
 

 

 برانمج عمل الدوحة لصاحل أقل البلدان منوا  
 تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف أفريقيا 

مقدمة   -أوال  

، وسط ركود عاملي  2020شهدت اقتصادات أقل البلدان منوا انكماشا كبريا يف عام   -1
للتقدم  19-حاد انجم عن جائحة فريوس كوروان )كوفيد الوضع هتديدا  (. ويشكل هذا 

للعقد   منوا  البلدان  أقل  لصاحل  إسطنبول  برانمج عمل  تنفيذ  أُحرز خالل  - 2011الذي 
التحدايت    2020 مبفاقمة  أيضا  ازداديكلية  اهلويهدد  وقد  منوا.  البلدان  أقل  عدم    تيف 

فيما   النزاعات واهلشاشة، ال سيما  العاملي، كما ازداد خطر نشوب  املساواة على الصعيد 
 يتعلق ابحلوكمة الدميقراطية وسيادة القانون.

من  -2 العديد  أن  ورغم  منوا.  البلدان  ألقل  املالية  االحتياطات  اجلائحة  قوضت  كما 
املتقد اجلائحة، كانت  االقتصادات  أثر  من  للتخفيف  ضخمة  مالية  حوافز  قدمت  مة 

البلدان منوا   أقل  بكثري بسبب ضعف  حمدودة أكثر  االستجابة على صعيد السياسات يف 
وضعف   واللوجستيات،  اإلمداد  سالسل  تواجه  اليت  الكبرية  والتحدايت  املالية،  الظروف 

 القدرة على الصمود، وركود الدعم العاملي. 
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   اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط  

 والتنمية االقتصادية األفريقيي 
 االجتماع احلادي واألربعون

   2023آذار/مارس  17-15أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 
  *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 نظامية القضااي ال
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ال -3 الذي يغطي ويف هذا  البلدان منوا،  أقل  الدوحة لصاحل  فإن برانمج عمل  سياق، 
والذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوا   2031- 2022العقد  

للعقد  لف  خ    2022آذار/مارس    17يف   منوا  البلدان  أقل  لصاحل  اسطنبول  عمل  لربانمج  ا 
وزايدة    19-ستدام والشامل من جائحة كوفيد، يعكس الرغبة يف التعايف امل2020- 2011

القدرة على الصمود أمامها، دون ترك أي أحد خلف الركب. وبرانمج عمل الدوحة هو 
، واليت  اإلمنائينيجمموعة من االلتزامات املتجددة واملعززة من جانب أقل البلدان منوا وشركائها  

ان التعايف السريع واملستدام والشامل مت التعهد هبا على أساس األهداف الرئيسية التالية: ضم
وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات املستقبلية؛    ؛19-للجميع من جائحة كوفيد

أقل    قائمة   منالبلدان من اخلروج  ومتكني    والقضاء على الفقر املدقع وتعزيز أسواق العمل؛
املساواة؛   عدم  ومعاجلة  واالبتكاري؛  املستدام  التمويل  على  احلصول  وتيسري  منوا؛  البلدان 
وتسخري قوة العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ وتعميم رايدة األعمال القائمة على التكنولوجيا؛  

التنمية املستدامة من خالل   شراكة إعادة إحياء  وإحداث حتول هيكلي؛ وحتقيق أهداف 
 ة من أجل التنمية املستدامة.عاملي

 أقل البلدان منوا يف أفريقيا  قائمة الرفع من  -اثنيا
يف املائة    14بلدا، تضم حوايل    46، صنفت األمم املتحدة  2021اعتبارا من عام   -4

يف املائة( من البلدان   72بلدا )  33على أهنا من أقل البلدان منوا، منها   1من سكان العامل، 
  ما  يفأقل البلدان منوا، جيب أن يفي بعتبات الرفع    قائمة  ولكي يُرفع بلد ما من 2األفريقية.

ال يقل عن معيارين من املعايري الثالثة للرفع من القائمة )الدخل واألصول البشرية والضعف 
االقتصادي( يف تقييمني متتاليني من تقييمات الثالث سنوات. وال تكون البلدان الشديدة  
إذا   إال  القائمة  للرفع من  البشري مؤهلة  املال  الفقرية من حيث رأس  البلدان  أو  الضعف 

امل أعلى بشكل  استوفت  فيه  الفرد  الذي يكون دخل  والبلد  عيارين اآلخرين هبامش كبري. 
عف عتبة  ، والذي حيدد بض  ‘‘ الدخل فقط ’’ مستدام من معيار الرفع من القائمة املتمثل يف  

(، يكون مؤهال  2021دوالرا الستعراض الثالث سنوات لعام    2  444الرفع )احملددة يف  
 وف الشرطني اآلخرين. للرفع من القائمة حىت لو مل يست

أقل    قائمة   ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت ثالثة بلدان أفريقية قد خرجت من -5
(.  2017( وغينيا االستوائية )2007( وكابو فريدي )1994البلدان منوا وهي: بوتسواان ) 

ج  وصي برفع بعض البلدان األفريقية من القائمة؛ فعلى سبيل املثال، من املتوقع أن ختر وقد أُ 
، ومنحت اجلمعية العامة أنغوال فرتة حتضريية  2024يف عام    قائمةال  سان تومي وبرينسييب من
أقل    قائمة  ما يؤخر خروجها منوهو  ،  2021شباط/فرباير    11مدهتا ثالث سنوات يف  

لقائمة أقل البلدان منوا الذي أجرته   2021. ويف استعراض عام  2024البلدان منوا حىت عام  
 

 .76/258قرار اجلمعية العامة  1
2

least developed country category: 2021 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “The  

country snapshots”, 5 May 2021.  
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اإلمنائية، تقرر أن جزر القمر وجيبويت والسنغال وزامبيا قد استوفت معايري  جلنة السياسات  
، بينما ‘‘ الدخل فقط ’’ الرفع من القائمة ألول مرة )انظر اجلدول(. واستوفت جيبويت معيار 

استوفت جزر القمر وزامبيا والسنغال معيارين من معايري الرفع الثالثة، ومها الدخل واألصول  
، وإذا استمرت يف استيفاء املعايري، فقد 2024تقييم هذه الدول يف عام    البشرية. وسُيعاد

 3. قائمةيوصى برفعها من ال

 2021ة يف استعراض الثالث سنوات لعام  قائمحالة الرفع من ال

 البلد 

نصيب الفرد من  
الدخل القومي  

اإلمجايل )بدوالرات  
 الوالايت املتحدة( 

مؤشر األصول  
 البشرية 

مؤشر الضعف  
  ؟قائمةموصى به للرفع من ال هل استوفيت املعايري؟  االقتصادي والبيئي 

 )السنة( 

 2024 )أ( نعم 45,6 52,0 3  207 أنغوال
    33,0 49,4 1 181 بنن

    48,6 56,0 753 بوركينا فاسو
    38,7 53,9 282 بوروندي 

    27,7 27,4 475 مجهورية أفريقيا الوسطى 
    51,8 18,3 696 تشاد 

 نعم 37,7 67,2 1  367 جزر القمر 
استوفت املعايري ألول مرة يف  

 2021عام  
    28,3 47,9 506 مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 )أ( نعم 53,9 61,9 3  235 جيبويت
استوفت املعايري ألول مرة يف  

 2021عام  
    50,2 57,2 589 إريرتاي
    34,3 55,3 832 إثيوبيا
    51,3 63,8 711 غامبيا 
    28,8 39,8 870 غينيا

    41,0 44,0 735 بيساو  - غينيا  
    43,4 62,6 1 295 ليسوتو 

    40,2 45,2 507 ليرباي
    34,8 60,7 496 مدغشقر 

    44,5 55,5 367 مالوي 
    49,3 45,6 842 مايل

    45,2 54,1 1  578 موريتانيا 
    41,4 53,9 473 موزامبيق 

    48,5 35,6 529 النيجر
    32,3 67,6 784 رواندا 

 2024 نعم 25,8 89,4 1  843 سان تومي وبرينسييب 

 
 املرجع نفسه.   3
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 البلد 

نصيب الفرد من  
الدخل القومي  

اإلمجايل )بدوالرات  
 الوالايت املتحدة( 

مؤشر األصول  
 البشرية 

مؤشر الضعف  
  ؟قائمةموصى به للرفع من ال هل استوفيت املعايري؟  االقتصادي والبيئي 

 )السنة( 

استوفت املعايري ألول مرة يف   نعم 43,0 66,4 1  370 السنغال 
 2021عام  

    40,3 41,7 532 سرياليون 
    51,9 24,3 104 الصومال 

    54,6 22,0 351 جنوب السودان 
    37,9 61,9 1  582 السودان 

    23,3 58,8 867 توغو
    29,1 57,8 670 أوغندا 

    34,7 61,1 1 031 مجهورية تنزانيا املتحدة 

 نعم 41,7 67,1 1  411 زامبيا 
استوفت املعايري ألول مرة يف  

 2021عام  
عتبات رفع البلد من قائمة  

 أقل البلدان منوا 
 ≥  1222  ≥  66,0  ≤  32,0    

 ، : إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدةاملصدر
“The least developed country category: 2021 country snapshots”, 5 May 2021.  

الذي جتريه جلنة السياسات   2021: يبني اجلدول قيم مؤشرات الرفع من القائمة والعتبات املقابلة هلا يف استعراض الثالث سنوات لعام مالحظات 
 . الرفع من القائمةاإلمنائية. متثل األرقام املكتوبة ابلبنط العريض القيم اليت تستويف عتبات 

 للرفع من القائمة.  ‘‘الدخل فقط’’استوفت معيار  )أ(

 قيم خط األساس يف اجملاالت ذات األولوية  -اثلثا

يف أقل البلدان منوا: القضاء على الفقر وبناء  اإلنسان االستثمار يف  -ألف
 القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف الركب

البلدان منوا مبقدار   -6 أقل  ليبلغ    256سريتفع عدد سكان  مليار    1,3مليون نسمة 
، كان متوقعا أن ما يقرب من  19-. وقبل تفشي جائحة كوفيد2030نسمة حبلول عام  

.  2030يف املائة ممن يعيشون يف أقل البلدان منوا سيعيشون يف فقر مدقع حبلول عام    30
ملدقع وعدم املساواة بني اجلنسني يف أقل البلدان منوا،  ائحة إىل تفاقم الفقر ااجلأدت  وقد  

التغذية،   وسوء  الغذائي،  األمن  وانعدام  الوفيات،  معدالت  ابرتفاع  الوضع  هذا  ويرتبط 
وحمدودية أو انعدام فرص احلصول على تعليم ورعاية صحية عاليي اجلودة وشاملني للجميع،  

مناط الفقراء يف  الالئق. ويعيش  العمل  بنية حتتية غري كافية، وفرص  ونقص فرص  ق ذات 
أقل   وتواجه  اجتماعية غري كافية.  الصحي، ومحاية  والصرف  املياه  للحصول على  حمدودة 
االجتماعية   واحلماية  التعليم،  اجلميع على  أيضا صعوابت يف ضمان حصول  منوا  البلدان 

اجلود وعايل  ومنصف  للجميع  شامل  حنو  على  األساسية  الصحية  الرعاية  ة، وخدمات 
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- ويتسبب ضعفها وقدرهتا احملدودة يف تفاقم آاثر الصدمات اخلارجية مثل جائحة كوفيد
 ، والكوارث الطبيعية وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي.19

 ارتفاع مستوى نقص التغذية وانعدام األمن الغذائي احلاد  -1

فقد  تعاين نسبة كبرية من السكان يف أقل البلدان األفريقية منوا من نقص التغذية.   -7
يف    23ارتفع متوسط انتشار نقص التغذية يف هذه البلدان بنحو ثالث نقاط مئوية، من  

(. بل إهنا أعلى من  1)انظر الشكل    2020-2015يف املائة، خالل الفرتة    26املائة إىل 
رية املثقلة ابلديون والبلدان اهلشة واملتأثرة ابلصراعات، وهي أعلى  البلدان الفقلدى  النسبة  

بكثري من املتوسط العاملي. ويرتبط ذلك أيضا ابرتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي احلاد يف  
، يف حني بلغ املتوسط 2019يف املائة يف عام    28أقل البلدان األفريقية منوا، والذي بلغ  

فقط. وهذا يدل على العبء اهلائل الذي تواجهه هذه البلدان يف   يف املائة   10,5العاملي  
يتعلق ابلقضاء على اجلوع  فيما  الدوحة  املتوخى من برانمج عمل  لبلوغ اهلدف  جهودها 

 وسوء التغذية.

 1الشكل 
   معدل انتشار نقص التغذية
 )النسبة املئوية من السكان( 

 
تشرين   15)مت االطالع يف    العامليةمؤشرات التنمية  البنك الدويل،  :  املصدر

(. 2022الثاين/نوفمرب    
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 على تعليم عايل اجلودة واملهارات والتعلم مدى احلياة  صولاحل -2

االبتدائية غري ملتحقني  الدراسة  ، كان أكثر من ربع األطفال يف سن  2015يف عام   -8
ابملدارس. وحققت أقل البلدان األفريقية منوا جناحا كبريا بتخفيض هذه النسبة إىل أقل من 

(. ويف املتوسط، من األرجح أال تلتحق الفتيات 2)انظر الشكل    2020يف املائة يف عام    15
. ومع ذلك، ال  ابملدرسة مقارنة ابلفتيان، لكن الفجوة بني االثنني تقلصت على مر السنني

تزال النسبة املئوية لألطفال غري امللتحقني ابملدارس يف أقل البلدان األفريقية منوا أعلى بكثري 
بلغ   الذي  العاملي،  املتوسط  عام    9من  املائة يف  بزايدة 2020يف  االلتزام  إنفاذ  . وجيب 

االب املدارس  يف  سيما  ال  التسرب،  معدالت  وخفض  ابملدارس  االلتحاق  تدائية معدالت 
 والثانوية، إنفاذا كامال. 

   2الشكل 
نوع   األفريقية منوا، مصنفي حسب  البلدان  أقل  امللتحقي ابملدارس يف  األطفال غري 

 اجلنس
 سة االبتدائية(ا)النسبة املئوية لألطفال يف سن الدر 

 
 .العاملية: مؤشرات التنمية  املصدر

التعليم أن يساعد على تعزيز وضع ومن شأن القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف   -9
املرأة وقدرهتا. وقد أحرزت أقل البلدان األفريقية منوا تقدما كبريا يف هذا الصدد، حيث فاق  

. بيد أن املرأة يف 2022عدد الفتيات عدد الفتيان يف االلتحاق ابملدارس الثانوية يف عام  
ول على التعليم اجلامعي. ورغم الزايدة أقل البلدان األفريقية منوا ال تزال تواجه حواجز يف احلص

، ال يزال مؤشر التكافؤ بني اجلنسني  2020-2015خالل الفرتة    0,69إىل    0,65من  
 (. 3يف االلتحاق ابلتعليم اجلامعي منخفضا )انظر الشكل 
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   3الشكل 
االبتدائية   ابملدارس  اإلمجايل  االلتحاق  أرقام  اجلنسي:  بي  التكافؤ  والثانوية مؤشر 

 واجلامعية يف أقل البلدان األفريقية منوا 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

 حتقيق املساواة بي اجلنسي  -3

إن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أمران حامسان لتحقيق التنمية املستدامة.   -10
يف املائة إىل   22ويف املتوسط، ارتفع متثيل املرأة يف الربملاانت يف أقل البلدان األفريقية منوا من  

(. وهذا املؤشر متغري للغاية،  4)انظر الشكل    2021-2015يف املائة خالل الفرتة    25
يف املائة( أبعلى معدالت متثيل املرأة   43يف املائة( والسنغال ) 61,25حيث تتمتع رواندا )

يف    10املناصب أقل من  تلك  نسبة النساء يف مثل  مل تتجاوز  يف الربملاانت الوطنية، يف حني  
رأة . وإبزالة العقبات اليت حتول دون متتع امل2021املائة يف بوركينا فاسو وبنن وغامبيا يف عام  

من املوارد البشرية واحلقوق والفرص االقتصادية، ميكن أن  الثروات  ابملساواة يف احلصول على  
تؤدي زايدة املساواة بني اجلنسني إىل زايدة الكفاءة االقتصادية وحتسني التنمية يف جماالت  

ية  نها من الربوز كصاحبة مصلحة اجتماعأخرى. إن إاتحة وصول املرأة إىل فرص متساوية ميك  
 كثر مشوال للجميع وتشكيلها. األسياسات الواقتصادية ميكنها التأثري على 
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   نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملاانت الوطنية

 )النسبة املئوية(

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

 تسارع التقدم احملرز يف خفض معدل وفيات الرضع ونسبة الوفيات النفاسية  -4

اخنفضت معدالت وفيات الرضع يف مجيع مناطق العامل. ويف أقل البلدان األفريقية  -11
  2020يف عام  48إىل   2015يف عام  55مولود حي من ألف منوا، اخنفض املعدل لكل 

حة أنه من بني أقل البلدان األفريقية منوا، (. وتظهر أحدث البياانت املتا5)انظر الشكل  
سجلت سان تومي وبرينسييب والسنغال ومالوي وإريرتاي أدىن معدالت وفيات الرضع يف عام  

بلغت  2020 حيث  التوايل. كما  ألف  لكل    30و   29و  29و  13،  على  حي  مولود 
، من  2017-2015يف أقل البلدان األفريقية منوا خالل الفرتة  النفاسية  وفيات  الاخنفضت  

حرز تقدم يف  (، وأُ 6مولود حي )انظر الشكل  ألف    100وفيات لكل    509إىل    537
  59زايدة عدد الوالدات اليت تتم حتت إشراف موظفني مهرة يف جمال الرعاية الصحية، من  

يف املائة من إمجايل الوالدات خالل الفرتة نفسها. ومع ذلك، فإن هذا الرقم    76يف املائة إىل  
وخي عام  يتقلب  املثال، يف  سبيل  فعلى  البلدان.  بني  واسعا  تباينا  ، متت مجيع  2019في 

تومي وبرينسييب حتت إشراف موظفني مهرة يف جمال الرعاية الصحية    نالوالدات تقريبا يف سا
يف املائة فقط. وجيب على أقل    32يف املائة(، ولكن يف الصومال مل يتعد هذا الرقم    97)

وفيات الأن حتافظ على هذا الزخم وأن تسرع التقدم حنو القضاء على    البلدان األفريقية منوا
 الرضع واألطفال اليت ميكن الوقاية منها حبلول هناية العقد.  النفاسية ووفيات 
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 معدل وفيات الرّضع 

 مولود حي(  ألف )لكل 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةملصدرا

 

0

10

20

30

40

50

60

70

أقل البلدان 
ااألفريقية منو 

ثناء افريقيا ابست
مشال أفريقيا

شرق آسيا 
واحمليط اهلادئ

ات ابستثناء ذو )
(الدخل املرتفع

األوضاع اهلشة 
نزاعواملتأثرة ابل

ة البلدان الفقري 
وناملثقلة ابلدي

:  وا  أقل البلدان من
تصنيف األمم 

املتحدة

جنوب آسيا 
ية املؤسسة الدول)

نك للتنمية والب
الدويل لإلنشاء

(والتعمري

العامل

2015 2016 2017 2018 2019 2020



E/ECA/COE/41/20 

22-01777  10/29 

 6الشكل 
   نسبة الوفيات النفاسية
 مولود حي( ألف  100)تقدير منوذجي، لكل 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

 االستثمار يف الشباب  -5

، سيكون ُُخُس العدد املتوقع لشباب العامل قد ُولد يف أقل البلدان 2030حبلول عام   -12
الفرتة   أربعة يف  2020-2015منوا. ومع ذلك، يف  ، كان أكثر من شاب من أصل كل 

النيجر،   البلدان األفريقية منوا. ويف  أقل  العمالة والتعليم والتدريب يف  املتوسط خارج دائرة 
(. وعالوة على ذلك،  7)انظر الشكل    قائمة ائة من الشباب يف هذه اليف امل  70يندرج حنو  

معدل   ابفإن  البالغ  اإلملام  والكتابة  املائة  70لقراءة  ترتاوح    يف  الذين  الشباب  أوساط  يف 
الفرتة    24و  15أعمارهم بني   البلدان األفريقية منوا خالل  أقل    2018-2017عاما يف 

 يف املائة.  92منخفض نسبيا مقارنة ابملتوسط العاملي البالغ 
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 2020-2015الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، 

 )النسبة املئوية(

 
 : مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

حمدودية فرص احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية  -6
 املأمونة والكافية واملنصفة

يسهم عدم كفاية فرص احلصول على مياه الشرب والصرف الصحي األساسي يف   -13
املئوية   النسبة  متوسط  يزال  منوا، ال  األفريقية  البلدان  أقل  نتائج صحية سلبية. ويف  حتقيق 
لألشخاص الذين حيصلون على مياه الشرب املأمونة منخفضا، حيث ارتفع بشكل هامشي  

. كما حتسنت إمكانية  2020يف املائة يف عام    20إىل    2015يف املائة يف عام    17من  
زايدة   متواضعا، حيث شهدت  األساسية حتسنا  الصحي  الصرف  احلصول على خدمات 

يف   8، استخدم  2020. ويف عام 2020إىل عام  2015قدرها أربع نقاط مئوية من عام  
املأمونة،    املائة فقط من األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية خدمات مياه الشرب

يف املائة من سكان    21,5يف املائة يف املناطق احلضرية، ومل حيصل سوى    40نسبة  مقارنة ب
يف املائة من سكان احلضر    44الريف على خدمات الصرف الصحي األساسية، مقارنة بـ

 (. 8)انظر الشكل 
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 8الشكل 
خدمات  األشخاص الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب اليت تدار بطريقة مأمونة و 

 الصرف الصحي األساسية على األقل يف أقل البلدان األفريقية منوا 
 )النسبة املئوية من السكان( 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

 احلوكمة الرشيدة والفعالة على مجيع املستوايت  -7
سجل  قد  احلوكمة الرشيدة مهمة يف كل مرحلة من مراحل عملية التنمية االقتصادية. و  -14

العديد من أقل البلدان األفريقية منوا أداء ضعيفا يف دليل ابراهيم لشؤون احلكم يف أفريقيا.  
أفريقيا   للحوكمة يف  األداء اإلمجايل  أقل 2019يف عام    48,8وبلغ  املتوسط يف  ، ولكن 

(. وما يثري القلق أنه خالل الفرتة 9)انظر الشكل    44,9البلدان منوا يف أفريقيا مل يتجاوز  
من    10نقطة يف املتوسط يف    1,34ـعدل  ، اخنفض أداء احلوكمة العامة مب2019- 2010

أقل البلدان األفريقية منوا. والبلدان اليت شهدت أكرب زايدات مطلقة يف هذا املقياس هي 
 أنغوال وإثيوبيا وغامبيا والصومال. 
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 الرتتيب العام يف دليل ابراهيم لشؤون احلكم يف أفريقيا 

 
  : التايل  الرابط : مؤسسة مو إبراهيم، دليل إبراهيم لشؤون احلكم يف أفريقيا، متاح على  املصدر

http://iiag.online / ( 2022كانون األول/ديسمرب   5يف  عليه مت االطالع .) 
متوسط تصنيف أقل البلدان  فقد تدهور  طرية،  ووفقا لتقييم السياسات واملؤسسات القُ  -15

وذلك يف  ،  2,58إىل    2,65األفريقية منوا فيما يتعلق ابلشفافية واملساءلة تدهورا طفيفا، من  
اخنفض نفس  اخنفاض متوسط تصنيف مجيع أقل البلدان حيث  ،  2021  - 2015الفرتة  

لدان حتسنت احلوكمة يف العقد املاضي يف عدد من أقل الببينما  (. و 10منوا )انظر الشكل  
 اختاذ مزيد من اإلجراءات لتسريع التقدم. يتعني منوا، فإنه 
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 10الشكل 
طرية: تصنيفات الشفافية واملساءلة والفساد يف القطاع تقييم السياسات واملؤسسات الق  

 العام 
 هو األعلى(  6هو األدىن و 1، حيث 6إىل  1)املقياس من 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

تسخري قوة العلم والتكنولوجيا واالبتكار ملكافحة الضعف متعدد األبعاد  - ابء
 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

لدى ، ظهرت  2020إىل عام    2011خالل تنفيذ برانمج عمل اسطنبول من عام   -16
أقل البلدان منوا ثغرات كبرية ومستمرة يف مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار الرئيسية.  

البالغ عددها   البلدان األفريقية منوا  أقل  بلدا ترتيبها يف مؤشر    14وقد حس نت مثانية من 
العاملي لعام املتبقية.2022  االبتكار  الستة  البلدان  واخنفضت   4، يف حني اخنفض ترتيب 

نسبة اإلنفاق من الناتج احمللي اإلمجايل على البحث والتطوير املنخفضة أصال يف أقل البلدان 
يف املائة بني عامي    0,25يف املائة إىل    0,33نقطة مئوية، من    0,08األفريقية منوا بنسبة  

(. وهذا خيتلف عن الوضع يف البلدان املتقدمة النمو، 11)انظر الشكل    2020و  2015

 
4-InnovationGlobal Innovation Index 2022: What is the Future of Soumitra Dutta and others, eds.,  

Driven Growth?, 15th ed. (Geneva, World Intellectual Property Organization (WIPO), 2022); and 

Soumitra Dutta, Bruno Lanvin and Sacha Wunsch-Vincent, eds., The Global Innovation Index 2020: 

Who Will Finance Innovation?, 13th ed. (Ithaca, Fontainebleau and Geneva; Cornell University, Institut 

Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) and WIPO; 2020). 
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اليت لديها، حبكم تعريفها، انتج حملي إمجايل أكرب بكثري، حيث يبلغ متوسط نسبة اإلنفاق  
 يف املائة. 2منه على البحث والتطوير 

 11الشكل 
 متوسط اإلنفاق على البحث والتطوير يف أقل البلدان األفريقية منوا 

 مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل( )كنسبة 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر
: ال متثل البياانت املستقاة من كل سنة سوى عدد قليل من أقل البلدان األفريقية منوا )ُخسة بلدان أو مالحظة
 ختص بنن فقط. 2020البياانت من عام و أقل(. 

ال تستطيع أقل البلدان منوا، ببىن حتتية وقدرات بشرية ومؤسسية وإمكانية وصول إىل   -17
التكنولوجيا الفرتة  اإلنرتنت حمدودة، االستفادة من  ،  2021-2015ت احلديثة. وخالل 

يف املائة إىل   9زادت إمكانية الوصول إىل االنرتنت يف أقل البلدان األفريقية منوا من حوايل  
(. ورغم هذا التقدم، ال يزال عدد كبري من الناس غري قادرين  12يف املائة )انظر الشكل    11

االجتماعية أو الثقافية عرب اإلنرتنت.    على املشاركة يف األنشطة االقتصادية أو السياسية أو 
ومن دون توسيع كبري للبنية التحتية الرقمية الوطنية، من املرجح أن يزداد خطر وقوع أقل 

 البلدان األفريقية منوا يف فخ التوازن املنخفض املستوى.
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  األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت

 )النسبة املئوية من السكان( 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

القيمة  و  -18 ذات  الصناعة  على  نسبيا  منخفضة  قدرة  منوا  األفريقية  البلدان  أقل  لدى 
يف املائة يف    11إىل    2015يف املائة يف عام    9املضافة. فعلى سبيل املثال، رغم منوها من  

، كان متوسط مستوى الصناعة التحويلية ذات القيمة املضافة يف أقل البلدان  2021عام  
يف املائة )انظر الشكل   17أقل بكثري من املتوسط العاملي البالغ    2021األفريقية منوا يف عام  

(. وهناك حاجة ماسة إىل التحول عن املوارد الطبيعية ذات القيمة املضافة املنخفضة  13
واملنتجات ذات التكنولوجيا املنخفضة حنو صناعة ذات قيمة مضافة أعلى، ومنتجات ذات  

 تكنولوجيا أعلى.
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 ذات القيمة املضافة الصناعة

 )كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل( 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

 دعم التحول اهليكلي بوصفه حمركا لتحقيق االزدهار   -جيم
ابلنسبة ألقل البلدان منوا، ال يزال الشروع يف عملية مستدامة للتحول اهليكلي يشكل  -19

فاقتصاداهتا تتسم بعدم التنوع عموما، وتعتمد اعتمادا كبريا على املواد اخلام حتداي حامسا.  
الصناعات   ومسامهة  والعاملية.  اإلقليمية  القيمة  سالسل  أسفل  يف  وهي  اخلارجية  واملعونة 

 واخلدمات العالية اإلنتاجية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلدان منوا ال تكاد تذكر. 
 ت اإلنتاجية بناء القدرا -1

الفرتة   -20 أقل 2021-2015خالل  لدى مجيع  املنتجات  تركيز صادرات  اخنفض   ،
البلدان منوا. ورغم املستوايت املرتفعة نسبيا، اخنفض مؤشر تركيز املنتجات يف أقل البلدان 

(.  14)انظر الشكل    2021يف عام    0,28إىل    2015يف عام    0,39األفريقية منوا من  
السلع   ويوحي هذا االجتاه أبن تنويع صادراهتا من  البلدان األفريقية منوا تعكف على  أقل 

األساسية. ومع ذلك، ال يزال لديها مستوى تركيز صادرايت أعلى بكثري من البلدان النامية 
البلدان األفريقية منوا أن تستثمر يف   أقل  األخرى. وللحد من مستوى الرتكيز، جيب على 

 الصناعة.  القيمة املضافة، وال سيما يف قطاع
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 14الشكل 
 مؤشر تركيز املنتجات: قيم الصادرات حسب جمموعات بلدان خمتارة 

 
: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، إحصاءات األونكتاد )مت االطالع  املصدر

 (. 2022كانون األول/ديسمرب   9يف 

كانت حصة الصناعة من العمالة يف أقل البلدان األفريقية منوا منخفضة إىل حد كبري   -21
(،  15يف املائة )انظر الشكل    10مل تتجاوز حوايل  حيث  ،  2019-2015خالل الفرتة  

يف املائة.    23يف املائة يف مجيع أقل البلدان منوا ومتوسط عاملي قدره    12مقارنة مبتوسط قدره  
يف    10,7إىل    2015يف املائة يف عام    10,8بشكل طفيف من    واخنفضت تلك احلصة

. وعلى العكس من ذلك، لوحظ اجتاه إجيايب يف الصناعة ذات القيمة 2019املائة يف عام  
إىل    2015املضافة يف أقل البلدان األفريقية منوا، حيث زادت بنقطة مئوية واحدة من عام  

 . 2019عام 
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 15الشكل 
للعمالة يف الصناعة والنسبة املئوية للقيمة اليت تضيفها الصناعة يف أقل  النسبة املئوية 

 البلدان األفريقية منوا 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

بتكلفة   حمدودية فرص احلصول على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة -2
 ميسورة

التوليد    ، وهي الطاقة على ثالثة مستوايتتواجه أقل البلدان منوا حتدايت يف جمال   -22
كان أقل من نصف سكان إفريقيا، ابستثناء مشال    ،2020في عام  فوالنقل واالستخدام.  

(. وكان الوصول حمدودا أكثر لدى أقل  16فريقيا، حيصلون على الكهرابء )انظر الشكل  أ
إىل    2015ملائة يف عام  يف ا  32البلدان األفريقية منوا، رغم زايدة احلصول على الكهرابء من  

. ومع ذلك، كانت الزايدة ضئيلة مقارنة هبدف مضاعفة معدل  2020يف املائة يف عام    41
صول  إمكانية احل ، وكانت هناك فجوة كبرية بني  2030احلصول على الكهرابء حبلول عام  

 املائة  يف  24عدل يف املناطق الريفية حوايل  امليف املناطق احلضرية والريفية، حيث بلغ  عليها  
 . 2020يف املائة يف املناطق احلضرية يف عام  70مقارنة بـ
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 16الشكل 
   احلصول على الكهرابء

 )النسبة املئوية من السكان( 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

ستهلك كمية كبرية من الطاقة املتجددة يف أقل البلدان األفريقية منوا. ويف املتوسط،  تُ و  -23
الفرتة   أقل    69، كان  2019-2015خالل  للطاقة يف  النهائي  املائة من االستهالك  يف 

(. ويف بلدان مثل مجهورية  17البلدان األفريقية منوا من مصادر الطاقة املتجددة )انظر الشكل  
يف املائة من الطاقة املستهلكة يف املتوسط    90راطية والصومال، كان أكثر من  الكونغو الدميق

وموريتانيا وجنوب  مثل جيبويت  بلدان  ذلك، يف  العكس من  وعلى  املتجددة.  الطاقة  من 
 يف املائة، وينبغي زايدته بشكل كبري.  30السودان، مل يتجاوز استهالك الطاقة املتجددة 
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 17الشكل 
 2019-2015استهالك الطاقة املتجددة، متوسط 

 )النسبة املئوية من إمجايل استهالك الطاقة النهائي( 

.: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر  

 تعزيز مشاركة أقل البلدان منوا يف التجارة الدولية والتكامل اإلقليمي  -دال
أقل البلدان منوا   زالال ت رغم التوسع اهلائل يف التجارة واالستثمار يف العقود املاضية،  -24

على   وقدرهتا  العاملية  التجارية  النظم  يف  الفعلي  اندماجها  دون  حتول  عوائق كبرية  تواجه 
االستفادة من الفرص اليت تتيحها التجارة الدولية وسالسل القيمة العاملية. وعلى مدى العقد 

يف   1ضي، ظلت حصة أقل البلدان منوا من الصادرات العاملية من السلع دون تغيري عند  املا
من أهداف التنمية املستدامة، اليت   11-17(. ومل تتحقق الغاية  18املائة )انظر الشكل  

،  2020و   2011تتعلق مبضاعفة حصة أقل البلدان منوا من الصادرات العاملية بني عامي  
كان هناك    ،2021إىل عام    2015يف املائة. ومن عام    2إىل    ما يعين رفع هذه احلصة

ارتفاع ضئيل قدره ُعُشر نقطة مئوية فقط. وتتجاوز حصة صادرات أقل البلدان األفريقية منوا 
  1منوا، ومع ذلك، ال تزال هذه النسبة، اليت تقل عن    اآلسيوية  حصة صادرات أقل البلدان

يف    40اليت تبلغ أكثر من  و االقتصادات النامية ككل،  يف املائة، ضئيلة للغاية مقارنة حبصة  
 املائة.
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 18الشكل 
  حصة صادرات أقل البلدان منوًّا

 )كنسبة مئوية يف اجملموع( 

 

 : األونكتاد، إحصاءات األونكتاد.املصدر

، بلغ منو متوسط صادرات أقل البلدان األفريقية منوا  2021- 2015خالل الفرتة  و  -25
، مث اخنفض ليصبح سلبيا يف عامي  2017و  2016من السلع واخلدمات ذروته يف عامي  

 (. 19)انظر الشكل  2021يف املائة يف عام   7,9، قبل أن يرتفع إىل 2020و 2019

 19الشكل 
)كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل( والنسبة املئوية  صادرات السلع واخلدمات 

 السنوية لنمو صادرات أقل البلدان األفريقية منوا 

 
.: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر  
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وبناء   19- مواجهة تغري املناخ والتدهور البيئي، والتعايف من جائحة كوفيد -هاء
املستقبلية من أجل حتقيق تنمية  القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات 

 مستدامة واعية ابملخاطر 
عن درجة الضعف العالية وخطر األزمات املتتالية يف   19-مل تكشف جائحة كوفيد -26

أقل البلدان منوا فحسب، بل أدت أيضا إىل تفاقمها. ويف املتوسط، يُتوقع أن حتتاج تلك  
والعودة إىل املستوى الذي كان البلدان إىل ما بني ثالث وُخس سنوات أو أكثر للتعايف  

اجلائحة.   قبل  عنده  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  الفرد  اليت و نصيب  املستمرة  العقبات  هتدد 
 يفرضها تغري املناخ والتدهور البيئي بعرقلة جهود التعايف أكثر. 

والقدرة على الصمود يف وجه    19-ولبناء تعاف مستدام وشامل من جائحة كوفيد -27
  19-بلية، من الضروري احلصول يف الوقت املناسب على لقاحات كوفيدالصدمات املستق

املأمونة والفعالة وامليسورة التكلفة. ورغم أن حصة أقل البلدان األفريقية منوا من سكان العامل  
تُعط سوى    14تبلغ   مل  املائة،  البلدان   2يف  أقل  العاملية يف  اللقاح  املائة من جرعات  يف 

أيضا تفاوت كبري بني أقل البلدان األفريقية منوا يف عدد جرعات اللقاح    األفريقية منوا. وهناك
مليون جرعة، يف    52وهو  أعطت إثيوبيا أكرب عدد من جرعات اللقاح،  ، حيث  املعطاة

 5جرعة فقط.ألف   28حني أعطت بوروندي 

 املبتكرة الشراكات العاملية واألدوات واآلليات إحياء تعبئة التضامن الدويل و  - واو
التنمية  -28 احتياجات  لتمويل  العامة  املوارد  اعتمادا كبريا على  منوا  البلدان  أقل  تعتمد 

أقل البلدان منوا. واملوارُد احمللية واخلارجية    قائمة  املستدامة لديها وضمان انتقال سلس من
م املتزايدة. وعلى  احتياجات االستثمار واإلنفاق  لتلبية  ليست كافية  دى  والعامة واخلاصة 

تعاين   منوا  البلدان  أقل  ظلت  املاضي،  اعتماد كبري  العقد  مثل من  اخلارجية،  املوارد  على 
، والتدفقات  ةميسر بشروط ، واإلقراض األجنيب املساعدة اإلمنائية الرمسية، واالستثمار املباشر 

مج  اخلاصة مثل التحويالت املالية واالستثمار يف حافظات األوراق املالية. وأثناء تنفيذ بران
عمل اسطنبول، ارتفع الدين اخلارجي، بل تفاقم يف بعض احلاالت بسبب التكاليف الكبرية  

وتداعياهتا   19-املتكبدة بسبب الكوارث الطبيعية والضعف اهليكلي. وتؤدي جائحة كوفيد
االقتصادية إىل تفاقم اهلشاشة املالية وخماطر الديون يف أقل البلدان منوا، اليت ما فتئت تتزايد 

 لى مدى العقد املاضي. ع

نسبة   -29 الضرائب  تفسري اخنفاض معدالت  الناتج احمللي    وميكن  أقل  اإلمجايل  إىل  يف 
اإلدارة   فيها وعدم كفاءة  الفقر  االقتصادية، وابرتفاع معدالت  هبياكلها  البلدان منوا جزئيا 

اخنفض متوسط نسبة الضرائب من إمجايل  فقد  الضريبية لديها، وطبيعة نظمها الضريبية.  
 

5  World  Health  Organization  (WHO  ,)WHO  Coronavirus  (19-COVID  )Dashboard    يف االطالع  كانون    5)مت 
 (.2022األول/ديسمرب  
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إىل    2015يف عام    13,9الناتج احمللي يف أقل البلدان األفريقية منوا اخنفاضا طفيفا، من  
يف  10(، مع تسجيل معدالت أقل من 20)انظر الشكل  2020يف املائة يف عام  12,2

املائة يف عدة بلدان منها. وحققت بلدان مثل ليسوتو وموزامبيق والسنغال ابستمرار نسبة  
الناتج احمللي ال تقل عن   الفرتة    15ضريبة من إمجايل  املائة خالل  ،  2020- 2015يف 

مع حالة الصومال وهي حالة    يتباينصبح مكتفية ذاتيا. وهذا  وابلتايل كان من املرجح أن ت
 . 2020-2017يف املائة خالل الفرتة  0,001قصوى، حيث مل تتجاوز النسبة  

 20الشكل 
   متوسط اإليرادات الضريبية

 )كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل( 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

 اإلمنائية الرمسية املساعدة  -1
مليار    178,9بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية أعلى مستوى هلا على اإلطالق، وهو   -30

ابلقيمة    2020يف املائة منذ عام    4,4، وهو ما ميثل زايدة بنسبة  2021دوالر يف عام  
ة  للدول النامية اليت تتعامل مع أزم  املقدمة  احلقيقية، حيث كثفت الدول املتقدمة املساعدات

، زود أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون  2021. ويف عام  19-كوفيد
مليار دوالر،    6,3بتكلفة    19-والتنمية يف امليدان االقتصادي البلدان النامية بلقاحات كوفيد

رمسية يف املائة من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية. وابستثناء املساعدة اإلمنائية ال  3,5أو  
يف    0,6املتربع هبا، زادت املساعدة اإلمنائية الرمسية بنسبة    19-املتمثلة يف لقاحات كوفيد

ابلقيمة احلقيقية. ومع ذلك، كان إمجايل املساعدة    2021إىل عام    2020املائة من عام  
م ع يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل اجمل  0,33يعادل    2021يف عام  اإلمنائية الرمسية  

 6يف املائة.  0,70لماحنني يف جلنة املساعدة اإلمنائية، وهو دون هدف األمم املتحدة البالغ ل

 
6  OECD, ’’Official development assistance‘‘ ,  الرابط التايل:  علىمتاح  -www.oecd.org/dac/financing

.assistance.htm-development-standards/official-finance-development/development-sustainable . 
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وال تزال مصادر التمويل االبتكارية، مثل التمويل املختلط، شحيحة يف أقل البلدان   -31
املستدامة. منوا، يف حني تظل املساعدة اإلمنائية الرمسية حامسة لتمويل االستثمار يف التنمية  

أن تبذل الدول املتقدمة النمو جهودا حثيثة للوفاء ابلتزاماهتا املتعلقة ابملساعدة اإلمنائية يتعني  و 
الرمسية ألقل البلدان منوا، وزايدهتا إن أمكن. وزادت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل  

ولكنها تقلصت بنسبة    2017-2016يف املائة خالل الفرتة    8البلدان األفريقية منوا بنسبة  
الفرتة    2,5 املائة خالل  الشكل    2018-2017يف  لتبلغ  21)انظر  ارتفعت  مث   .)38  

يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل    12,5، وهو ما ميثل حوايل  2020تريليون دوالر يف عام  
 7ألقل البلدان األفريقية منوا.

 21الشكل 
الرمسية: اجملموع الصايف )مباليي دوالرات الوالايت املتحدة( والنمو  املساعدة اإلمنائية  

 السنوي )ابلنسبة املئوية( يف أقل البلدان األفريقية منوا 

 
: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، إحصاءات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان املصدر

 (. 2022كانون األول/ديسمرب االقتصادي )مت االطالع يف  
 األجنيب  املباشر االستثمار  -2

األجنيب إىل أقل البلدان منوا، املباشر  ، تناقصت تدفقات االستثمار  2015منذ عام   -32
.  2019األجنيب العاملي يف عام  املباشر  يف املائة من االستثمار    1,4مليار دوالر أو    21لتبلغ  

االستثمار    19-وسر عت جائحة كوفيد التناقص يف  أقل املباشر  وترية  إىل  املوجه  األجنيب 
البلدان منوا، الذي ال يزال يرتكز بكثافة يف الصناعات االستخراجية. وقد اختذت عدة بلدان 

ا يف ذلك تسريع إجراءات أقل البلدان منوا يف العامل خطوات لتيسري االستثمار، مب  قائمة  من
التلقائي   والتجديد  الرسوم  يف  ختفيض  وإجراء  الرقمية،  األدوات  استخدام  وزايدة  املوافقة، 

 

 .‘‘مؤشرات التنمية يف العامل’’البنك الدويل،  7
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للتصاريح. ويف أقل البلدان األفريقية منوا، اخنفضت نسبة صايف تدفقات االستثمار األجنيب  
  3,5إىل    2015عام    يف املائة يف  4,7املباشر من الناتج احمللي اإلمجايل اخنفاضا حادا من  

(. وبرزت أمناط مماثلة يف جمموعات أخرى من  22)انظر الشكل    2020يف املائة يف عام  
الفرتة   لديها زايدة طفيفة خالل  النسبة  زادت  اليت  بلدان جنوب آسيا،  البلدان، ابستثناء 

 نفسها. 

 22شكل ال
 صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 

 الناتج احمللي اإلمجايل( )كنسبة مئوية من 

 
.: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر  

 القدرة على حتمل الدين -3

زادت التزامات خدمة ديون أقل البلدان منوا زايدة كبرية خالل العقد املاضي. وابلنسبة   -33
قدره   متوسط  من  االلتزامات  هذه  زادت  منوا،  األفريقية  البلدان  من    7,8ألقل  املائة  يف 

)انظر الشكل    2020يف املائة يف عام    14إىل    2015صادرات السلع واخلدمات يف عام  
من أقل البلدان األفريقية منوا على أهنا يف   8فت ستة ن  ، صُ 2022رب  (. وحىت أيلول/سبتم23

 
 جنوب السودان، وسان تومي وبرينسييب، والسودان، والصومال، وموزامبيق.  8
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بلدا معرضا بشدة خلطر املديونية احلرجة، 139حالة مديونية حرجة إمجاال، يف حني كان  
 10. بينما كانت بلدان أخرى معرضة خلطر معتدل

 23شكل 
اإلمجايل وكنسبة مئوية من  متوسط إمجايل خدمة الدين، كنسبة مئوية من الدخل القومي  

 صادرات السلع واخلدمات والدخل األويل، يف أقل البلدان األفريقية منوا 

 
 .: مؤشرات التنمية العامليةاملصدر

 التحدايت الرئيسية والطريق للمضي قدما -رابعا

 توافر البياانت  -ألف
يفتقر العديد من أقل البلدان منوا إىل بياانت آنية وذات جودة لتتبع التقدم احملرز يف   -34

حتقيق أهداف وغاايت برانمج عمل الدوحة وأهداف التنمية املستدامة. فقد ارتفع متوسط  
  58,0إىل    2011يف عام    56,4درجة مؤشر القدرة اإلحصائية لدى أقل البلدان منوا  من  

يف املائة. وتفتقر بلدان  64,4ال يزال أقل من املتوسط العاملي البالغ   ، لكنه2019يف عام 
البلدان  أقل  على  وجيب  املؤشرات.  معظم  عن  بياانت  إىل  السودان  وجنوب  إريرتاي  مثل 
والسجالت   االستقصائية  الدراسات  مثل  التقليدية،  البياانت  مصادر  تعزيز  منوا  األفريقية 

يدة، وتعزيز اجلهود الرامية إىل مجع وحتليل ونشر بياانت  اإلدارية، اليت تكملها مصادر جد
آنية وموثوقة وعالية اجلودة وسهلة املنال من أجل حتسني الرصد وصنع السياسات وتنفيذ  

 برانمج عمل الدوحة.

 
بوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وجيبويت وإثيوبيا وغامبيا وغينيا بيساو وليبرياي ومالوي وموريتانيا وسرياليون  9

 وجنوب السودان وتوغو. 
10  btWorld Bank, “Debt sustainability analysis”, De  and  Fiscal Risks  Toolkit ،  الرابط:متاح على 

.toolkit/dsa-org/en/programs/debt www.worldbank. .    .ال توجد بياانت متاحة بشأن ليبيا وموريتانيا 
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 التنفيذ واملتابعة والرصد - ابء
على الصعيد الوطين، ينبغي ألقل البلدان منوا أن تضع اسرتاتيجيات وطنية طموحة   -35

لتنفيذ برانمج عمل الدوحة وأن تدمج تلك االسرتاتيجيات يف سياساهتا الوطنية، وفق إطار  
جتري   أن  أيضا  البلدان  على  وجيب  املستدامة.  التنمية  أجل  من  للتعاون  املتحدة  األمم 

لربان منتظمة  الدوحة  استعراضات  عمل  من  وتوجهها  تقودها  مج  مبشاركة كاملة  البلدان 
 أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك اهليئات التشريعية الوطنية.

ووفقا ملبادئ التعاون اإلمنائي الفعال، ينبغي للشركاء اإلمنائيني أن يدعموا مواءمة أطر  -36
البلدان منوا مع برانمج عمل الدوحة، وأن يرص دوا وفاءها ابلتزاماهتا، وأن  التخطيط ألقل 

ينظروا، عند االقتضاء، يف اختاذ تدابري مناسبة ملعاجلة أي أوجه قصور أو نقص. ويف هذا 
اللجنة   وضعتها  اليت  املتكاملة،  واإلبالغ  التخطيط  أدوات  جمموعة  ستكون  السياق، 

البلدان منوا  2017االقتصادية ألفريقيا يف عام   أقل  قدرة  لتعزيز  آلية هامة  على تصميم ، 
الدوحة وتعجل إبخراجها من بفعالية حتقيق برانمج عمل  تعزز  قوية  إمنائية    وتنفيذ خطط 

أقل البلدان منوا. وجمموعة أدوات التخطيط واإلبالغ املتكاملة هي تطبيق على شبكة   قائمة
طها  اإلنرتنت يهدف إىل مساعدة البلدان األفريقية يف دمج التزاماهتا القارية والعاملية يف خط

عنها. وسُتصمم جمموعة   واإلبالغ  وتتبعها  الوطنية  برانمج  األدوات  اإلمنائية  إدماج  لتيسري 
الوطنية ومواءمته مع تلك اخلطط، ولتتبع التقدم احملرز حنو  اإلمنائية  طط  اخل عمل الدوحة يف  

 الوفاء اباللتزامات الوطنية واإلبالغ عنه. 

 آفاق املستقبل  -جيم
البلدان منوا اليت هي يف طور رفع أمسائها من القائمة عقبات كثرية، تواجه معظم أقل   -37

منها الفقر وعدم املساواة، ال سيما عدم املساواة بني اجلنسني، وعدم كفاية التحول اهليكلي  
معاجلة   أجل  ومن  واملناخية.  االقتصادية  للصدمات  للتعرض  والقابلية  اإلنتاجية،  والقدرة 

ت بفقدان  املتعلقة  و املخاوف  بلد  بكل  اخلاصة  الدعم  لدابري  االجتماعية  التعرض  آلاثر 
السلبية ألزمة كوفيد متزامن  19-واالقتصادية  أن  بشكل  اإلمنائية  السياسات  ، قررت جلنة 

هناك حاجة إىل فرتة حتضريية مدهتا ُخس سنوات جلميع البلدان املوصى برفعها من القائمة  
 . 2021يف استعراض الثالث سنوات لعام 

تلك العملية، من األمهية مبكان توسيع نطاق حصول أقل البلدان األفريقية ولدعم   -38
منوا على التمويل امليسر لتعزيز السيولة ودرء خطر اإلعسار احملدق. وينبغي ربط هذه املوارد  
ابلربامج اليت تتماشى مع التنمية املستدامة وتطلعات برانمج عمل الدوحة. وتشمل املصادر  

ا للتمويل  رمسلة  احملتملة  وإعادة  اخلاصة،  السحب  حقوق  من  جديدة  خمصصات  مليسر 
املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف، وإعادة هيكلة الديون. وعالوة على ذلك، يلزم تنفيذ 

فرص عمل عالية اجلودة،  إجياد  منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية بفعالية لتعزيز النمو، و 
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البينية. وينبغي أن يدعم هذه التدابري إصالُح السياسات وتعزيز هياكل اإلدارة، وزايدة التجارة  
 ال سيما يف جمايل إدارة املوارد العامة والكشف عن الدين العام. 

ويقدم مصرف التكنولوجيا ألقل البلدان منوا التمويل ملبادرات التحول اهليكلي يف   -39
وتسريع إضافة القيمة وتعزيز القدرة اإلنتاجية. أقل البلدان منوا هبدف حتسني اإلنتاج الزراعي  

وسيكون تشجيع االستثمارات يف اجملاالت اإلنتاجية، مثل اهلياكل األساسية )مبا يف ذلك  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والطاقة والطرق(، والقطاعات الكثيفة العمالة )مبا يف ذلك  

لتعليم والصحة( أمرا حامسا يف هذا السياق.  الزراعة والسياحة( ورأس املال البشري )وخاصة ا
وينبغي إيالء املزيد من االهتمام لتأمني وسائل حتقيق هذه األولوايت يف الوقت الذي تستعد 
فيه أقل البلدان منوا للجزء الثاين من مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوا،  

 . 2023املقرر عقده يف آذار/مارس 

__________ 


