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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 وزراء املالية والتخطيط  جلنة خرباء مؤمتر

 والتنمية االقتصادية األفريقيني
 االجتماع التاسع والثالثون

 2021آذار/مارس  19-17، نرتنت()حضوراي وعرب اال أديس أاباب
 **من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 املسائل النظامية
 

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

 مقدمة -أوال
كغريها من البلدان النامية غري   ( 1)تواجه البلدان النامية غري الساحلية األفريقية، -1

اجلغرايف عدها نفذ حبري وب  ملانمجةً عن افتقارها  ،الساحلية، حتدايت خاصة يف جمال التجارة والتنمية
 13، منها يف أفريقيا 16بلدا غري ساحلي يف العامل يوجد  32من بني عن األسواق الدولية. و 

عد والعزلة عن نفذ بري إىل البحر، والب  مل. وال يزال االفتقار أيضا امن أقل البلدان منو  ت عد منها 
املعابر احلدودية، وإجراءات املرور العابر املرهقة، وعدم كفاية اهلياكل تعدد األسواق العاملية، و 

االقتصادية  التنمية االجتماعيةعقبات كأداء أمام يشكل األساسية، وارتفاع تكاليف املرور العابر، 
 الشاملة يف البلدان النامية غري الساحلية. 

 2024-2014حلية للعقد السا ويوفر برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري -2
االت ذات شامالً للتصدي للتحدايت اهليكلية اليت تواجهها هذه البلدان من خالل ستة جم إطارا

                                                      
 سباب فنية.أل 2021شباط/فرباير  15يوم أعيد إصدار الوثيقة    *
** .39/1E/ECA/COE/ 
إثيوبيا، وإسواتيين، وأوغندا، وبوتسواان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب  )1(

 السودان، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وليسوتو، ومايل، ومالوي، والنيجر.
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اهلياكل  العابر، وتطوير، وهي: السياسات األساسية املتعلقة ابملرور أولوية يعزز بعضها بعضا
 ،التعاون على الصعيد اإلقليميوالتكامل و  ،األساسية وصيانتها؛ والتجارة الدولية وتيسري التجارة

هده والتحول االقتصادي اهليكلي، ووسائل التنفيذ. ويتمثل اهلدف الشامل للربانمج يف مساعدة 
البلدان على حتقيق النمو املستدام والشامل للجميع والقضاء على الفقر. وبرانمج عمل فيينا جزء 

وخطة االحتاد  2030عام مية املستدامة لالتنال يتجزأ من أهداف التنمية املستدامة يف سياق خطة 
  ‘‘أفريقيا اليت نصبو إليها.’’ :2063األفريقي لعام 

 19ائحة كوفيد العواقب االقتصادية واالجتماعية جلالوقت الذي لن تستثين فيه يف و  -3
بشكل هلا فإن البلدان النامية غري الساحلية األفريقية معرضة  ،أي بلد أو جمموعة من البلدان

خاص، بسبب اعتمادها على صادرات السلع األساسية من املنتجات الزراعية والتعدين والطاقة. 
ما جيعل التخفيف من حدة وهو عن األسواق العاملية، هذه ويزيد إغالق احلدود الربية من عزلة 

د على االعتماالبلدان إىل مزيد من هذه ائحة، ستحتاج اجلبعد التعايف من و . أمرا صعبا األزمة
 لتسريع االنتعاش االقتصادي. فيينا برانمج عمل

ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج عمل فيينا يف أفريقيا  -4
واألساس الذي استندت إليه املناقشات خالل االجتماع التاسع والثالثني للجنة خرباء مؤمتر وزراء 

 ية األفريقيني.املالية والتخطيط والتنمية االقتصاد

 االقتصادية ة عامة عن التطورات االجتماعيةحمل -اثنيا
حققت البلدان النامية غري الساحلية درجات متفاوتة من التقدم يف تنميتها االجتماعية  -5

اخنفض النمو االقتصادي للبلدان النامية غري الساحلية األفريقية من متوسط قد فاالقتصادية. 
غري أنه مع اندالع ، 2019يف املائة يف عام  4إىل  2012-1998يف املائة يف الفرتة  5.1

يث حب، 2020، كان من املتوقع أن تنكمش كل االقتصادات تقريبا يف عام 19جائحة كوفيد 
 يف املائة 3.1يف املائة و 2.5البلدان النامية والبلدان النامية غري الساحلية األفريقية نسبة يف التبلغ 

منوا يف ان اللذان حققا الوحيددان األفريقيان غري الساحليني ل  والب   على التوايل )الشكل األول(. 
يف املائة(. وخالل العام نفسه، سجلت  2يف املائة( ومالوي ) 1.1رواندا )مها  2020عام 

يف املائة و  8.5-بنسبة ، وذلك بوتسواان وجنوب السودان وزمبابوي أعلى معدالت االنكماش
  يف املائة على التوايل. 9.8-يف املائة و  7.2-
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 الشكل األول:
  2022 -2015النمو االقتصادي يف أفريقيا واملناطق النامية، 

 
 مل،والتوقعات االقتصادية يف العا احلالة ،املتحدةاملصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم 

 .(E.21.II.C.1)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعات  2021
 = تنبؤات. c= تقديرات جزئية؛ b= متوسط النسبة املئوية للتغري؛  a: اتملحوظ

 حالة تنفيذ أولوايت برانمج عمل فيينا  -اثلثا
  املسائل األساسية املتصلة بسياسات املرور العابر -ألف

للتنمية ابلنسبة أمرا يف غاية األمهية مالئمة لذلك حرية املرور العابر ووجود مرافق متثل  -6
يشدد برانمج عمل فيينا على ابلذات،  الشاملة للبلدان النامية غري الساحلية. ويف هذا الصدد

قوي يعزز مواءمة القواعد والواثئق وتبسيطها وتوحيدها، مبا يف و ضرورة وجود إطار قانوين داعم 
 ذات الصلة. الدولية ك تنفيذ اتفاقيات النقل واملرور العابر ذل

ويتناول اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة مسألة تكاليف التجارة  -7
النامجة عن التأخريات على احلدود والعمليات واإلجراءات املتصلة ابجلمارك. ومنذ اعتماد برانمج 

ر بلدان النامية غري الساحلية األفريقية وبلدان املرور العاب، أحرزت ال2014عمل فيينا يف عام 
تسريع حركة السلع بتتعلق  يسري التجارة، الذي يتضمن أحكامايف التصديق على اتفاق ت تقدما

واإلفراج عنها وختليصها، مبا يف ذلك البضائع العابرة، وهي أحكام تنطوي على إمكانية خفض 
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، 2020كانون األول/ديسمرب يف املائة. وحىت هناية   17.5و 12.5بني ما التكاليف بنسبة ترتاوح 
 منظمة التجارة العاملية األعضاء يفاألربعة عشر غري الساحلية األفريقية صّدقت كل البلدان النامية 
نظمة مل هاانضمامهما يعمالن على فالسودان جنوب و  إثيوبيا. أما على اتفاق تيسري التجارة

ا، قبل أن يكتمل ذلك، أن تكون طرفا يف اتفاق تيسري التجارة. مميكنهالتجارة العاملية، وال 
قد و  (2)بلدا من بلدان املرور العابر األفريقية. 19من أصل  15وصدَّق على االتفاق ما جمموعه 

، بعد تصديق ثلثي أعضاء منظمة التجارة العاملية 2017شباط/فرباير  22دخل حيز النفاذ يف 
 عليه. 

معدل تنفيذ خمتلف أحكام اتفاق تيسري التجارة ابلنسبة جلميع  1ويبني اجلدول  -8
البلدان النامية غري الساحلية األفريقية. ويبلغ متوسط معدل تنفيذ ذلك  البلدان األفريقية، مبا يف

للبلدان النامية غري الساحلية ابلنسبة يف املائة  35.3ألفريقيا وابلنسبة يف املائة  42.1التدابري 
. وتشمل اجملاالت اليت تسجل فيها هذه األخريةما يدل على التزام جيد من وهو األفريقية، 

حركة السلع ) 9املتوسط القاري ما يلي: )أ( املادة على البلدان النامية غري الساحلية تقدما كبريا 
البلدان النامية غري الساحلية بلغت نسبة التنفيذ بني حيث  (،املستوردة اخلاضعة للرقابة اجلمركية

املادة و يف املائة؛ )ب(  84.1بلغ الذي يف املائة، مقارنة ابملتوسط األفريقي  93حنو األفريقية 
يف املائة، مقارنة مبتوسط  78.6اجلمارك(، حيث بلغت نسبة التنفيذ وسطاء )استخدام  10-6

، حيث بلغت نسبة ى احلدود(علشرتكة )اإلجراءات امل 7-10؛ )ج( واملادة  املائةيف 65.9
اجملاالت اليت تشمل . و يف املائة 68.2يف املائة، مقارنة ابملعدل القاري الذي بلغ  78.6التنفيذ 

إجراءات ) 4: )أ( املادة ما يلي سجل البلدان النامية غري الساحلية التأخر األكربتسجل فيها 
عاجلة )امل 1-7املادة و يف املائة؛ )ب(  52يف املائة، مقابل  28.6نسبة (، االستئناف أو املراجعة

ضوابط ) 3-6 املادةو ؛ )ج( يف املائة 45.5يف املائة مقابل  21.4على وصول السلع(،  ةالسابق
)إجراءات الفحص(،  3-5املادة يف املائة؛ )د( و  45.45يف املائة مقابل  21.4(، العقوابت

 يف املائة. 27.3مقابل  املائةيف  7.1

 

                                                      
ية، لذلك ال ميكن أن تكون طرًفا يف اتفاقية تيسري اجلزائر وإريرتاي والصومال ليست أعضاء يف منظمة التجارة العامل )2(

 مل تصدق مجهورية الكونغو الدميقراطية، العضو يف منظمة التجارة العاملية، بعد على اتفاقية تيسري التجارة.و التجارة. 
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 :1اجلدول 
 )ابلنسب املئوية(كل مادة معدل تنفيذ أحكام اتفاق تيسري التجارة، حسب  

البلدان النامية غري  أفريقيا املادة
 الساحلية األفريقية

 23.2 30.7 النشر وإاتحة املعلومات -1
 35.7 37.5 فرصة للتعليق، وتقدمي املعلومات والتشاور قبل دخول االتفاق حيز التنفيذ -2
 14.3 22.7 املسبقةاألحكام  -3
 28.6 52 إجراءات االستئناف أو املراجعة -4
 40.5 47.3 وعدم التمييز والشفافية ادتدابري أخرى لتعزيز احلي -5
 38.1 41.7 قواعد بشأن الرسوم واألعباء املفروضة على عمليات االسترياد والتصدير أو متعلقة هبا، وقواعد العقوابت -6
 23.6 35.6 وختليصها؛اإلفراج عن السلع  -7
 1.2 16.3 التعاون بني الوكاالت احلدودية -8
 92.9 84.1 حركة السلع املستوردة اخلاضعة للرقابة اجلمركية -9

 50 52.6 اإلجراءات املتعلقة ابالسترياد والتصدير واملرور العابر -10
 34.7 40.4 حرية املرور العابر -11
 35.7 41 التعاون اجلمركي -12

. تيسري التجارةبشأن  املصدر: اللجنة االقتصادية ألفريقيا، استنادا إىل قاعدة بياانت اتفاق منظمة التجارة العاملية
 (:2021كانون الثاين/يناير   15عليه يف )مت االطالع  متاح على الرابط التايل

 www.tfadatabase.org  
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  :2الشكل 
 كل إجراء اتفاق تيسري التجارة، حبسب  أحكام معدل تنفيذ 
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Art. 1.1 - Publication

Art. 1.2 - Information available through Internet

Art. 1.3 - Enquiry points

Art. 1.4 - Notification

Art. 2.1 - Comments and information before entry into force

Art. 2.2 - Consultations

Art. 3 - Advance rulings

Art. 4 - Procedures for appeal or review

Art. 5.1 - Notifications for enhanced controls or inspections

Art. 5.2 - Detention

Art. 5.3 - Test procedures

Art. 6.1 - General disciplines on fees and charges

Art. 6.2 - Specific disciplines on fees and charges

Art. 6.3 - Penalty disciplines

Art. 7.1 - Pre-arrival processing

Art. 7.2 - Electronic payment

Art. 7.3 - Separation of release

Art. 7.4 - Risk management

Art. 7.5 - Post-clearance audit

Art. 7.6 - Average release times

Art. 7.7 - Authorized operators

Art. 7.8 - Expedited shipments

Art. 7.9 - Perishable goods

Art. 8 - Border agency cooperation

Art. 9 - Movement of goods

Art. 10.1 - Formalities

Art. 10.2 - Acceptance of copies

Art. 10.3 - Use of international standards

Art. 10.4 - Single window

Art. 10.5 - Preshipment inspection

Art. 10.6 - Use of customs brokers

Art. 10.7 - Common border procedures

Art. 10.8 - Rejected goods

Art. 10.9 - Temporary admission of goods and inward and outward…

Art. 11 - Freedom of transit

Art. 12 - Customs cooperation

(ابلنسبة املئوية)معدل التنفيذ 

Africa African landlocked developing countriessالبلدان النامي غري الساحلية األفريقية

 النشر 1-1م. 
 إاتحة املعلومات عرب االنرتنت 2-1م. 
 نقاط االستعالم 3-1م. 
 اإلشعار 4-1م. 
 التعليقات واملعلومات قبل الدخول حيز النفاذ 1-2م. 
 املشاورات 2-2م. 
 األحكام املسبقة 3م. 
 إجراءات االستئناف أو املراجعة 4م. 
 إشعار إبجراء عمليات مراقبة أو تفتيش معمقة 1-5م. 
  االستبقاء 2-5م. 
 إجراءات الفحص 3-5م. 
 ضوابط عامة للرسوم واألعباء 1-6م. 
 ضوابط خاصة للرسوم واألعباء 2-6م. 
  ضوابط العقوابت 3-6م. 
 املعاجلة قبل وصول السلع 1-7م. 
 الدفع اإللكرتوين 2-7م. 
 والتخليصالفصل بني اإلفراج  3-7م. 
 إدارة املخاطر 4-7م. 
 املراجعة الالحقة للتخليص 5-7م. 
 متوسط الوقت الالزم التخليص 6-7م. 
 املشغلون املعتمدون 7-7م. 
 الشحنات العاجلة 8-7م. 
 السلع القابلة للتلف 9-7م. 
 التعاون بني الوكاالت احلدودية 8م. 
 حركة السلع 9م. 
 ر واملرور العابرإجراءات االسترياد والتصدي 1-10م. 
 قبول النُّسخ 2-10م. 
 استعمال املعايري الدولية 3-10م. 
 النافذة الواحدة 4-10م. 
 تفتيش الشحنة 5-10م. 
 االستعانة بوسطاء اجلمارك 6-10م. 
 إجراءات موحدة على احلدود 7-10م. 
 السلع املرفوضة 8-10م. 
 داخل واخلارجالسماح ابلدخول املؤقت للسلع واملعاجلة يف ال 9-10م. 
 حرية املرور العابر 11م. 
 التعاون اجلمركي 12م. 

 أفريقيا
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ال يزال  ومع ذلك، التنفيذ جار على قدم وساق، يتضح من األرقام الواردة أعاله أنو  -9
هناك جمال لتحسني تيسري التجارة يف القارة عموما. وابالستناد إىل الزخم السياسي الدافع ملنطقة 

ع تنفيذها، وهي السياسات وتتبُّ ات على صالحإدخال إالتجارة احلرة القارية األفريقية لدعم 
صادية ألفريقيا اللجنة االقتتعمل إصالحات يتوقع أن يقودها القطاع اخلاص يف املقام األول، 

ملنطقة، مبا يساعد يف حتسني بيئة هلذه اطري وضع مؤشر سهولة األعمال التجارية الق  على تيسري 
األعمال، ويف هناية املطاف، تيسري األعمال التجارية والتجارة داخل أفريقيا وخارجها. وستستفيد 

 طري املقرتح. لتجارية الق  تة عشر من مؤشر األعمال اسمجيع البلدان األفريقية غري الساحلية ال

 تطوير اهلياكل األساسية وصيانتها -ابء
ا أمام النمو، وكذلك احلال يف اهلياكل األساسية يف أفريقيا عائقا رئيسي   النقصال يزال  -10

ابلنسبة ملا ينتج عن ذلك من تكاليف مرتفعة يف جمال اللوجستيات. ورغم أن للوجستيات أمهية 
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، فإن حجمها يتطلب استثمارات  اتقصوى ابلنسبة لعملي

عجلة اإلصالح قدماً بدفع الكبرية يف اهلياكل األساسية وتطويرها يف مجيع أحناء القارة، من أجل 
يف توسيع نطاق اهلياكل األساسية يف البلدان النامية غري الساحلية يتحقق تقدُّم مثة اهليكلي. و 

ها. بيد أن عدم كفاية حجم اهلياكل األساسية املادية وارتفاع األسعار ال مستوا وحتسنياألفريقية 
يزاالن يعوقان وضع حلول ميكن أن تتاح للجميع وميكن التنبؤ هبا يف قطاعات النقل والطاقة 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميثل النقل ابلطرق الربية وسيلة النقل السائدة يف أفريقيا، 

 80 تليه السكك احلديدية واملمرات اجلوية واجملاري املائية الداخلية. ويغطي النقل ابلطرق الربية
يف املائة من حركة نقل الركاب والبضائع، لكن متوسط معدل الوصول إىل الطرق يف  90إىل 

تتوفر حني  يف املائة يف البلدان النامية األخرى. ويف 50يف املائة مقابل  34البلدان األفريقية هو 
بلدا  16لنقل اجلوي، وإن بدرجات متفاوتة، يفتقر اووسائل الطرق على مجيع البلدان األفريقية 

هي: بوروندي، وتشاد، ، و غري ساحلية أربعة  أفريقيا إىل السكك احلديدية، ومن بني هذه البلدان 
ومجهورية أفريقيا الوسطى، والنيجر. وعلى غرار ذلك، ليس لدى البلدان النامية غري الساحلية 

 وبوتسواان، وبوركينا فاسو، وليسوتو.  وإسواتيين،اخلمسة التالية ممرات مائية مالحية: إثيوبيا، 

ابط اإلقليمي للقارة على وميتد الطريق الرئيسي العابر ألفريقيا، الذي يقع يف صميم الرت  -11
كيلومرتا تتوزع على تسعة ممرات. لكن الوصالت الناقصة وسوء الصيانة يف أجزاء   54 120طول 

رئيسية منه تعوق احلركة عليه. وال تزال النسبة املئوية للطرق املعبدة منخفضة يف أفريقيا، فقد 
مكتب قام مشال أفريقيا. وقد يف بقية أفريقيا ابستثناء  2015يف املائة عام  13بلغت حوايل 

والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية  امثلة السامية ألقل البلدان منو  امل
(. 2كلمالسكك احلديدية والطرقات املعبدة )كلم( لكل وحدة من مساحة اليابسة ) كثافةحبساب  
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ل من ذلك بكثري يف البلدان النامية غري أن كثافة الطرق والسكك احلديدية أق 2ويبني اجلدول 
الساحلية األفريقية مقارنة ببلدان املرور العابر النامية وابملتوسط العاملي. وكي يبلغ كل بلد من 
البلدان النامية غري الساحلية األفريقية املتوسط العاملي يف كثافة الطرق والسكك احلديدية املعبدة، 

 107 000ير مكتب املمثلة السامية أن تشق ما جمموعه يتعني على هذه البلدان، حسب تقد
 23كلم من السكك احلديدية، بتكلفة تبلغ حوايل   20 700كلم إضافية من الطرق وأن متّد 

ذه هلبليون دوالر، وهو ما يتجاوز قدرة العديد منها. ومن مثَّ، ال بد من تقدمي مزيد من الدعم 
 اخلاصة ابلنقل وصيانتها. البلدان من أجل تطوير هياكلها األساسية 

  :2اجلدول 
 كثافة الطرق املعبدة والسكك احلديدية يف البلدان النامية غري الساحلية

 كثافة الطرق املعبدة  اإلقليم
 (2كلم  1000)كلم لكل 

 كثافة السكك احلديدية 
 (2كلم  1000)كلم لكل 

 5.7 34.7 شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي 
 2.3 3.5 غرب ووسط أفريقيا 

 3.6 19.1 مجيع البلدان النامية غري الساحلية
 8.6 191.4 بلدان املرور العابر النامية

 9.5 151.0 اجملموع
والدول اجلزرية الصغرية  والبلدان النامية غري الساحلية مثلة السامية ألقل البلدان منوااملصدر: مكتب امل

يف البلدان النامية غري الساحلية: االجتاهات والتحدايت متويل اهلياكل األساسية يف قطاع النقل ’’ ،النامية
  :(2021كانون الثاين/يناير   15 )مت االطالع عليه يف متاح على الرابط التايل .2018، ‘‘والفرص

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2018/09/LLDCs_Report_18_digital_Final.pdf. 

وكجزء من ترمجة األفكار إىل أفعال، عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا حلقة عمل  -12
بشأن بروتوكول لكسمربغ للسكك احلديدية، الذي ميكن أن ميثل حال للتوعية يف زمبابوي 

لقطاع اخلاص يف صناعة السكك احلديدية االدوالرات من بباليني ستثمارات الإلطالق العنان 
تواصل البلدان األفريقية العمل على حتسني اهلياكل األساسية للنقل يف الوقت الذي يف أفريقيا. و 

ا كم    والطرق املائية الداخلية، واملوانئ الداخلية( احلديدية،والسكك  والطرق،السطحي )املوانئ، 
أن اجلزء األكرب من التأخري يرتبط حبركة البضائع من املوانئ وإليها، وهو أتخري كت فإهنا أدر ، ونوعا

اليت تعوق التجارة: اإلجراءات احلدودية، والعراقيل أثناء التالية انجم عن احلواجز غري التعريفية 
املرور العابر )نقاط التفتيش(، وعدم تيسري اإلجراءات اجلمركية. ومن أجل التصدي لتلك 

اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األولوية ملشاريع ممرات النقل اليت هتدف  غالبيةالتحدايت، منحت 
األساسية واإلجراءات احلدودية وغريها من احلواجز غري التعريفية  إىل معاجلة الثغرات يف اهلياكل

اليت تعوق التجارة مع إيالء األولوية القصوى إلجراءات التيسري يف املراكز احلدودية يف التدخالت 
اليت تشمل سالسل القيمة املرتبطة ابلنقل عرب املمرات. وي توقع أن يتيح التنفيذ الكامل لتلك 

إىل تقليص  يؤدي ذلك وأنأفضل إىل البحر،  تدرجييا الساحلية وصوالً ان النامية غري التدابري للبلد

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2018/09/LLDCs_Report_18_digital_Final.pdf
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الوقت الالزم للتسليم وإىل خفض تكاليف إنزال الواردات يف تلك البلدان وتكاليف الصادرات 
منها. وسيؤدي هذا، بدوره، إىل تعزيز القدرة التنافسية هلذه البلدان على الصعيدين اإلقليمي 

 ي.والعامل

وحبسب تقديرات برانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، تبلغ تكلفة العيوب يف  -13
، وهو ما يقلل سنوايأمريكي بليون دوالر  75الشبكة األفريقية للهياكل األساسية للنقل أكثر من 

فض من القدرة التنافسية للبلدان األفريقية داخل املنطقة ويف العامل. ومن أجل حتسني الكفاءة وخ
تتيح و ذكية )آلية وآمنة تكاليف املمرات، أوصى الربانمج بتحويل ممرات النقل األفريقية إىل ممرات 

. وتتجسد املزااي الرئيسية هلذه املمرات يف وجود (ية حلركة املرورناآل دارة  اإلالتنقل و على  القدرة  
ة العاملية للجمارك يف جمال مؤسسات قوية إلدارهتا، وتنفيذ أدوات منظمة التجارة العاملية واملنظم

على الصعيد الوطين، واإلدارة احلدودية املنسقة، واملراكز احدة تيسري التجارة، مثل النافذة الو 
احلدودية ذات املنفذ الواحد، والشهادات اإللكرتونية لقواعد املنشأ. ولتحسني كفاءة املمرات، 

عمليات تقوم على تكنولوجيا املعلومات وجود تتمثل يف  ،مثة حاجة إىل تدخالت أخرى
نية على بواحلد من الفساد، إىل جانب تدخالت مال سيما يف زمن اجلائحة هذا، واالتصاالت، 

 (3)األدلة.

 إىل رحالت الطريان املسجلة من البلدان النامية غري الساحلية األفريقية وارتفعت نسبة -14
رحلة. ويف  134 115إىل  116 005من وذلك ، 2017و 2014يف املائة بني عامي  15.6
يف  46يف املائة وعدد املسافرين  62حجم الشحن اجلوي يف تلك البلدان بلغ ، 2016عام 

اخلطوط اجلوية محلت املائة من جمموع البضائع واملسافرين يف البلدان النامية غري الساحلية. و 
يف البلدان  جمموع الشحن اجلوييف املائة من  95، حيث مثلت البضائعاإلثيوبية اجلزء األكرب من 

. ومن التحدايت اليت تواجهها صناعة النقل اجلوي يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية
النامية غري الساحلية ما يلي: ارتفاع حجم االستثمار الالزم لتطوير اهلياكل األساسية وصيانتها؛ 

ة ورفع مستوى املطارات واحملطات؛ وضعف واحلاجة إىل إعادة أتهيل أو استبدال األساطيل القدمي
املادية والبشرية والتكنولوجيات اجلديدة؛ وحمدودية  للموارداهلياكل األساسية للمطارات؛ واالفتقار 

؛ ونقص مرافق املرور العابر. ولتعزيز دور أفريقيا يف صناعة الطريان العاملية، أطلق االحتاد الربط
. وتشمل هذه املبادرة 2018ة للنقل اجلوي يف كانون الثاين/يناير األفريقي السوق األفريقية املوحد

حترير الوصول إىل سوق خدمات النقل اجلوي بني البلدان األفريقية حتريرا كامال، فضال عن حترير 
                                                      

Design and  –Activities up of Smart Corridor -African Union (n.d.). Support to PIDA PAP for the Start، انظر  (3)

Costing of at Least One Pilot Smart Corridor for Implementation                                                                      
 :(2021كانون الثاين/يناير   15يف  )مت االطالع عليه متاح على الرابط التايل

https://au.int/sites/default/files/documents/32186-doc-support_to_pida_pap_for_the_start-

up_of_smart_corridor_activities-e.pdf. 

https://au.int/sites/default/files/documents/32186-doc-support_to_pida_pap_for_the_start-up_of_smart_corridor_activities-e.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/32186-doc-support_to_pida_pap_for_the_start-up_of_smart_corridor_activities-e.pdf
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؛ وإلغاء القيود املفروضة على امللكية يف هذا اجملال؛ س عتهاالتعريفات اجلمركية ووترية الرحالت و 
 رة للحقوق اخلمسة املتعلقة بتحميل وتنزيل الركاب والبضائع وخدمات الشحن اجلوي. واملمارسة احل

 ةً جديد ت  ومن األمور املشجعة مالحظة تشييد العديد من البلدان األفريقية مطارا -15
تعكف لعديد من مطاراهتا )على سبيل املثال، ا صالحقيامها إباملطارات القدمية أو عويض لت

ار بويل الدويل، ويف رواندا يقارب مطار لوغيسريا طمن بناء حمطة جديدة يف مإثيوبيا على االنتهاء 
اخلطوط اجلوية اإلثيوبية، واخلطوط اجلوية وهي  ،وال تزال ثالث شركات طريان(. على االنتهاء

هتيمن على السوق األفريقية، رغم أن عددا من شركات  ،الكينية، واخلطوط اجلوية جلنوب أفريقيا
، مثل اخلطوط اجلوية الرواندية، قد وضعت نفسها على مسار منو نبعث من جديدت الطريان اليت

الناقلون الثالثة املهيمنون الطريان  إىل عدد أكرب من البلدان، يف الوقت الذي يواصل فيه قوي. و 
 زادوا أيضا عدد الرحالت يف أسواقهم التقليدية األفريقية زايدة كبرية. فإهنم 

خسائر الوظائف يف الطريان ترتفع اجلوي الدويل، ميكن أن  وفًقا الحتاد النقلو  -16
العمالة . وميثل هذا أكثر من نصف ائحةبسبب اجلوظيفة مليون  3.5إىل والصناعات ذات الصلة 

ألف من التقديرات  400يف املنطقة وأكثر من وظيفة مليون  6.2اليت تبلغ املرتبطة ابلطريان 
يف املائة  54بنسبة  2020يف الطريان قع أن تنخفض حركة عالوة على ذلك، من املتو و السابقة. 

 .2019مليون رحلة ركاب( مقارنة بعام  80)أكثر من 

يف املائة من السكان الذين يعيشون  36فيما يتعلق ابهلياكل األساسية للطاقة، حصل و  -17
نقطة  13، بزايدة 2018يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية على خدمات الكهرابء عام 

الذي اعت مد فيه برانمج  عمل فيينا. ومع ذلك، ال تزال النسبة املئوية  2014عن عام مئوية 
البلدان أقل من النسبة اإلمجالية للحصول عليها يف هذه للحصول على خدمات الكهرابء يف 

لك، مثة . وعالوة على ذ3البلدان النامية غري الساحلية ويف العامل، على النحو املبني يف الشكل 
فجوة كبرية يف احلصول على الكهرابء بني املناطق الريفية واحلضرية داخل البلدان النامية غري 

يف املائة من سكان املناطق احلضرية على خدمات  69.1حصل يف املتوسط، و الساحلية األفريقية. 
الريفية. أما يف املائة فقط من السكان املقيمني يف املناطق  23.6مقابل  ،2018الكهرابء عام 

على فيما يتعلق ابستخدام الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة ألغراض الطهي، فلم حيصل 
. 2016ملائة من السكان يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية يف عام ايف  13.7سوى ذلك 

هذه البلدان. على خدمات الطاقة املستدامة يف  وينبغي بذل املزيد من اجلهود لتحسني احلصول
من أهداف التنمية املستدامة اليت تقودها اللجنة االقتصادية  7وتستفيد إثيوبيا من مبادرة اهلدف 

 ألفريقيا بشأن زايدة إمكانية احلصول على الطاقة املتجددة والقدرة على حتمل تكاليفها يف أفريقيا.
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  :3الشكل 
 الكهرابءالنسبة املئوية للسكان الذي حيصلون على خدمات 

 

)مت االطالع عليه  متاح على الرابط التايل. ‘‘مؤشرات التنمية يف العامل’’بياانت  قاعدةاملصدر: البنك الدويل، 
 (:2021كانون الثاين/يناير   15يف 

 indicators-development-http://databank.worldbank.org/data/source/world  

توليد الطاقة يف أفريقيا، ا عتمدت العديد من اخلطط الوطنية لتوليد  ولتعزيز القدرة على -18
الطاقة وإلنشاء شبكات ربط عابرة للحدود. وتندرج معظم املشاريع الرئيسية ضمن اخلطط 
الرئيسية للجماعات االقتصادية اإلقليمية، وهي السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، 

جلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب ومجاعة شرق أفريقيا، وا
تشمل مشاريع إقليمية بدعم من املؤسسات ، و أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

األفريقية، ومفوضية االحتاد األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، برعاية برانمج 
اسية يف أفريقيا، ومصرف التنمية األفريقي، وشركاء آخرين، مثل اللجنة تطوير اهلياكل األس

االقتصادية ألفريقيا. ومن األمثلة على ذلك مشروع تعزيز نقل الطاقة بني الشمال واجلنوب، الذي 
ميتد من مصر، عرب السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، ومالوي، وموزامبيق، وزامبيا، 

كينيا األكثر تقدما، إذ جرى ضمان التمويل -نوب أفريقيا، حيث يعد خط إثيوبياوزمبابوي إىل ج
، شكل االنتهاء من يناء سد النهضة العظيم يف إثيوبيا إجنازا كبريا من 2020ويف عام . له الالزم
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 ولزايدة قدرة الطاقة يف أفريقيا، أ قيم عدد من مشاريع الطاقة (4)أجل توليد الطاقة يف شرق أفريقيا.
االنتهاء من ، مبا فيها البلدان النامية غري الساحلية. وتتسم وترية ملتجددة، يف مجيع البلدان تقريباا

مشاريع الطاقة ببطء حمبط بسبب طول فرتات التحضري هلا. وملزيد من التخفيف من أعباء البلدان 
فة أقل اخليارات ، اعتمدت املناطق املختلوكذلك أعباء البلدان األخرىالنامية غري الساحلية، 

تكلفة من خطط الطاقة اإلقليمية، وهو ما ميهد الطريق أمام جتارة الطاقة عرب البلدان من خالل 
تحقيق االكتفاء الذايت لاتفاقات تناقل الطاقة الكهرابئية. ومع ذلك، ال تزال غالبية الدول تسعى 
فريقيا، يف إطار وظيفتها يف إمدادات الطاقة على املدى الطويل. وأجرت اللجنة االقتصادية أل

، كجزء من بناء قدرات واضعي 2019كمركز تفكري، تدريبا على وضع مناذج للطاقة، عام 
السياسات األفريقيني على وضع سياسات قائمة على األدلة، وكانت إثيوبيا أحد البلدان املستفيدة 

انفتاح قطاع الكهرابء  اللجنة االقتصادية ألفريقيا منهجية لتقييموضعت كما   من هذا التدريب.
وجاذبيته للمستثمرين من القطاع اخلاص يف إطار اجلهود املبذولة لتعزيز  هواستعداداألفريقي 

ياكل البيئات التنظيمية للدول األعضاء حنو جذب استثمارات القطاع اخلاص يف قطاعي الطاقة واهل
 األساسية.

وفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سجلت البلدان النامية غري الساحلية  -19
شخص يف عام  100لكل  64.3األفريقية زايدة يف اشرتاكات اهلواتف اخللوية احملمولة من 

. وقد ارتفع عدد مستعملي اإلنرتنت أيضا 2018شخص يف عام  100لكل  72.8إىل  2014
شخص على مدى الفرتة املمتدة من  100لكل  18.4إىل  12ن من يف تلك الفئة من البلدا

مقارنة ابملتوسط العاملي  منخفضة جداالنسب املتوسطة غري أن هذه . 2017إىل  2014عام 
واملتوسط املسجل يف مجيع البلدان النامية غري الساحلية. ومن أهم أسباب اخنفاض استخدام 

ية األفريقية ارتفاع تكلفة احلصول على تكنولوجيا املعلومات اإلنرتنت يف البلدان النامية غري الساحل
واالتصاالت. ويقيس االحتاد الدويل لالتصاالت أسعار خدمات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف مجيع البلدان على أساس سنوي، بتقسيم حتليله إىل جمموعات فرعية تشمل 

بياانت أبن البلدان النامية غري هذه الت. وتفيد اهلواتف اخللوية احملمولة والنطاق العريض الثاب
 21.5الساحلية األفريقية جنحت يف ختفيض األسعار مبرور الوقت، إذ اخنفضت سلة اخللوي من 

واخنفضت سلة  2019يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف عام  16.7يف املائة إىل 
يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد  130يف املائة إىل  323النطاق العريض الثابت من 

 خالل الفرتة نفسها. 

                                                      
. متاح على الرابط )بدون اتريخ(‘‘ التقرير املرحلي ’’، 2018برانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا لعام   (4)

  (:2021كانون الثاين/يناير   15يف )مت االطالع  التايل
www.tralac.org/documents/resources/african-union/2509-2018-pida-progress-report-summary-update/file.html 

http://www.tralac.org/documents/resources/african-union/2509-2018-pida-progress-report-summary-update/file.html
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وجيعل ارتفاع أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الصعب على هذه البلدان  -20
االستفادة من منافع االقتصاد الرقمي، ال سيما االستخدام األمثل للتكنولوجيات الناشئة اليت 

 ،جند التجارة اإللكرتونية ،ستدامة. ومن بني تلك التكنولوجياتتيسر التجارة وحتفز التنمية امل
والتمويل الرقمي. وال بد من بذل مزيد من اجلهود  ،والنوافذ الوحيدة اآللية، واحلكومة اإللكرتونية

خلفض التكاليف العالية للنطاق العريض اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية األفريقية. 
لك، وهبدف االستفادة من االقتصادات الرقمية، ال سيما من خالل التجارة وابإلضافة إىل ذ

الرقمية، حتتاج هذه البلدان إىل وضع سياسات جديدة للهوية الرقمية، وأمن البياانت، وخصوصية 
يف املقدمة بعض البلدان النامية غري الساحلية، مثل رواندا، يت البياانت، من بني أمور أخرى. وأت

 التجارة اإللكرتونية.من خالل التجارة الرقمية الل من حيث استغ

مع حتول و التحول إىل االقتصاد الرقمي.  تسريع   19د آاثر جائحة كوفيبني من و  -21
 ال افرتاضية،االجتماعات الشخصية إىل منصات انتقال اإلنرتنت و إىل فضاء الفصول الدراسية 

 املعلومات واالتصاالت أبسعار معقولة حلاجة إىل الوصول إىل تكنولوجياالقول ابكون ميكن أن ي
لالستفادة من هذه اللحظة اليت يتزايد فيها الطلب على الوصول إىل و . من قبيل املبالغةهو 

يتعني على البلدان النامية غري الساحلية األفريقية أن تشارك  واالتصاالت، تكنولوجيا املعلومات
ألفريقية املقبلة، حيث مت حتديد االتصاالت بنشاط يف مفاوضات منطقة التجارة احلرة القارية ا

وضع هدف بجيب أن يتم ذلك و السلكية والالسلكية كواحد من القطاعات اخلمسة الرئيسية. 
 الوصول الشامل.، أال وهو واضح يف االعتبار

 متويل اهلياكل األساسية  -جيم
متويل اهلياكل األساسية أمر حموري لبدء النمو االقتصادي يف البلدان النامية غري  -22

التمويل. وقد استخدام من أجل حتسني  هاوتنظيميتطلب إعداد املشاريع أمر الساحلية، وهو 
اعتمدت غالبية البلدان سبال مبتكرة لتمويل اهلياكل األساسية، تشمل القروض السيادية )معظمها 

ئدة تراعي البلدان ذات الدخل املتوسط( واملنح، ومؤسسات التمويل اإلمنائي، أبسعار فا
، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص وغريها من اخليارات احمللية األجنيب واالستثمار املباشر

لتعبئة املوارد. ويعد مشروع روزيزي الثالثي لتوليد الطاقة الكهرمائية )بوروندي، ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية، ورواندا(، أول مشروع طاقة إقليمي يقوم على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

يف املائة )ديون وأسهم(،  50يف أفريقيا. ومن املتوقع أن يستفيد من متويل جتاري بنسبة تفوق 
األمر ، هواجتذابالتمويل التجاري تنظيم كيفية عن  مة يقدم دروسا قيّ حيث أغلبها ملكية خاصة، 

الكبري لتنفيذ يف الوقت املناسب. أما مشروعا سد النهضة اإلثيويب القيام ابالذي يؤدي إىل 
 1 870) 3يف املائة، وسد جييب  70ميغاواط(، الذي بلغت نسبة إجنازه حوايل  6000)
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ووض عت معظم اجلماعات  (5)ميغاواط( يف إثيوبيا فقد جرى متويلهما بنجاح من املوارد احمللية.
االقتصادية اإلقليمية اسرتاتيجيات لتعبئة املوارد هبدف تعزيز قدرة الدول على متويل اهلياكل 

كان على البلدان ،  لتعزيز استدامة اهلياكل األساسيةاألساسية وغريها من املشاريع اإلمنائية. و 
مدعومًة يف ذلك بتدابري االسرتداد  ،هتا على صيانة تلك اهلياكلاالنامية غري الساحلية حتسني قدر 

، واعتماد صناديق الطرق اليت ال ‘‘املستخِدم يدفع’’الكامل للتكاليف املتخذة يف إطار مبدأ 
 . العامةيف املؤسسات رشيد توجَّه مداخيلها إال إىل صيانة الطرق، وممارسات احلكم ال

 التجارة الدولية وتيسري التجارة  -دال
 ن الصادرات العاملية اثبتة نسبياالنامية غري الساحلية األفريقية مظلت حصة البلدان  -23

. ويف عام 4يف املائة، على النحو املبني يف الشكل  1لكنها منخفضة، حيث بلغت حوايل 
يف املائة، أي بزايدة طفيفة عن عام  1.01، بلغت حصتها من الصادرات العاملية حوايل 2019
التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام يف املائة. وقد أبرز  0.99حصتها كانت عندما  ، 2018
 بني البلدان األفريقية قناةً فيما التجارة  متثلإمكانية أن  التصنيع من خالل التجارة :2015

، بلغت نسبة التجارة يف السلع 9201. ففي عام (6)حنو التصنيع بفضل زايدة حمتواها الصناعي
يف املائة،  50بني البلدان النامية غري الساحلية األفريقية وغريها من البلدان األفريقية فيما املصنعة 

وهو ما يدعم هذا الرأي. وكانت حصة التجارة فيما بني البلدان األفريقية ابلنسبة للبلدان النامية 
قاري يف املائة مقارنة ابملتوسط ال 6حيث بلغت منخفضة جدا أيضا، غري الساحلية األفريقية 

  (7)يف املائة. 16الذي بلغ 

 

 

                                                      
 .املرجع نفسه  (5)
 . .II.K.15E.2 اتشور األمم املتحدة، رقم املبيعمن  (6)
والتنمية. متاح على الرابط حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل بياانت مؤمتر األمم املتحدة للتجارة   (7)

 http://unctadstat.unctad.org/EN(: 2020كانون األول/ديسمرب   18عليه يف  )مت االطالع التايل
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 : 4الشكل 
صادرات البلدان النامية غري الساحلية األفريقية من البضائع )النسبة املئوية من صادرات 

 (سلعالالعامل من 

 

 والتنميةاملصدر: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل بياانت مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
UNCTADStat data(: 2021كانون الثاين/يناير   15عليه يف  )مت االطالع . متاح على الرابط التايل 

http://unctadstat.unctad.org /ENG 

، أعدت جلان األمم املتحدة اإلقليمية الطبعة الثانية من الدراسة 2017ويف عام  -24
نة الدراسة ورغم أن حجم عي (8)االستقصائية العاملية عن تيسري التجارة والتجارة اإللكرتونية.

منها بلدان انمية غري ساحلية( ال يسمح  7من البلدان األفريقية،  بلدا 16االستقصائية )
ابالستقراء الكامل ملعدالت التنفيذ املرتبطة بتيسري التجارة والتجارة اإللكرتونية يف القارة، من 

النتائج العاملية. وابلنسبة إىل البلدان الواضح أن البلدان األفريقية متخلفة عن الركب ابلنظر إىل 
يف املائة، مقارنة ابملتوسط  51حوايل العام ، بلغ معدل التنفيذ 2017املشمولة ابلدراسة عام 

يف املائة. وتعكس نتائج البلدان النامية غري الساحلية إىل حد كبري االجتاه  60العاملي الذي يبلغ 
هتمام أن معظم البلدان النامية غري الساحلية األفريقية أبلغت اإلقليمي املبني أعاله. ومن املثري لال

عن ارتفاع نسيب يف معدل تنفيذ تدابري الشفافية. ويف العديد من تلك البلدان، يتجاوز املعدل  
 املتوسط  اإلقليمي.

 التكامل والتعاون على الصعيد اإلقليمي -هاء
اإلقليمي أداة  رئيسية للقارة األفريقية هناك أدلة كافية تدعم الرأي القائل إن التكامل  -25

لزايدة قدرهتا التنافسية، وتنويع قاعدهتا االقتصادية، وإجياد ما يكفي من فرص العمل لسكاهنا 
الشباب وسرعة التحضر. ومتشيا مع تنفيذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة كثرة الذين يتميزون ب

                                                      
 (:1202كانون الثاين/يناير   30عليه يف  )مت االطالع على الرابط التايلمتاح   (8)

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Global%20Report%20Final_26%20Oct%202017.pdf   
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يبقى التكامل اإلقليمي ، مبا أن و التجارة داخل أفريقيااحلرة القارية األفريقية، ي توقع أن يستمر من
أداًة مفيدًة لتقليص احلواجز التجارية، وهو ما ميهد السبيل لعمل القطاع اخلاص ويهيئ بيئة مواتية 

الجتذاب املزيد من االستثمار األجنيب املباشر  أساسياً  له. وميثل التكامل اإلقليمي أيضا عنصراً 
ان األفريقية. وابلنسبة للبلدان النامية غري الساحلية، يؤدي التكامل اإلقليمي يف العديد من البلد

ا يف اجلهود الرامية لتحقيق وفورات احلجم يف استثمارات اهلياكل األساسية عرب احلدود، أساسي   دورا
 وتقليص تكاليف املرور العابر من خالل تنسيق وتوحيد إجراءات املرور العابر. 

القتصادي يف أفريقيا مرحلة جديدة عندما دخل االتفاق املنشئ ملنطقة وبلغ التكامل ا -26
ربعة ابلنسبة للبلدان األ 2019أاير/مايو  30التجارة احلرة القارية األفريقية حيز النفاذ يف 

منطقة سار اليت أودعت صكوك تصديقها عليه. وبدأت بعد ذلك املرحلة التشغيلية ملوالعشرين 
عدد بلغ . وحىت اآلن، 2019متوز/يوليه  7األفريقية يف نيامي، النيجر، يف  التجارة احلرة القارية

وي توخى أن يؤدي تنفيذ  (9)تصديقا من بلدان انمية غري ساحلية. 11، بينها 32التصديقات 
يتضمن أحكاما لصاحل  هاالتفاق إىل ختفيض التعريفات اجلمركية وإزالة احلواجز غري التعريفية، ألن

ية غري الساحلية، مثل األحكام املتعلقة ابملرور العابر وتيسري التجارة، والتعاون اجلمركي. البلدان النام
الصكوك التنفيذية اخلمسة: قواعد املنشأ، ومنتدى التفاوض صلب يف م درجة وهذه األحكام 

فريقي. الرقمي، واملرصد التجاري األ اإللكرتوين، ورصد احلواجز غري التعريفية وإزالتها، ونظام الدفع
يؤدي االتفاق إىل تيسري اندماج البلدان النامية غري الساحلية يف ميكن ان وابإلضافة إىل ذلك، 

ه اللجنة االقتصادية تركَّز الدعم الذي قدمت  قد سالسل القيمة اإلقليمية وتوسيع قدراهتا التجارية. و 
املسائل املتصلة مبنطقة التجارة لبلدان النامية غري الساحلية على التوعية والتشاور بشأن لألفريقيا 

 ،وزمبابوي ،وزامبيا ،احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجيات يف كل من تشاد
نطقة على حتديد الفرص التجارية الرئيسية لبلدان هذه املوالنيجر. وتساعد اسرتاتيجيات  ،ومالوي

ها لالستفادة الكاملة من األسواق الوطنية ، والعقبات اليت تواجهها، واخلطوات اليت حتتاجبعينها
نطقة، أطلقت اللجنة وشركاؤها مشروع املواإلقليمية والعاملية. ومن أجل توضيح كيفية تشغيل 

، وهو مشروع استفادت منه منوذجيةبلدان  يفاملنطقة يرتكز على الذي صيدالنية الستحضرات امل
ي: الشراء املشرتك لألدوية واملنتجات، وتيسري إثيوبيا ورواندا. وللمشروع هنج من ثالثة مسالك ه

اإلنتاج الصيدالين احمللي، وضمان معايري جودة األدوية واملنتجات لتحقيق أهداف التنمية 
 .2063املستدامة وتطلعات خطة عام 

، استضافت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ندوة عرب 2020سبتمرب أيلول/ 14يف و  -27
، وأمهية التعاون بني البلدان النامية غري املوجودةاحلفاظ على سالسل التوريد ’’اإلنرتنت بعنوان 

شارك فيها العديد من واضعي ت وج االجتماع حبلقة نقاش و . ‘‘املرور العابرالساحلية وشركائها يف 
                                                      

 ومايل والنيجر.ليسوتو، و  زمبابويوزامبيا، و ورواندا  ،وتشاد ،إثيوبيا وإسواتيين وأوغندا وبوركينا فاسو  (9)
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 جائحةيف ظل كيفية تعزيز التجارة اآلمنة وسط احلدود املغلقة عن  السياسات من خمتلف الشركاء 
، ومفوضية االحتاد العمل اجلاري بني اللجنةمن بني ما تناولته املناقشة الربط بني و . 19 كوفيد

بشأن  (،لشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا)ل الحتاد األفريقيالتابعة لتنمية الاألفريقي، ووكالة 
تيسري لفيذ قيد التنرشادات اإلائحة )الذي يتضمن تقريرًا وجمموعة من يف ظل اجلتيسري التجارة 

منصة لتسليط الضوء على احلالة الفريدة مبثابة االجتماع كان على املستوى القاري(. كما  التجارة 
، ال سيما فيما ائحةاجلاليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية األفريقية يف التخفيف من آاثر 

 والطاقة واملنتجات الطبية(. يتعلق ابحلفاظ على التدفقات التجارية للسلع األساسية )مثل الغذاء

 التحول االقتصادي اهليكلي  -واو
بوصفه حمركا للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة. ففي العديد كبريا يؤدي التصنيع دورا   -28

من البلدان األفريقية، مبا يف ذلك البلدان النامية غري الساحلية، اخنفضت حصة الصناعة التحويلية 
يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة، بينما أصبح قطاع اخلدمات أقوى حمرك للنمو االقتصادي، 

يف املائة يف عام  47إىل  2000املائة من القيمة املضافة يف عام يف  45حيث ارتفع من 
، بينما يف املائة 23يف املائة إىل  13من الصناعة التحويلية منت ويف الوقت نفسه،  (10).8201

حصص  يف املائة خالل الفرتة نفسها. وبعد اخنفاض 22إىل يف املائة  28من الزراعة  اخنفضت
على مدى تحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان األفريقية ككل القيمة املضافة للصناعة ال

يف النهاية املسار قد وصل هذا و ، 2007مسارا معاكسا يف عام عقدين من الزمن تقريبا، اختذت 
ة البلدان النامية غري الساحليقدرة إىل البلدان النامية غري الساحلية األفريقية. وهذا مؤشر على 

على السلع ة البلدان النامية غري الساحلي. واعتماد هاوتصدير السلع املصّنعة إنتاج على املتزايدة 
سعار. وبناء على ذلك، ال بد من بذل مزيد من األاألساسية األولية جيعلها عرضة لتقلبات 

 اجلهود لتعزيز القيمة املضافة والتنويع والتصنيع.

 لبلدان النامية غري الساحلية حتسني  وتشمل تدخالت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف ا -29
قدراهتا التنافسية ومن مث َّ تعزيز اندماجها يف األسواق اإلقليمية والدولية من خالل تطوير سالسل 
القيمة اإلقليمية والعاملية، وبناء القدرات التجارية، واستخدام الطاقة املتجددة، وكفاءة استخدام 

من أهداف التنمية املستدامة،  7املثال، مبادرة اهلدف ومن هذه التدخالت، على سبيل ، الطاقة
 اليت استفادت منها إثيوبيا. 

                                                      
 ،‘‘قاعدة بياانت مؤشرات التنمية العاملية’’، حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل بياانت البنك الدويل (10)

 : 2021كانون الثاين/يناير   15عليه يف )مت االطالع  متاح على الرابط التايل
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators 
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  وسائل التنفيذ -زاي
على البلدان النامية غري الساحلية أن حتشد قدرا متزايدا ابستمرار وبة مبكان من الصع -30

تحقيق أهداف التنمية املستدامة، ألهنا أكثر بلدان لمن املوارد لتحقيق أهداف برانمج عمل فيينا 
أفريقيا مديونية. وحىت اآلن، يبلغ املتوسط اإلمجايل للدين احلكومي يف البلدان النامية غري الساحلية 

متوسط مستوايت الدين يبلغ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ويف املقابل،  54 ةفريقياأل
 املتاحة  ِت الديون اخليارا عبء  قلِّص املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. وي يف 60 يايف أفريقاحلكومي 

ومع ، ساحلية وأانمية غري ساحلية ، سواء كانت بلداان لتمويل خططها اإلمنائية األفريقيةللبلدان 
قدرة البلدان النامية غري الساحلية األفريقية كبري يعيق بشكل  فإنه ، 19كوفيد انتشار جائحة  

، تلقت البلدان النامية غري 2018 عام يفو مالت تطعيم فعالة واسعة النطاق.القيام حبعلى 
بنسبة  فعليةبليون دوالر يف شكل مساعدة إمنائية خارجية، وهي زايدة  18.8الساحلية األفريقية 

يف املائة منذ اعتماد برانمج عمل فيينا. بيد أن هذه املساعدة و زعت على حنو غري متكافئ  5.17
، 9201يف املائة من إمجايل املبلغ. ويف عام  46 (11)األربعة األوىلبلدان القت لفيما بينها، حيث ت

 بليون دوالر يف شكل تدفقات استثمار مباشر 7.7تلقت البلدان النامية غري الساحلية األفريقية 
 35.2العاملية واألجنيب يف املائة من جمموع تدفقات االستثمار املباشر  0.5شكل ما  و، وهأجنيب

مقارنة أبفريقيا يف عام يف املائة من هذه التدفقات إىل مجيع البلدان النامية غري الساحلية. و 
تدفقات يف املائة من جمموع  17.1 البلدان النامية غري الساحلية األفريقية، تلقت 2019

دوالر يني بال 8بلدان الهذه ، تلقت 2019. ويف عام القارةإىل الواردة االستثمار املباشر األجنيب 
. وكانت 2014املبلغ الذي تلقته عام عن ببليون دوالر كثر أوهو حتويالت مالية، يف شكل 

بلدان استأثرت التدفقات التحويالت املالية إىل هذه البلدان موزعة على حنو غري متكافئ، حيث 
 . 9201يف عام يف املائة من إمجايل التدفقات الواردة  66.3بنسبة   (12)األربعة األوىل

القدرات اليت تضطلع هبا اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعما لربانمج  بناءبرامج  -حاء
 عمل فيينا

والبلدان النامية  امثلة السامية ألقل البلدان منو  ، أصدر مكتب امل2019يف آذار/مارس  -31
رافدا توصيات ه  الذي كانتمنتصف املدة  تقرير غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية

استعراض منتصف املدة اإلقليمي يف أفريقيا لربانمج عمل فيينا، الذي ع قد يف آذار/مارس  جتماعال
، يف مراكش، املغرب. ومتثلت أهداف االجتماع يف إجراء استعراض وتقييم تنفيذ برانمج 2019

اليت  سية والعقباتعمل فيينا يف أفريقيا على حنو شامل، مبا يف ذلك حتديد اإلجنازات الرئي

                                                      
 إثيوبيا، وأوغندا، وجنوب السودان، ومايل. (11)

 .أوغندا، وجنوب السودان، وزمبابوي، ومايل (12)
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والفرص املتاحة. وابإلضافة إىل ذلك، أاتح االجتماع حتديد  ،والتحدايت املستجدة ،صودفت
تنفيذ برانمج عمل فيينا وحتقيق أهداف بللتعجيل وتبادهلا ج االبتكارية املمارسات والنه  أضل 

عملية والتوصيات الالتنمية املستدامة يف املنطقة. وابإلضافة إىل ذلك، اعتمد االجتماع القرار 
لحفاظ على اإلجنازات يف سياق التغلب على املشاكل اخلاصة اليت تواجهها البلدان لناسبة امل

 أهداف التنمية املستدامة.  فيينا وحتقيقل تنفيذ برانمج عمبالنامية غري الساحلية والتعجيل 

رافًدا بشأن برانمج عمل فيينا  2019آذار/مارس الذي ا ختذ يف شهر قرار الكان و  -32
يف كانون الذي جرى ربانمج البشأن تنفيذ استعراض منتصف املدة العاملي يف مداوالت لل

نظمت اللجنة االقتصادية ستعراض الرفيع املستوى، ذلك اال. وعلى هامش 2019األول/ديسمرب 
ملناقشة االحتياجات اإلمنائية املتزايدة فعالية جانبية  ،مكتب املمثلة الساميةابلشراكة مع  ،ألفريقيا

هذه ركزت . وقد ا يف أفريقياوأقل البلدان منو  األفريقية ابستمرار للبلدان النامية غري الساحلية 
املتعلقة ابملوارد املالية )مبا يف ذلك حمدودية بوجه خاص على كيفية جتاوز العقبات الفعالية 

ئ وترية حتقيق األهداف النبيلة امليزانيات وحمدودية القدرة على االقرتاض( اليت ما فتئت تبطِّ 
املنصوص عليها يف برانمج عمل فيينا وبرانمج عمل اسطنبول لصاحل هاتني الفئتني من البلدان. 

بشأن كيفية تعزيز تعبئة املوارد من أجل  ةاجلانبيفعالية ال املنبثقة عن وستشكل توصيات  السياسات
طة عام وخ 2030النهوض بربانمج عمل فيينا وبرانمج عمل اسطنبول، ودعم حتقيق خطة عام 

، يف سياق منطقة األفريقيةوالبلدان النامية غري الساحلية يف أفريقيا  ايف أقل البلدان منو   2063
 يقية، برانمج  عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف املستقبل.التجارة احلرة القارية األفر 

، انضمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل أسرة األمم املتحدة 2020 هيف حزيران/يونيو  -33
من البلدان بسالسة والنقل يسري املرور العابر للحكومات للعمل من أجل تتوجيه نداء مشرتك يف 

هذا ابإلضافة إىل العديد من اجتماعات الندوات عرب  اجلائحة.النامية غري الساحلية وإليها أثناء 
تنفيذ السياسات كان رافدا للنشر املنتجات املعرفية اليت   2020اإلنرتنت اليت عقدت طوال عام 

 والدعوة للتخفيف من األزمات يف البلدان النامية غري الساحلية.

 وتوصياتاستنتاجات  -رابعا
تبذل البلدان النامية غري الساحلية األفريقية جهودا ترمي إىل تنفيذ برانمج عمل فيينا  -34

لكن هذا التقدم بطيء، ويتعني تسريع العمل على حتقيق  حتقق تقدما يف هذا االجتاه.هي و 
. وال 2030وأهداف التنمية املستدامة حبلول عام  2024أهداف برانمج عمل فيينا حبلول عام 

عن السواحل  ب عدلاباملرتبطة بد من بذل املزيد من اجلهود من أجل التصدي للتحدايت اخلاصة 
 عن الركب. البلدان يتعلق هذه  لضمان عدم ختلف



E/ECA/COE/39/9 

 

21-00031 20/21 
 

الجتماع التاسع والثالثني للجنة خرباء مؤمتر وزراء املالية لواقرت حت التوصيات التالية  -35
 :األفريقينيوالتخطيط والتنمية االقتصادية 

ت شجَّع البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر على تعزيز التعاون    )أ( 
والتصديق على االتفاقيات واالتفاقات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وتنفيذها تنفيذا فعاال )مثل 

 االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية(؛

لشركاء اإلمنائيون الدوليون، ومنظمات األمم املتحدة، وغريها ي شجَّع ا  )ب(
من املنظمات الدولية واإلقليمية على تقدمي الدعم التقين واملايل والدعم يف جمال بناء القدرات 
للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر لكفالة التنفيذ الفعال لالتفاقات الدولية 

 ؛لة اليت هتدف إىل تيسري التجارةواإلقليمية ذات الص

على منح األولوية لربامج تطوير  ؤهات شجَّع اهليئات اإلقليمية وأعضا )ج(
قد تكون هلا، يف الكثري لبلدان األخرى ا اهلياكل األساسية يف البلدان النامية غري الساحلية، ألن

 البلدان النامية غري الساحلية؛أولوايت خمتلفة، وهو ما يؤدي إىل عدم مراعاة مصاحل من األحيان، 

ينبغي أن ينظر الشركاء اإلمنائيون ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات   )د(
الدولية واإلقليمية والقطاع اخلاص واجلهات املعنية األخرى يف مساعدة البلدان النامية غري 

 وضع السياسات تطوير اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويفعلى الساحلية 
واألطر القانونية والتنظيمية املناسبة لدعم تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسد الفجوة 
الرقمية. ومن شأن ذلك أن يساعد البلدان النامية غري الساحلية يف جهودها الرامية إىل االستفادة 

 ؛ليت تتيحها التجارة اإللكرتونيةمن الفرص ا

يف الربامج اإلمنائية الوطنية على بصورة أكرب انمج عمل فيينا يعد إدراج بر   )ه (
جمال معني على محاية اليت تنطوي  ربامجاليدين الوطين واإلقليمي أمرا أساسيا، مبا يف ذلك الصع

ملعاجلة املعوقات يف جمايل النقل وتيسري التجارة ابلنسبة خمصصة  ةمبيزاني يف كل منطقةلإلنفاق 
ة جيري استعراضها على أساس غري الساحلية، مع وضع أهداف ومعايري واضحللبلدان النامية 

  ؛منتظم

البلدان النامية غري الساحلية األفريقية على تعزيز قدرهتا على إنتاج تشّجع   )و(
سلع حديثة ذات قيمة مضافة أعلى، وعلى القطاعات عالية اإلنتاجية، وأن تستحدث أنشطة 

أن تستمر يف استخدام التكنولوجيات اجلديدة والقائمة هلا صناعية يف قطاعاهتا الزراعية، وينبغي 
من أجل إكساب منتجاهتا قيمة مضافة وربطها بسالسل األنشطة املضيفة يف إنتاج سلع م صّنعة 

 ؛على الصعيدين اإلقليمي والعامليللقيمة 
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 ةبيئالينبغي أن تستمر البلدان النامية غري الساحلية األفريقية يف حتسني   )ز(
صناعية قوية كتسي أمهية ابلغة يف أتسيس قاعدة هو أمر يواتية لألعمال التجارية، و املالتنظيمية 

وجذب االستثمار. والدعوة موجهة للشركاء اإلمنائيني لتقدمي املساعدة يف اجملالني التقين واملايل 
 ؛ء القدرات من أجل دعم هذه اجلهودويف جمال بنا

ليس فقط عن ه اجلائحة، يتعني على احلكومات األفريقية أن تتصدى هلذ   )ح( 
قليمي والدويل إىل أدىن حد، ولكن أيضا من خالل طريق تقليل من االضطراابت يف النقل اإل

النظر إىل األزمة ابعتبارها فرصة إلعادة توجيه عمليات نقل البضائع اإلقليمية والدولية حنو مسار 
أكثر استدامة. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تستفيد من نقاط القوة يف خمتلف وسائل النقل وأن 

 ان النامية غري الساحلية على طول سالسل التوريد.تتصدى للعقبات اليت تواجهها البلد

__________ 

 


