاقة و التبعية لالشديد على التجارة الدولية، و 

تزال   مقي  ال  السلع واخلدمات واألشخاص  فإن احلرب يف  حرية حركة  اجلائحة،  دة بسبب 
أوكرانيا أدت إىل زايدة حد ة انعدام األمن الغذائي يف القارة بسبب االرتفاع الشديد يف أسعار  

أدى إىل احنسار هامش التصرف يف اجملال املايل  األمر الذي املواد الغذائية واألمسدة والوقود، 
وزايدة حدة ضائقة   العام  احلكومي  اإلنفاق  هذه  املديونية.  على صعيد  شأن  األزمة  ومن 

وتطلعات خطة عام    2030جتعل حتقيق أهداف التنمية املستدامة خلطة عام  أن  املزدوجة  
 .  األفريقية يف غري متناول البلدان النامية غري الساحلية 2063

ويقد م هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل فيينا والتحدايت   - 4
والتخطيط    وجهتو    اليت املالية  وزراء  مؤمتر  إىل  املقدم  السابق  التقرير  منذ  ذلك  سبيل  يف 

 والتنمية االقتصادية األفريقيني أثناء الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا.  

عن   - اثنيا عامة  االجتماعية  التنمية  حملة  غري يف  االقتصادية  النامية  البلدان 
 قية الساحلية األفري

يف  منو  ما حتقق من  سجلت أفريقيا منوا اقتصاداي أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير، لكن   - 5
يف عام    حتقق  يف املائة( كان أقل مما   3,7)  2022الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف عام  

أن البلدان النامية غري الساحلية عانت من انكماش كبري يف  رغم  يف املائة(. و   4,8)  2021
الناتج احمللي اإلمجايل يف عامي    2020الناتج احمللي اإلمجايل يف عام   تراجع يف منو  ومن 

  2023، فمن املتوقع أن حتقق منوا مبعدل أكب من املتوسط األفريقي يف عام  2022و  2021
 .  ()انظر الشكل األول
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 الشكل األول

  النمو احلقيقي يف الناتج احمللي اإلمجايل

 مئوية( )نسبة 

 

  : اللجنة االقتصادية ألفريقيا، استنادا إىل توقعات صندوق النقد الدويل. متاح على الرابطاملصدر
www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/AFQ?year=2022  

 (. 2022تشرين الثاين/نوفمب   18يف  االطلع عليه )جرى 

ومن املتوقع أن يكون التضخم يف أفريقيا أعلى من التضخم العاملي )انظر الشكل  - 6
يف املائة يف    14,5، يتوقع أن يرتفع إىل  2021يف املائة يف عام    12,8بلغ  الثاين(. فبعد أن  

. ومن املتوقع أن يرتفع التضخم  2023يف املائة يف عام    12,4وأن ينخفض إىل    2022عام  
ينخفض إىل  ل  2022يف املائة يف عام    8,8إىل    2021املائة يف عام  يف    4,7العاملي من  

. ومن بني البلدان اليت سجلت أعلى معدالت تضخم يف القارة  2023يف املائة يف عام    6,5
يتوقع أن تسجل زميبابوي أعلى  2023توجد عدة بلدان انمية غري ساحلية. ففي عام    ،

يف املائة(،    28,6يا اثلث أعلى معدل ) يف املائة(، وستسجل إثيوب  204,6معدل تضخم ) 
معدالت   10وسيكون معدل التضخم يف كل من جنوب السودان وملوي من بني أعلى  

 يف املائة على التوايل(.   15,5يف املائة و 21,7)
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 الشكل الثاين

   معدل التضخم يف متوسط أسعار االستهالك

  السنوي ابلنسبة املئوية( )التغري  

 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، استنادا إىل توقعات صندوق النقد الدويل. : ملصدرا  

أوكرانياو  - 7 بفعل احلرب يف  أفريقيا إىل حد كبري  التضخم يف  وذلك بسبب    ،قد أتثر 
  ، مثل القمح والذرة  ،املواد الغذائية ذات األمهية البالغةاعتماد القارة على أطراف اثلثة لتوريد  

بلغت قيمة املنتجات الغذائية ،  2021وبسبب االرتفاع الشديد يف أسعار الوقود. ففي عام  
وكان    97من    أزيدأفريقيا    ااستوردهتاليت   دوالر،  صافيا    39مليار  مستوردا  أفريقيا  بلدا 

على سلسلة اإلمداد وتتكب د   ةللقيود املفروض  عرضةللمنتجات الغذائية، مما جعل هذه البلدان  
إ قدره  عجزا  األغذية  تضررا من    30مجاليا يف جتارة  األكثر  األربعة  والبلدان  مليار دوالر. 

التضخم يف أسعار األغذية )إثيوبيا وملوي وبوركينا فاسو ورواندا( هي بلدان غري ساحلية 
)انظر الشكل الثالث(. وملا كانت املنتجات الغذائية متثل حصة كبرية من االستهلك، فإن  

، وهو ما يؤثر يف الطلب احمللي. وستتأثر األسر كثرياية للمستهلكني سترتاجع  القدرة الشرائ 
وقابلية   الفقر  تفاقم  إىل  يؤدي  الذي  األمر  اخلصوص،  وجه  على  املنخفض  الدخل  ذات 

 التعرض ألوضاع الضعف.  
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 الشكل الثالث 

 2022حزيران/يونيه التضخم يف أسعار املواد الغذائية على أساس كل سنة على حدة، يف 
 )نسبة مئوية( 

 

 

القاعدة املشرتكة للبياانت اإلحصائية املوضوعية التابعة  : اللجنة االقتصادية ألفريقيا، استنادا إىل املصدر
متاح    (.2022تشرين األول/أكتوبر   27)جرى االطلع عليه يف ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  

  ./https://www.fao.org/faostat/en  على الرابط

ض أمن الطاقة أيضا لضرر ابلغ بسبب احلرب يف أوكرانيا. ومع أن العديد  لقد تعر   - 8
 اعتمادا شديدامن البلدان األفريقية هي بلدان مصدرة صافية للنفط اخلام، فإن القارة تعتمد  

، كانت مجيع البلدان النامية غري  2021كررة املستوردة. ففي عام  على املنتجات النفطية امل
 املكررة.  النفطيةالساحلية األفريقية، ابستثناء النيجر، مستوردة صافية للمنتجات  

وساهم عدم االستقرار السياسي أيضا يف ظهور حتدايت اقتصادية أفرزهتا اجلائحة   - 9
عام   ففي  أوكرانيا.  يف  مجه2022واحلرب  ظلت  وجنوب ،  وإثيوبيا  الوسطى  أفريقيا  ورية 

السودان تواجه حتدايت داخلية. وقد خل ف اإلرهاب أيضا آاثرا اقتصادية سلبية على البلدان. 
هجوما إرهابيا    699، س ج ل  2022حزيران/يونيه    30كانون الثاين/يناير و  1ففي الفرتة بني  

  ( 3)  )أفريقيا.اء  ـــ شخصا يف مجيع أحن  5  412عن مقتل    ت هذه اهلجماتأسفر و يف القارة،  
الساحلية   النامية غري  البلدان  األكثر  األفريقية  وكانت بوركينا فاسو ومايل والنيجر من بني 

للهجمات حزيران/يوني  (4)).اإلرهابية  تعرضا  ومايل  2022  هويف  فاسو  بوركينا  تعرضت   ،
مدين يف بوركينا فاسو   100يقل عن  هلجمات ذات صدى واسع، أسفرت عن مقتل ما ال

 مدنيا يف مايل.   132و

 
(3) year Africa terrorism trend analysis: -“Mid African Centre for Studies and Research on Terrorism,

2022”, 4 September 2022.  
(4)

  Institute for Security Studies, “African conflicts to watch in 2022”, 17 December 2021. 
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تراجعا    19-تراجع الضغط الواقع على نظام الرعاية الصحية جراء جائحة كوفيد  لئنو  - 10
حىت اتريخ  فشخص.    100أقل عدد من جرعات اللقاح لكل    ت ن أفريقيا قدمفإكبريا،  

، بلغ جمموع جرعات اللقاح اليت أعطيت يف مجيع أحناء  2022تشرين األول/أكتوبر    25
  ( 6) جرعة  683  805  078لكن مل يعط منها سوى    (5)  ،جرعة  12  830  378  906العامل  

يف املائة( يف أفريقيا. أما يف البلدان النامية غري الساحلية، فقد سجل معدل التلقيح تقدما   5)
ات. فإذا كانت ليسوتو ورواندا وبوتسواان من بني البلدان األفريقية العشرة ذات النسبة و متفا

من   األعلى  )حيث  املئوية  األقل  على  واحدة  تلقوا جرعة  الذين    69,9و  78,6السكان 
فريقية  األبلدان  اليف املائة على التوايل(، فإن بوركينا فاسو ومايل وبوروندي من بني    56,0و

السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل    حيث   ذات النسبة املئوية األدىن منالعشرة  
 يف املائة على التوايل(.  0,2و  12,5؛  13,9)

املناعة البشرية، إذ بلغت نسبة    وتعد أفريقيا املنطقة األكثر تضررا من فريوس نقص - 11
مليون شخص( من جمموع األشخاص    25,7يف املائة )   67املصابني هبذا الفريوس يف أفريقيا  
 األكثر  ني الفرعيتنيشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املنطقت  ااملصابني يف العامل. وتعد منطقت

يف املائة من جمموع    54)مليون شخص    20,6فيهما  ه  ، إذ بلغت نسبة املصابني به تضررا من
وكان التقدم الذي أحرزته البلدان النامية غري    (7) .األشخاص املصابني يف مجيع أحناء العامل(

يف إهناء جائحة فريوس نقص املناعة البشرية متفاوات من بلد إىل آخر.  األفريقية  الساحلية  
له منظمة الصحة العاملية على   هدشكاهله تفريوس  الأثقل ما أصبحت بوتسواان أول بلد نبيف

فريوس من األم إىل  ال، شوطا مهما على طريق القضاء على انتقال  2021عام    ، يف اخطأنه  
 (8) .2010مطردة يف اإلصاابت اجلديدة يف جنوب السودان منذ عام  الطفل، مثة زايدة  

عام   - 12 مدقع  478، كان  2019ويف  فقر  يعيشون يف  أفريقي  أن    (9).مليون  وي قد ر 
مليون أفريقي إضايف إىل ما دون خط الفقر املدقع   29مليني إىل  مسة  اجلائحة ألقت خب

يف املائة من السكان يف ملوي    70,1، كان  2019ويف عام    (10) .دوالر يف اليوم(   1,90)
يف املائة من السكان يف زميبابوي يعيشون    39,8يف املائة من السكان يف أوغندا و  42,2و

يف املائة من السكان يف النيجر   50,6، كان  2018دوالر يف اليوم. ويف عام    2,15من  أبقل  
يف املائة من السكان يف بوركينا فاسو يعيشون    30,5يف املائة من السكان يف تشاد و  30,9و

(. وقد اتسع نطاق عدم  2017دوالر يف اليوم )تعادل القوة الشرائية لعام    2,15أبقل من  
 

(5) 19) dashboard”. Available at -World Health Organization (WHO), “WHO coronavirus (COVID

https://covid19.who.int/ . 
(6) . Available at ”19 vaccination dashboard-Africa COVID“WHO, Regional Office for Africa, 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI0ZDlhZWEtMjUxMC00ZDhhLWFjOTYtYjZlMGYzOWI4

NGIwIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 . 
(7) In Danger: UNAIDS Global AIDS United Nations, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 

Update 2022, Geneva, 2022  . 
 . نفسه املرجع (8)
(9) Reaping the Potential Benefits of the African Continental Free Trade Area for Inclusive Growth: 

Economic Development in Africa: Report 2021 (United Nations publication, 2021)  . 
(10) extreme poverty line in 2021 due to 514 million Africans risk falling below “United Nations, ECA, 

COVID-19 , 2 March 2021 .‘‘ 

https://covid19.who.int/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI0ZDlhZWEtMjUxMC00ZDhhLWFjOTYtYjZlMGYzOWI4NGIwIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTI0ZDlhZWEtMjUxMC00ZDhhLWFjOTYtYjZlMGYzOWI4NGIwIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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من البلدان    4بلدان األفريقية. ووفقا لبياانت مستمدة من البنك الدويل، فإن  املساواة داخل ال
 .(11). أفريقية العشرة األكثر تفاوات يف العامل هي بلدان انمية غري ساحلية

والتدخلت،   - 13 والتحليلت  ابلبحوث  العمل،  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  وواصلت 
تقدم حنو  اللضمان عدم ترك البلدان النامية غري الساحلية األفريقية تتخلف عن ركب إحراز  

 .  2063حتقيق أهداف التنمية املستدامة والتطلعات احملددة يف خطة عام  

 أولوايت برانمج عمل فيينا تنفيذ حالة التقدم يف  - اثلثا

 املسائل األساسية املتصلة بسياسات العبور  -ألف
يشدد برانمج عمل فيينا على األمهية القصوى اليت تنطوي عليها حرية العبور ومرافق  - 14

العاملي.  العبور يف التنمية العامة للبلدان النامية غري الساحلية ويف إدماجها يف النظام التجاري  
التفاقيات اوهو يدعو إىل مواءمة القواعد والواثئق وتبسيطها وتوحيدها، وكذلك إىل تنفيذ  

اإلقليمية واإلقليمية الثنائية ودون  االتفاقات  النقل والعبور ومجيع  اليت حتكم  تنفيذا   الدولية 
 . كامل وفعاال

ات منه على مستوى  واحلاالت احلرجة والوفي  19-وبعد تراجع اإلصاابت مبرض كوفيد - 15
العامل، أعيد فتح احلدود بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبور، وهو ما أاتح التقليل 

على   (12)   .واخلدماتمن اضطراابت سلسلة اإلمداد وحتسني إمكانية احلصول على السلع  
أن اجلائحة أبرزت ما للممرات اليت تعمل بكفاءة من دور حيوي يف تسهيل ترابط شبكات 

 التجارة والنقل.  
امللحق  - 16 البوتوكول  من  الساحلية  غري  النامية  البلدان  ستستفيد  ذلك،  عن  وفضل 

قامة  ابملعاهدة املنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية املتعلق حبرية تنقل األشخاص وحق اإل
واالستقرار. وسيؤدي تعزيز وحسن إدارة حرية تنقل األشخاص فيما بني البلدان األفريقية إىل 

إىل حد كبري. وحىت تشرين األفريقية  حتسني آفاق التنمية يف البلدان النامية غري الساحلية  
ثلثة بلدان منها  بلدا من هذه البلدان على البوتوكول،    11ع  ، وق  2022األول/أكتوبر  

ليصبح عدد املصد قني عليه أربعة    ى البوتوكولقت علصد    ،مايل والنيجر ورواندا  قط، هيف
بلدا   11ولكي يصبح البوتوكول ساري املفعول، حيتاج األمر إىل أن يصد ق عليه    (13) .بلدان

آخر. وتواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا العمل مع خمتلف أصحاب املصلحة لتشجيع الدول 
و  الحقا.  تنفيذه  يف  ومساعدهتا  البوتوكول  على  التصديق  على  حبواث  قد  األعضاء  أجرت 

 
ابلنسبة جلمهورية إفريقيا الوسطى يف عام   56,2وعند  ،2015ابلنسبة لزامبيا يف عام  57,1مؤشر جيين عند  استقر( 11)

  .2015ابلنسبة لبوتسواان يف عام  53,3وعند  2016ابلنسبة إلسواتيين يف عام  54,6، وعند 2008
". متاح على 2022 نوفمب/تشرين الثاين 2: 19-كوفيد  بشأن  األسبوعي الوابئي"التحديث  العاملية، الصحة منظمة (12)

-https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---2الرابط 
november-2022.   

(13) -free-atingrel-community-economic-african-establishing-treaty-https://au.int/en/treaties/protocol

movement-persons.   

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---2-november-2022
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---2-november-2022
https://au.int/en/treaties/protocol-treaty-establishing-african-economic-community-relating-free-movement-persons
https://au.int/en/treaties/protocol-treaty-establishing-african-economic-community-relating-free-movement-persons
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املطلوب من  مت توصيات واقرتحت اسوقد   العدد  رتاتيجية من شأهنا أن تسهم يف حتقيق 
 التصديقات.

 تطوير اهلياكل األساسية وصيانتها  - ابء
الساحلية    حتقيقرغم   - 17 غري  النامية  اهلياكل    اكبري ا  حتسناألفريقية  البلدان  توسيع  يف 

املادية الكافية يف جماالت  ، فهي ال تزال تفتقر إىل اهلياكل األساسية  وحتسينها  األساسية للنقل
النقل ابلسكك احلديدية، والنقل البي، واملوانئ اجلافة، واجملاري املائية الداخلية، وخطوط 
األانبيب، والنقل اجلوي. ويشكل العجز يف اهلياكل األساسية وارتفاع التكاليف اللوجستية  

انمج عمل فيينا تنفيذا كامل.  عائقا كبريا أمام حتقيِق النمو يف هذه البلدان وأمام تنفيِذ بر 
ووفقا للبياانت املستقاة من برانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، فإن أوجه القصور  

مليار    75اليت تعرتي املمرات داخل شبكة اهلياكل األساسية للنقل األفريقية تكلف أكثر من  
على املنافسة داخل املنطقة   دوالر سنواي، وهو ما يتسبب يف اخنفاض قدرة البلدان األفريقية

 وعلى الصعيد الدويل.

يف املائة من    90نقل  تالسائدة يف أفريقيا، إذ  األوىل  وسيلة النقل    وي عد النقل البي  - 18
يف املائة من البضائع. غري أن متوسط كثافة الطرق املعبدة يف البلدان النامية   80الركاب و

، وهو قريب من نصف  2كم  1  000رتات لكل  كيلوم  10,59غري الساحلية األفريقية يبلغ  
والطريق    (14) .(2كم  1  000كم لكل    24,66املتوسط يف مجيع البلدان النامية غري الساحلية )

العابر ألفريقيا عبارة عن شبكة من مشاريع الطرق العابرة للقارة يف أفريقيا تسعى إىل  ار  السي
القارة. على أن تفعيل هذه الشبكة   تدارك العجز يف النقل البي وترابط شبكات الطرق عب

دونه عوائق بسبب نقص الروابط اليت تصل بني أجزائه وسوء الصيانة يف أجزاء رئيسية منه.  
مشروع تطوير  هو  لبلدان اجلنوب األفريقي غري الساحلية  تنفيذه  يتم  املشاريع الذي سأحد  و 

وموزمبيق وزامبيا. ومبجرد االنتهاء سيحسن النقل والتجارة بني ملوي    الذي   انكاالممر طريق  
يف    20إىل    15تلك البلدان بنسبة    التجارة يف ، يفرتض أن يساعد على ختفيض تكلفة  همن

 (15).املائة

أفريقيا،    د  ع  وتـ   - 19 السائدة يف  النقل  النقل ابلسكك احلديدية اثين أكثر وسائل  وسيلة 
وبينما تتمتع إسواتيين وزميبابوي   (16.)دولة أفريقية لديها سكك حديدية  36ابلنظر إىل أن  

وملوي بشبكة سكك حديدية هي األكثر كثافة بني البلدان النامية غري الساحلية األفريقية،  
تشاد ومجهورية إفريقيا الوسطى وليسوتو والنيجر تفتقر إىل الربط بشبكة  ال تزال بوروندي و 

 
(14) United Nations, Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked 

Developing Countries and Small Island Developing States, Improving Transport Connectivity for LLDCs 

and Building Resilient Transport Infrastructure to Support Accelerated Progress towards the SDGs.  
(15) Ongoing regional infrastructure will boost free trade in Africa”, Africa Renewal, “ Kingsley Ighobor,

10 October 2022.   
(16) Washington, D.C.,  ,Railways in Developing Countries: A Global ReviewAditi Raina and others, 

World Bank, April 2022 . 
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ولدى بعض البلدان النامية غري الساحلية األفريقية أيضا ممرات مائية    (17).السكك احلديدية
صاحلة للملحة، مثل حبرية فيكتوراي اليت تتيح الوصول إىل أوغندا وبوروندي ورواندا، وهنر 

يتيح ا لوصول إىل مجهورية أفريقيا الوسطى. بيد أن مخسة بلدان انمية غري الكونغو الذي 
هلا ممرات مائية ملحية )إثيوبيا وإسواتيين وبوتسواان وبوركينا فاسو وليسوتو(.    تساحلية ليس

وتضطلع املوانئ اجلافة أيضا بدور هام يف زايدة األداء اللوجسيت للبلدان النامية غري الساحلية،  
ولدى نصف البلدان  وسائط النقل املتعددة.  للوجستية التجارية، وتعزيز  وخفض التكاليف ا

تقريبا موانئ جافة )إثيوبيا وإسواتيين وأوغندا وبوروندي ورواندا األفريقية  النامية غري الساحلية  
 (18) .وزامبيا وزمبابوي(

عام   - 20 مطلع  تتعاىف    ،2022ومنذ  األفريقية  الطريان  آاثر    بثبات بدأت شركات  من 
يف    26ورغم استقرار حركة الركاب عند مستوى أقل بنسبة    ، 2022اجلائحة. ويف متوز/يوليه  

، فإن ما حققته منذ بداية 2019من عام  نفسه  املائة من املستوى الذي حققته يف الشهر  
أيضا، سجلت شركات الطريان    2022يكاد يكون الضعف. ويف متوز/يوليه    2022عام  

 (19)   .2019يف املائة يف حركة الشحن مقارنة ابلشهر نفسه من عام    2األفريقية زايدة بنسبة  
ويعد تعايف قطاع الطريان أمرا حيواي للبلدان النامية غري الساحلية، ألنه يتيح حتسني املواصلت  

يقية املوحدة للنقل اجلوي، اليت  دون التعرض للحدود وغريها من العوائق. وتعمل السوق األفر 
 قطاع املواصلتيف    ، على حتقيق املزيد من التحرير2018أطلقها االحتاد األفريقي يف عام  

، كانت السوق األفريقية املوحدة  2019. ويف متوز/يوليه  ايموسوكرواجلوية وذلك بتنفيذ قرار  
ساحلية )إثيوبيا وبوتسواان وبوركينا  بلدان انمية غري    10دولة، منها    29للنقل اجلوي تضم  

 فاسو وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ورواندا وزمبابوي وليسوتو ومايل والنيجر(. 

أمهية املتيسرة  التكلفة  ذات  وتكتسي مسألة احلصول على الطاقة املتجددة واملوثوقة و  - 21
ر، بغية تعزيز قدرة  قصوى للتمك ن من حتديث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونظم العبو 

البلدان النامية غري الساحلية على اإلنتاجية وعلى املنافسة التجارية. على أن متتع هذه الفئة  
حوايل    إذا كانفمن البلدان األفريقية إبمكانية احلصول على الكهرابء ال تزال متدنية للغاية. 

، فإن نسبة السكان  2020على الكهرابء يف عام    ونصلحي يف املائة من السكان األفارقة    56
 33الذين كانوا حيصلون على الكهرابء يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية ال تتجاوز  

وكان التقدم الذي أحرزته تلك البلدان متفاوات أيضا من بلد إىل آخر؛ ومن   (20.)يف املائة
،  2020 عام  يف املائة من سكان إسواتيين كانوا حيصلون على الكهرابء يف  76ذلك أن  

مث إن حصة مصادر الطاقة    (21) .يف املائة فقط يف مجهورية أفريقيا الوسطى  5مقارنة بنسبة  
 

)17( United Nations, Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked 

Developing Countries and Small Island Developing States, Improving Transport Connectivity for LLDCs 
. 

 . نفسه املرجع (18)
(19) Q3  –Quarterly air transport chartbook: IATA economics “International Air Transport Association, 

2022”.   
(20 )

-and-www.iea.org/data. Available at ”Access to electricity“International Energy Agency, 

statistics/data-product/sdg7-database#access-to-electricity (accessed on 18 November 2022) .   

 . نفسه املرجع (21)

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/sdg7-database#access-to-electricity
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/sdg7-database#access-to-electricity
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املتجددة احلديثة يف إمجايل االستهلك النهائي للطاقة يف أفريقيا متدنية للغاية، حيث بلغت  
النامية غري الساحلية  لبلدان  يف ايف املائة    10,73و  2019لقارة يف عام  يف ايف املائة    10,28
حرز تقدم كبري أيضا يف املشروع دون اإلقليمي لتوليد الطاقة الكهرمائية  وقد أ    (22).األفريقية

، وهو املشروع الذي سيزيد من إمدادات الكهرابء للشبكات الوطنية  روسومومن شلالت  
غ التقدم اإلمجايل ، بل2022لبوروندي ومجهورية تنزانيا املتحدة ورواندا. وحىت أيلول/سبتمب  

قرابة   األشغال  حزيران/يونيه    96,7يف  حبلول  املشروع  يكتمل  أن  املتوقع  ومن  املائة،  يف 
2023.  (23) 

غري  - 22 النامية  البلدان  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطوير  مسألة  وتكتسي 
الساحلية أمهية كبى لتحقيق منو مستدام وشامل. ويف هذا السياق، فقد أدت اجلائحة إىل  

بلغت نسبة    ،2022اإلنرتنت يف أفريقيا زايدة متسارعة. ويف عام  مستعملي  زايدة أعداد  
  27,7هذه النسبة    ت يف املائة، بعد أن كان  39,7ستعملون اإلنرتنت  السكان األفارقة الذين ي

الذي هذه النسبة أقل بكثري من املتوسط العاملي  كانت  . ومع ذلك  2019يف املائة يف عام  
 وكان التقدم الذي أحرزته البلدان النامية غري الساحلية   (24)   . 2022يف املائة يف عام    66بلغ  

زاد استخدام اهلاتف احملمول يف أفريقيا زايدة كبرية. ففي  قد  و متفاوات.    اجملالاألفريقية يف هذا  
شخص    100اشرتاكا لكل    87املتوسط، بلغ عدد االشرتاكات يف اهلاتف اخللوي احملمول  

متوسط االشرتاك  الساحلية فكان . أما ابلنسبة للبلدان النامية غري 2020يف عام فريقيا أيف 
البلدان وسج    (25)  .شخص  100اشرتاكا لكل    73ث بلغ  أقل من ذلك بقليل، حي لت 

النامية غري الساحلية األفريقية أيضا زايدة كبرية يف االشرتاكات الفعلية يف تقنية النطاق العريض  
 نسمة(.  100لكل اشرتاكا  34إىل  30للهواتف احملمولة )من 

بيد أن ارتفاع أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال يزال يعوق قدرة البلدان   - 23
النامية غري الساحلية على تسخري الفوائد الكاملة للقتصاد الرقمي وجين أقصى قدر ممكن  
الناشئة.  التكنولوجيات  تتحقق من استخدام  أن  ينبغي  اليت  التجارية واإلمنائية  الفوائد  من 

نرتنت اإلزيد من اجلهود ملساعدة هذه البلدان يف أفريقيا على تطوير خدمة  ويتعني بذل امل
السكان من أجل حتقيق اهلدف   النطاق أبسعار معقولة لعدد أكب من  من    ج -9عريض 

إىل   التكلفة  وامليسور  الشامل  الوصول  إمكانية  بتوفري  )املتعلق  املستدامة  التنمية  أهداف 
تعاون مع بلدان العبور ومع اجملتمع الدويل لسد الفجوة  اإلنرتنت(. وسيكون من الضروري ال

 العامل. بلدان الرقمية بني البلدان النامية غري الساحلية وبقية 

 
(22) -and-www.iea.org/data. Available at ”Share of modern renewables“International Energy Agency, 

statistics/data-product/sdg7-database#share-of-modern-renewables (accessed on 18 November 2022) . 

(23) 
-visits-governor-province-eastern-arwand-stories/356-https://rusumoproject.org/index.php/en/our

rusumo-project . 
(24) -www.itu.int/en/ITUInternational Telecommunication Union, “Statistics”. Available at 

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (accessed on 18 November 2022) . 
 . نفسه املرجع (25)

http://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/sdg7-database#share-of-modern-renewables
http://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/sdg7-database#share-of-modern-renewables
https://rusumoproject.org/index.php/en/our-stories/356-rwanda-eastern-province-governor-visits-rusumo-project
https://rusumoproject.org/index.php/en/our-stories/356-rwanda-eastern-province-governor-visits-rusumo-project
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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 التجارة الدولية وتيسري التجارة - جيم
تعتمد البلدان النامية غري الساحلية اعتمادا شديدا على التجارة الدولية، ما جعلها   - 24

ة النامجة عن اجلائحة وعن احلرب يف أوكرانيا. وقد أث رت املخاوف معرضة بشدة لآلاثر املربك
يتوقع أن تنخفض يف عامي   اليت  السلع األساسية  بشأن حدوث ركود عاملي على أسعار 

احمللية مرتفعة  2024و  2023 السلع األساسية ابلعملة  أسعار هذه  . ومع ذلك، ستظل 
 ات يف جمايل الغذاء والطاقة.  ، مما قد يؤدي إىل أزم26بسبب اخنفاض قيمة العملة 

، ويف خضم تباطؤ النمو العاملي واشتداد املخاوف  2022ويف الربع الثالث من عام   - 25
  كانت   بشأن الركود العاملي، تراجعت معظم أسعار السلع األساسية عن مستوايت الذروة اليت

. غري أن سعر 27أوكرانيااحلرب يف  و فيها يف أعقاب الزايدة الكبرية يف الطلب بعد اجلائحة  
. واخنفضت  2021يف املائة مقارنة بسعره يف الربع نفسه من عام    35خام برنت ارتفع بنسبة  

يف املائة( بسبب املخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد   16أسعار املعادن أكثر من غريها )بنسبة 
يف الفرتة نفسها  يف املائة مقارنة مبا كان عليه    67الصيين، لكن سعر األمسدة ارتفع بنسبة  

عام   عام  2021من  من  الثاين  الربع  يف  الزراعية  السلع  أسعار  يف  احلاد  االرتفاع  وبعد   .
ما خفف من املخاوف بشأن نقص الغذاء وهو  ، اخنفضت األسعار يف الربع الثالث،  2022

  أن بعد توقيع اتفاق تصدير احلبوب بوساطة األمم املتحدة بني االحتاد الروسي وأوكرانيا. غري  
 .  2021يف املائة مقارنة بسعرها يف الفرتة نفسها من عام   20رة ارتفعت بنسبة  أسعار الذ  

العاملية   - 26 األسواق  الساحلية يف  النامية غري  البلدان  أداء  من  ع  و  تن  عدم  هو  وما حيد 
  ، ابعتبار أن اعتمادها على صادرات املواد اخلام وعلى األسواق العامليةيكفياقتصاداهتا مبا  

جيعلها   الصيدالنية(  واملستحضرات  الغذائية  واملواد  الوقود  )مثل  األساسية  السلع  السترياد 
تنفيذ  االتفاق املؤسس ملنطقة ميكن أن يساعد  عرضة للصدمات اخلارجية. ويف هذا السياق،  

وذلك بتقليص   ،التجارة احلرة القارية األفريقية يف محاية هذه البلدان من مواطن الضعف هذه
االقتصادية  اعتم اللجنة  الغاية، قدمت  البعيدة. ويف سبيل حتقيق هذه  األسواق  ادها على 

إقليمية   ودون  وطنية  تنفيذية  اسرتاتيجيات  وضع  يف  األفريقية  البلدان  إىل  الدعم  ألفريقيا 
من   املتوخاة  الكاملة  الفوائد  على جين  رواندا االتفاقملساعدهتا  تعد  ذلك،  وفضل عن   .

املرتسخة يف منطقة    بلدان  10واحدة من   الصيدالنية  للمبادرة  املشئ  االتفاق  مشاركة يف 
التجارة احلرة القارية األفريقية، واليت هتدف إىل التصدي للتحدايت يف جمال احلصول على  
أدوية مأمونة وميسورة التكلفة وبصورة منصفة عن طريق املشرتايت اجملم عة، وإىل تيسري اإلنتاج  

الص للمستحضرات  املنس  احمللي  التنظيمية  املعايري  وتعزيز  األدوية يدالنية،  قة وضمان جودة 
 واملنتجات.    

وقد أحرزت البلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبور األفريقية تقدما يف التصديق  - 27
الذي يهدف إىل تسريع حركة  التجارة،  بتيسري  املتعلق  العاملية  التجارة  اتفاق منظمة  على 

 
(26) Drivers of Aluminium and  –Commodity Markets Outlook: Pandemic, War, Recession World Bank, 

Copper Prices, Washington, D.C., World Bank, October 2022.   
 املرجع نفسه.  (27)
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واإلف تشرين  البضائع  شهر  وحىت  العابرة.  البضائع  ذلك  يف  مبا  وختليصها،  عنها  راج 
، صد قت البلدان النامية غري الساحلية األفريقية األربعة عشر األعضاء  2022األول/أكتوبر  

يف منظمة التجارة العاملية على اتفاق تيسري التجارة. وتعمل إثيوبيا وجنوب السودان على  
عاملية، وبعدها ميكنهما أن تصبحا طرفا يف االتفاق. وقد صدَّق  انضمامهما ملنظمة التجارة ال

 بلدا من بلدان العبور األفريقية. 16على االتفاق أيضا 

الثاين/نوفمب    4وحىت اتريخ   - 28 تنفيذ االلتزامات 2022تشرين  ، بلغ متوسط معدل 
يف املائة ابلنسبة للبلدان النامية غري   44,1يف املائة ابلنسبة ألفريقيا و  46,7مبوجب االتفاق  

ما يشري إىل التزام جيد من جانب هذه الفئة األخرية من البلدان. وهو  الساحلية األفريقية،  
فادة من بداية  تقدم كبري، ال يزال هناك جمال للتحسني، ال سيما من حيث اإل  ورغم إحراز

 املبادالت يف إطار االتفاق. 

 التكامل والتعاون على الصعيد اإلقليمي  -دال
إن التكامل اإلقليمي أمر حتمي لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية يف البلدان النامية  - 29

ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية فرصة    ؤسساألفريقية. ويتيح االتفاق املغري الساحلية  
وذلك إبجياد سوق قارية، واحلد من احلواجز أمام التجارة واالستثمار،  ،  عظيمة لتعزيز التجارة

وتشجيع املنافسة ومواءمة قواعد التجارة يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية كافة، وهو ما  
التصنيع والنمو االقتصادي واستحداث فرص العمل واحلد من الفقر. ومع بدء  سيسهم يف  

املبادالت التجارية يف إطار االتفاق، من املتوقع أن جتين البلدان النامية غري الساحلية فوائد  
كبرية من السوق األفريقية املوحدة، اليت يبلغ إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل لبلداهنا جمتمعة  

جيدا إىل انتشال حنو  ، سيؤدي تنفيذ االتفاق تنفيذا  املثاليون دوالر. فعلى سبيل  تريل  3,4
آالف شخص يف زميبابوي من   10ألف شخص يف أوغندا و  30ألف شخص يف إثيوبيا و  640

تفعيل منطقة التجارة احلرة على إمكانية  ينطوي  و   (28)  .2045براثن الفقر املدقع حبلول عام  
األفريقي من حنو   اإلمجايل  احمللي  الناتج  عام    3زايدة    8إىل    2020تريليوانت دوالر يف 

عام   دوالر يف  إىل    2040تريليوانت  عام    16مث  حبلول  دوالر  وقد    (29) .2060تريليون 
سواان وجنوب السودان على  صدقت مجيع البلدان النامية غري الساحلية األفريقية ابستثناء بوت

 االتفاق.  

وتبلغ نسبة    (30).يف املائة من التجارة العاملية  2,8فريقيا  أ، مث لت  2019ويف عام   - 30
األفريقية   البلدان  بني  فيما  يعين    15التجارة  ما  القارية، وهو  التجارة  املائة من جمموع  يف 

  (31).أكثر مما تتاجر مع بعضها البعضالعامل    بلدان  بوضوح أن البلدان األفريقية تتاجر مع بقية 
 

 (. قريبا)يصدر  ألفريقيا االقتصادية اللجنة املتحدة، األمم  (28)
(29)  Governing the African Continental Free Trade United Nations, Economic Commission for Africa, 

Area–Regional Economic Communities Interface, 2021.   
(30) Reaping the Potential Benefits of the African Continental Free Trade Area  . 
(31) -Made in Africa: Rules of Origin for Enhanced Intra –Development in Africa: Report 2019 Economic 

African Trade (United Nations publication, 2019). . 
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يف املائة من التجارة فيما بني البلدان األفريقية تتألف من سلع مصنعة، فإن    41وإذا كانت  
يف املائة، ما    17تتجاوز    العامل مل بلدان  التجارة األفريقية مع بقية  نسبة السلع املصن عة من  

أبكب قدر من الفوائد.  عليها  يوحي أبن زايدة التجارة فيما بني البلدان األفريقية ميكن أن تعود  
وبعد تنفيذ االتفاق، من املتوقع أن تزيد قيمة التجارة فيما بني البلدان األفريقية أبكثر من 

اعدة على تصحيح احلالة اليت وبوسع االتفاق املس  (32) .2045يف املائة حبلول عام    130
فرض فيها على الصادرات فيما بني البلدان األفريقية تعريفات مجركية أعلى من كثريا ما ت  

فرض على الصادرات إىل بقية بلدان العامل، وهو ما يعزى جزئيا إىل وجود  التعريفات اليت ت  
فريقيا الذي أصدرته  ترتيبات جتارية تفضيلية أخرى، مثل قانون تشجيع النمو والفرص يف أ

األمريكية املتحدة  ابسم    ،الوالايت  املعروفة  األورويب  االحتاد  عدا ’’ ومبادرة  ما  شيء  كل 
 (33) ‘‘.األسلحة

رمسيا يف كانون الثاين/يناير    تورغم أن املبادالت التجارية احلرة يف إطار االتفاق بدأ - 31
. وتشارك يف  2022إال أن املبادالت األوىل مل حتدث فعليا إال يف أيلول/سبتمب    ، 2021

هو   الساحلية  غري  النامية  البلدان  من  واحد  بلد  بينها  من  بلدان،  ستة  التجريبية  املرحلة 
إمتام  (34) .رواندا عن  أعلن  اليت  التجارية  املبادالت  تصدير    هاوأوىل  هي  االتفاق  إطار  يف 

 (35) .نع إىل غاانص  بطارايت كينية ال

اسرتاتيجياهتا  - 32 وضع  على  البلدان  مبساعدة  حاليا  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  وتقوم 
السياسات،   ودعم  الوطنية،  اللجان  وتنظيم  القدرات،  بناء  طريق  عن  للتنفيذ  الوطنية 

نة  والتدخلت اهلادفة لتمكني النساء والشباب يف جمال األعمال التجارية. واستحدثت اللج
االقتصادية ألفريقيا أيضا مؤشرا قطراي لألعمال التجارية، وهو أداة شاملة للتعرف على آراء  

اللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا تعاوهن تنفيذ االتفاق. وواصلت  مع    االقطاع اخلاص إبزاء 
لصغرية  مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية ا

النامية، مبا يف ذلك عن طريق املشاركة احلثيثة وتقدمي إسهامات موضوعية أثناء مؤمتر وزاري  
ستفاد من نتائجه يف سياق  يف تركمانستان، والذي سي    2022قد يف آب/أغسطس  للنقل ع  

ح لدعم البلدان النامية غري الساحلية يف الفرتة ما بعد عام  إطار عمل عاملي جديد أو منق  
2024 . 

يف إطار االتفاق، التفاوض بشأن صفقات  املوحَّدة  وسيكون بوسع البلدان األفريقية،   - 33
اجتذاب  على  االتفاق  تنفيذ  وسيساعد  العامل.  بلدان  بقية  مع  أفضل  حنو  على  جتارية 
الرخاء   وزايدة  الفقر،  من  واحلد  أفضل،  عمل  فرص  وتوفري  التجارة،  وتعزيز  االستثمارات، 

 القارة، وهو ما سيعود ابلنفع على مجيع البلدان النامية غري الساحلية األفريقية. املشرتك يف 

 
(32) New assessment of the economic impacts of the “United Nations, Economic Commission for Africa, 

Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area on Africa”, policy brief, July 2021 . 

(33) Reaping the Potential Benefits of the African Continental Free Trade Area . 
 مجهورية تنزانيا املتحدة ورواندا وغاان والكامريون وكينيا ومصر.  (34)
(35) Martin Mwita, “Kenya begins trading under AfCFTA”, The Star, 23 September 2022 . 
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 التحّول االقتصادي اهليكلي -هاء
ل هيكلي يف اقتصادات البلدان يشدد برانمج عمل فيينا على احلاجة إىل إحداث حتو   - 34

التنويع االقتصادي، من  النامية غري الساحلية األفريقية، مع الرتكيز على زايدة القيمة املضافة و 
أجل تقليص وطأة األثر السليب الناجم عن الضرر الذي حلقها بسبب املوقع اجلغرايف وعن  
قاعدة   لتوسيع  البلدان جهودا كبرية  بذل هذه  ورغم  هلا.  تتعرض  اليت  اخلارجية  الصدمات 

التصنيع والعلوم والتكنولوجيا وا البتكار،  القطاع اخلاص لديها وحتسني قدراهتا يف جماالت 
 ل اهليكلي القتصاداهتا.  فإهنا ال تزال تواجه التحدي املتمثل يف دعم التحو  

أبكب حصة يف الناتج    2020ا للجتاه العاملي، ساهم قطاع اخلدمات يف عام  تبعو  - 35
يف املائة    24يف املائة، يليه القطاع الصناعي بنسبة    49احمللي اإلمجايل األفريقي، إذ بلغت  

بلغت  فيف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية،  أما    (36)   .املائةيف    19بنسبة    ي مث الزراع
يف املائة مث    26يف املائة، تليها مسامهة القطاع الصناعي بنسبة   46مسامهة قطاع اخلدمات  

يف املائة )انظر الشكل الرابع(. ويعد قطاع اخلدمات أكب مساهم يف    21بنسبة    يالزراع
الناتج احمللي اإلمجايل جلميع البلدان األفريقية، ابستثناء تشاد ومايل والنيجر، حيث ال تزال 

يف املائة على   36و 38و  46الزراعة تسهم حبصة أكب يف الناتج احمللي اإلمجايل، إذ بلغت  
 التوايل.   

  

 
(36) (accessed on 18  https://data.worldbank.org/orld Bank, World Bank Open Data. Available at W

November 2022).   

https://data.worldbank.org/
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 الشكل الرابع 

 2020املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
 )نسبة مئوية( 

  
 ، استنادا إىل بياانت البنك الدويل. ا: اللجنة االقتصادية ألفريقي املصدر

، اخنفضت مسامهة القطاع الصناعي يف 2020إىل عام    2014ويف الفرتة من عام   - 36
قطاعي    ةيف املائة، يف املتوسط، يف حني زادت مسامه  5الناتج احمللي اإلمجايل األفريقي بنسبة  

يف املائة لكل منهما. أما يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية،    2الزراعة واخلدمات بنسبة  
يف املائة،    4حظ اجتاه خمتلف. ففي املتوسط، زادت مسامهة القطاع الصناعي بنسبة  فقد لو 

يف املائة.    7يف املائة، ومسامهة القطاع الزراعي بنسبة    2وزادت مسامهة قطاع اخلدمات بنسبة  
ات يف إثيوبيا وزمبابوي، حيث زادت مسامهة القطاع الصناعي بنسبة  أبرز التغري    حدث بعضو 

يف املائة على التوايل. ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، زادت مسامهة قطاع   51و  يف املائة  71
يف املائة. وأثناء هذه الفرتة، شهدت مجيع البلدان النامية غري الساحلية   40اخلدمات بنسبة 

األفريقية، ابستثناء بوتسواان وجنوب السودان ورواندا وليسوتو والنيجر، تراجعا يف مسامهة  
 عي يف الناتج احمللي اإلمجايل.  القطاع الزرا

التصنيع احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي ألنه قادر على تعزيز اإلنتاجية، وتوليد ي عد   و  - 37
الرخاء   وزايدة  االجتماعية،  وابحلماية  العمل  مكان  يف  ابلسلمة  تتميز  رمسية  عمل  فرص 
املشرتك. وعلوة على ذلك، إبمكان التصنيع أن يرتقي بوضع البلدان النامية غري الساحلية 

رفع أجور العمال،  كمن مث زايدة الفوائد االقتصادية،  و ل القيمة العاملية،  األفريقية يف سلس
   يف سلسل القيمة تلك.     ة هذه البلدانمن مشارك املتأتية
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 وسائل التنفيذ  - واو
أكب التحدايت اليت بني  من  القدرات  ضعف  فتقار إىل املوارد املالية الكافية و يعد اال - 38

 الساحلية األفريقية يف سياق جهودها الرامية إىل تنفيذ برانمج تواجهها البلدان النامية غري
وقد    . 2063خطة عام  احملددة يف  تطلعات  العمل فيينا وحتقيق أهداف التنمية املستدامة و 

بداية  يف  السيادية  الديون  مستوايت  رفع  إىل  ابلفعل  النامية  االقتصادات  من  العديد  جلأ 
قتصادية اليت نشأت بعد ذلك، جلأت معظم البلدان  اجلائحة. وبسبب األزمات الصحية واال

إىل االستدانة جمددا لدفع تكاليف برامج دعم النظم الصحية الوطنية اليت كانت تعاين من  
 ضائقة شديدة ولتخفيف اآلاثر السلبية على الشركات والعمال.  

من   - 39 حاليا  وزمبابوي  وزامبيا  تشاد  املوتعاين  إثيوبيا  وطأة  وابتت  وبوروندي ديونية، 
  يف بشدة للوقوع  هي األخرى  ومجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وملوي معرضة  

. وتواجه أوغندا وبوركينا فاسو ورواندا وليسوتو ومايل والنيجر أيضا خطر  شاملة  مديونية  وطأة
   (37) .عموماديونية بدرجة معتدلة املضائقة 

، فل  2030ركائز رئيسية يف خطة عام    أيضاالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار    ومتثل - 40
ميكن ألي حتول هيكلي أن حيدث بدوهنا. وقد أحرزت بعض البلدان النامية غري الساحلية  

ففي عام   الصدد.  تقدما ملحوظا يف هذا  أكثر  ، ص  2022األفريقية  بوتسواان كثاين  ن فت 
استثنينا البلدان الواقعة يف اجلزء الشمايل من القارة.  ما  ، إذا  فريقياأاالقتصادات ابتكارا يف  

فت رواندا وإثيوبيا يف املرتبة األوىل والثالثة، على التوايل، بني البلدان املنخفضة الدخل ن  وص  
أخذان يف   ما  إذا  التوقعات  فاق  وبوروندي  زمبابوي  أداء  أن  لوحظ  بينما  ابتكارا،  األكثر 

    (38)  .منهمامية يف كل االعتبار مستوايت التن

ن وأصحاب املصلحة،  و الشركاء اإلمنائيالذي تقدمه  دعم  الويف هذا السياق، يكتسي   - 41
الساحلية   غري  النامية  البلدان  مساعدة  يف  قصوى  أمهية  ألفريقيا،  االقتصادية  اللجنة  مثل 

التوريد  وصيانتها  األفريقية على إنشاء نظم نقل متكاملة ، وإدماج تلك النظم يف سلسل 
العاملية واإلقليمية، وتعزيز التحول اهليكلي القتصاداهتا. وال تزال تدفقات املساعدة اإلمنائية 
الرمسية مصدرا رئيسيا لتمويل هذه البلدان، ولكن جيب أن تستكمل ابملعونة من أجل التجارة،  

التقين والدعم  اجلنوب،  بلدان  بني  فيما  املباشر  والتعاون  واالستثمار  من جانب  األجنيب  ، 
 القطاع اخلاص.  

 االستنتاجات والتوصيات -رابعا
من حتدايت بسبب اجلائحة واحلرب يف أوكرانيا، فقد    2022رغم ما اكتنف عام   - 42

جهودا كبرية من أجل تنفيذ برانمج  األفريقية  العبور    الساحلية وبلدانبذلت البلدان النامية غري  
 

(37 )
-www.worldbank.org/en/programs/debtWorld Bank, Debt Sustainability Analysis. Available at 

toolkit/dsa (accessed on 18 November 2022)  . 
(38 )

Global Innovation Index 2022: What is the Future of World Intellectual Property Organization, 

Innovation-Driven Growth? (Geneva, 2022) . 

http://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa
http://www.worldbank.org/en/programs/debt-toolkit/dsa
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بيد أن العديد من األهداف احملددة يف هذا البانمج مل تتحقق بعد. ومن بني  عمل فيينا.  
القيود الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ البانمج تنفيذا كامل االفتقار إىل املوارد املالية والبشرية  
والثغرات يف جمال التمويل. وينبغي للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان العبور األفريقية أن 

رطة طريق للتعجيل بتنفيذ برانمج عمل  اتسعى جاهدة إىل حتقيق تلك األهداف، وأن تتبع خ
واملصارف   اخلاص  والقطاع  السياسات  واضعي  مع  تعمل  وأن  املتبقيتني،  السنتني  يف  فيينا 

 : ما يلي اإلمنائية وكياانت األمم املتحدة والشركاء اآلخرين ذوي الصلة، من أجل

على  ا )أ(  مثل  لتصديق  فعاال،  تنفيذا  وتنفيذها  واإلقليمية  الدولية  االتفاقات 
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، والبوتوكول املتعلق ابملعاهدة املنشئة   ؤسساالتفاق امل

واالستقرار،   اإلقامة  وحق  األشخاص  تنقل  حبرية  واملتعلق  األفريقية  االقتصادية  للجماعة 
 تجارة؛  واالتفاق املتعلق بتيسري ال

تشجيع القطاع اخلاص على املسامهة يف تنفيذ برانمج عمل فيينا عب شىت   )ب(
القنوات، مبا يف ذلك زايدة االستثمار احمللي واألجنيب يف البلدان النامية غري الساحلية عن 

 طريق الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ 

للستجابة  إقامة   )ج(  ليس  الصمود  على  قادرة  صحية  األمراض نظم  لتفشي 
اليت   املساواة  أوجه عدم  ملعاجلة  األولية  الصحية  للرعاية  متني  أساس  بل إلرساء  فحسب، 
كانت موجودة بني الفئات الضعيفة من السكان عن طريق حتسني فرص احلصول على أدوية  

 آمنة وميسورة التكلفة وعلى أساس من اإلنصاف؛ 

 ،البنية التحتية للنقل  جماالت   تعرتي حتفيز االستثمار بغية معاجلة الثغرات اليت )د(
والتكامل    ،والتصنيع  ،والتحول الرقمي  ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،والطاقة املتجددة

 اإلقليمي؛

ل االقتصادي اهليكلي من أجل بناء القدرة اإلنتاجية،  ملضي قدما يف التحو  ا )هـ( 
ناعة التحويلية والزراعة، ومواصلة إدماج مع الرتكيز على زايدة القيمة املضافة يف قطاعي الص

التنويع   وتشجيع  واإلقليمية،  العاملية  القيمة  سلسل  يف  الساحلية  غري  النامية  البلدان 
 الرمسي واللئق؛ العمل التشجيع علىاالقتصادي وتنويع الصادرات، و 

ئة من  لتنسيق مع الشركاء يف جمال متويل التنمية بغية معاجلة أزمة الديون الناشا )و( 
 خلل آليات تتسم مبزيد من اإلنصاف والفعالية حلل أزمة الديون؛

 حلول على املستوى القطري تتعلق ابجملاالت ذات األولوية كافة. وضع  )ز( 

 

______________ 


