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  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 وزراء املالية والتخطيط  جلنة خرباء مؤمتر

 والتنمية االقتصادية األفريقيني
 االجتماع التاسع والثالثون

 2020آذار/مارس  20-18أديس أبابا، 
 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 املسائل النظامية
 

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

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

عدها اجلغرايف نفذ حبري وب  ملنامجةً عن افتقارها  ،الساحلية، حتديات خاصة يف جمال التجارة والتنمية
من أقل  بلداً  13، بينها بلداً  16عن األسواق الدولية. ويبلغ عدد البلدان األفريقية غري الساحلية 

نفذ بري إىل البحر، ملغري ساحلي يف العامل. وال يزال االفتقار  بلداً  32، مما جمموعه البلدان منواً 
املعابر احلدودية، وإجراءات املرور العابر املرهقة، وعدم تعدد عد والعزلة عن األسواق العاملية، و والب  

قيودا خطرية على التنمية يشكل لعابر، كفاية اهلياكل األساسية، وارتفاع تكاليف املرور ا
 االقتصادية الشاملة يف البلدان النامية غري الساحلية. -االجتماعية

 2024-2014ويوفر برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية للعقد   - 2
إطاراً شامالً للتصدي للتحديات اهليكلية اليت تواجهها هذه البلدان من خالل ستة جماالت ذات 

                                                      
* E/ECA/COE/39/1. 

 
 

وجنوب  الوسطى،ومجهورية أفريقيا  وتشاد، وبوروندي، فاسو،وبوركينا  وبوتسوانا، وأوغندا،إثيوبيا، وإسواتيين،  )1(
 والنيجر. ومالوي، ومايل، وليسوتو، وزمبابوي، وزامبيا، ورواندا، السودان،
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اهلياكل  العابر، وتطويرأولوية يعزز بعضها بعضاً، وهي: السياسات األساسية املتعلقة باملرور 
 ،والتكامل والتعاون على الصعيد اإلقليمي ،ة وصيانتها؛ والتجارة الدولية وتيسري التجارةاألساسي

والتحول االقتصادي اهليكلي، ووسائل التنفيذ. ويتمثل اهلدف الشامل للربنامج يف مساعدة 
البلدان النامية غري الساحلية على حتقيق النمو املستدام والشامل للجميع والقضاء على الفقر. 

وخطة  2030رنامج عمل فيينا جزء ال يتجزأ من أهداف التنمية املستدامة يف سياق خطة عام وب
 أفريقيا اليت نصبو إليها.  :2063االحتاد األفريقي لعام 

ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل فيينا يف أفريقيا  - 3
خالل االجتماع التاسع والثالثني للجنة خرباء مؤمتر وزراء  واألساس الذي استندت إليه املناقشات

 املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.

 االقتصادية-حملة عامة عن التطورات االجتماعية -ثانيا
حققت البلدان النامية غري الساحلية درجات متفاوتة من التقدم يف تنميتها   - 4

خنفض النمو االقتصادي للبلدان النامية غري الساحلية األفريقية من االقتصادية. وا-االجتماعية 
، وي توقع 2019يف املائة يف عام  4.1إىل  2011-1997يف املائة يف الفرتة  5.2متوسط قدره 

(. وسجلت البلدان األفريقية غري الساحلية التالية 1)الشكل  2020يف املائة عام  4.3أن يبلغ 
 7.3يف املائة(، وإثيوبيا ) 7.4يف املائة(، ورواندا ) 7.8جنوب السودان ) :2019أداًء قوياً عام 

يف املائة(. وخالل  6.0منهما(، وبوركينا فاسو ) املائة لكليف  6.2يف املائة(، والنيجر وأوغندا )
يف املائة  1.8العام نفسه، سجلت بوروندي وزامبيا وإسواتيين وزمبابوي معدالت منو أدىن وهي 

 يف املائة على التوايل.  3يف املائة وناقص  0.6واملائة يف  1.5و
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 الشكل األول:
  2021 -2015النمو االقتصادي يف أفريقيا واملناطق النامية، 

 
احلالة والتوقعات االقتصادية يف (. 2020املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة )

 نيويورك. العامل.

 ملحوظة: أ = متوسط النسبة املئوية للتغري؛ ب = تقديرات جزئية؛ ج = تنبؤات.

 حالة تنفيذ أولويات برنامج عمل فيينا  -ثالثا
  املسائل األساسية املتصلة بسياسات املرور العابر -ألف

بالنسبة يف غاية األمهية  حرية املرور العابر ووجود مرافق مالئمة للمرور العابر أمراً متثل   - 5
للتنمية الشاملة للبلدان النامية غري الساحلية. ويف هذا الصدد، يشدد برنامج عمل فيينا على 
ضرورة وجود إطار قانوين داعم قوي يعزز مواءمة القواعد والوثائق وتبسيطها وتوحيدها، مبا يف 

 ذلك تنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بالنقل واملرور العابر ذات الصلة. 

ويتناول اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة مسألة تكاليف التجارة  - 6
النامجة عن التأخريات على احلدود والعمليات واإلجراءات املتصلة باجلمارك. ومنذ اعتماد برنامج 

ر ، أحرزت البلدان النامية غري الساحلية األفريقية وبلدان املرور العاب2014عمل فيينا يف عام 
تسريع حركة السلع بتقدمًا يف التصديق على اتفاق تيسري التجارة، الذي يتضمن أحكامًا تتعلق 
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واإلفراج عنها وختليصها، مبا يف ذلك البضائع العابرة، وهي أحكام تنطوي على إمكانية خفض 
 ،2019يف املائة. وحىت هناية تشرين الثاين/نوفمرب  17.5و 12.5التكاليف بنسبة ترتاوح بني 

 منظمة بلدًا من البلدان األفريقية غري الساحلية األفريقية األعضاء يف 14من أصل  13كان 
ثالثة بلدان فقط مل تصدق تبقى على اتفاق تيسري التجارة، وبذلك  التجارة العاملية قد صدق

نظمة ملوجنوب السودان. وتعمل إثيوبيا على االنضمام  ،وبوروندي ،هي: إثيوبياعلى االتفاق 
جارة العاملية، وال ميكنها، قبل أن يكتمل ذلك، أن تكون طرفا يف اتفاق تيسري التجارة. وصدَّق الت

بلدا من بلدان املرور العابر األفريقية. ودخل اتفاق  19من أصل  13على االتفاق ما جمموعه 
ة ، بعد تصديق ثلثي أعضاء منظمة التجار 2017شباط/فرباير  22تيسري التجارة حيز النفاذ يف 

 العاملية عليه. 

معدل تنفيذ خمتلف أحكام اتفاق تيسري التجارة بالنسبة جلميع  1ويبني اجلدول  - 7
البلدان األفريقية، مبا فيها البلدان النامية غري الساحلية األفريقية. ويبلغ متوسط معدل تنفيذ 

ساحلية األفريقية، مما يدل يف املائة للبلدان النامية غري ال 33.8يف املائة ألفريقيا و 32.6التدابري 
على التزام جيد من البلدان النامية غري الساحلية يف القارة األفريقية. وتشمل اجملاالت اليت تسجل 

 - 9فيها البلدان النامية غري الساحلية تقدما كبريا مقارنة باملتوسط القاري ما يلي: )أ( املادة 
حيث يبلغ معدل التنفيذ من جانب البلدان  - حركة السلع املستوردة اخلاضعة للرقابة اجلمركية

يف  70.5يف املائة، مقارنة باملتوسط األفريقي البالغ  93النامية غري الساحلية يف أفريقيا حنو 
قواعد بشأن الرسوم واألعباء املفروضة على عمليات االسترياد والتصدير  - 6املائة؛ )ب( املادة 

يف  31.4يف املائة، مقابل  38.1يبلغ معدل التنفيذ  حيث -أو متعلقة هبا، وقواعد العقوبات 
فرصة للتعليق، وتقدمي املعلومات والتشاور قبل دخول االتفاق  - 2املائة يف املتوسط؛ )ج( املادة 

 31.1يف املائة، مقارنة باملتوسط القاري البالغ  35.7حيث يبلغ معدل التنفيذ  -حيز التنفيذ 
 - 4مية غري الساحلية التأخر األكرب يف اجملاالت التالية: )أ( املادة يف املائة. وتسجل البلدان النا

 - 8يف املائة؛ )ب( املادة  38.9يف املائة، مقابل  21.4 -إجراءات االستئناف أو املراجعة 
تدابري  - 5يف املائة؛ )ج( املادة  9.8يف املائة، مقابل  2.4 -التعاون بني الوكاالت احلدودية 

 يف املائة(.  41.7يف املائة، مقابل  38.1 -وعدم التمييز والشفافية  دايأخرى لتعزيز احل
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 :1اجلدول 
 معدل تنفيذ أحكام اتفاق تيسري التجارة، حسب املادة )بالنسب املئوية(

البلدان النامية غري  أفريقيا املادة
 الساحلية األفريقية

 17.9 18.2 النشر وإتاحة املعلومات -1
 35.7 31.8 وتقدمي املعلومات والتشاور قبل دخول االتفاق حيز التنفيذفرصة للتعليق،  -2
 14.3 13.8 األحكام املسبقة -3
 21.4 38.9 إجراءات االستئناف أو املراجعة -4
 38.1 41.7 وعدم التمييز والشفافية ادتدابري أخرى لتعزيز احلي -5
 38.1 31.4 االسترياد والتصدير أو متعلقة هبا، وقواعد العقوباتقواعد بشأن الرسوم واألعباء املفروضة على عمليات  -6
 25.2 27.4 اإلفراج عن السلع وختليصها؛ -7
 2.4 9.8 التعاون بني الوكاالت احلدودية -8
 92.9 70.5 حركة السلع املستوردة اخلاضعة للرقابة اجلمركية -9

 46.4 41.1 العابراإلجراءات املتعلقة باالسترياد والتصدير واملرور  -10
 34.7 34.7 حرية املرور العابر -11
 35.7 34.1 التعاون اجلمركي -12

املصدر: اللجنة االقتصادية ألفريقيا، استنادا إىل قاعدة بيانات اتفاق تيسري التجارة ملنظمة التجارة العاملية. متاح 
 . 2020كانون الثاين/يناير   19. اطُِّلع عليه يف www.tfadatabase.org :على الرابط التايل

، 2بيد أن معدل التنفيذ خيتلف داخل املواد أيضا، على النحو الوارد يف الشكل  - 8
، تتجاوز البلدان 1. فعلى سبيل املثال، يف إطار املادة وفقًا للموادالذي يعرض معدل التنفيذ 

لق بالنشر واإلشعار، لكنها أقل من املتوسط بالنسبة النامية غري الساحلية املتوسط القاري فيما يتع
، يقل املتوسط الذي 5إلتاحة املعلومات على شبكة اإلنرتنت ونقاط االستعالم. ويف املادة 

سجلته البلدان النامية غري الساحلية عن املتوسط القاري عموماً، لكن هذه البلدان سجلت 
يف  68.2احلجز، يف حني يبلغ املتوسط األفريقي يف املائة فيما يتعلق ب 71.4معدل تنفيذ بلغ 

 املائة. 
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  :2الشكل 
  اتفاق تيسري التجارة، حبسب التدبري موادمعدل تنفيذ 

 
ال  ومع ذلك، التنفيذ جار على قدم وساق، يتضح من األرقام الواردة أعاله أنو  - 9

وباالستناد إىل الزخم السياسي الدافع . يزال هناك جمال لتحسني تيسري التجارة يف القارة عموماً 
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لدعم اإلصالحات السياساتية وتتبع تنفيذها، وهي 

ر اللجنة االقتصادية ألفريقيا يس  إصالحات يتوقع أن يقودها القطاع اخلاص يف املقام األول، ت  
التجارة احلرة القارية، مبا يساعد يف حتسني طري ملنطقة وضع مؤشر سهولة األعمال التجارية الق  

بيئة األعمال، ويف هناية املطاف، تيسري األعمال التجارية والتجارة داخل أفريقيا وخارجها. 



E/ECA/COE/39/9 

 

 

7/20 20-00149 

 

 

وستستفيد مجيع البلدان األفريقية غري الساحلية الـستة عشر من مؤشر سهولة األعمال التجارية 
 القطري املقرتح. 

 سية وصيانتهاتطوير اهلياكل األسا -باء

أمام النمو، وكذلك  يف اهلياكل األساسية يف أفريقيا عائقا رئيسياً  النقصال يزال  - 10
احلال بالنسبة ملا ينتج عن ذلك من تكاليف مرتفعة يف جمال اللوجستيات. ورغم أن للوجستيات 

يتطلب منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، فإن حجمها  اتأمهية قصوى بالنسبة لعملي
عجلة قدماً بدفع الاستثمارات كبرية يف اهلياكل األساسية وتطويرها يف مجيع أحناء القارة، من أجل 

اإلصالح اهليكلي. ويتحقق تقدُّم يف توسيع نطاق اهلياكل األساسية يف البلدان النامية غري 
املادية وارتفاع ها. بيد أن عدم كفاية حجم اهلياكل األساسية مستوا الساحلية األفريقية وحتسني

األسعار ال يزاالن يعوقان وضع حلول ميكن أن تتاح للجميع وميكن التنبؤ هبا يف قطاعات النقل 
والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وميثل النقل بالطرق الربية وسيلة النقل السائدة يف 

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

يف املائة يف البلدان النامية األخرى. ويف  50يف املائة مقابل  34الطرق يف البلدان األفريقية هو 
لنقل اجلوي، وإن بدرجات متفاوتة، يفتقر ا ووسائلالطرق لدى مجيع البلدان األفريقية تتوفر حني 
بلدا أفريقيا إىل السكك احلديدية، ومن بني هذه البلدان مخسة بلدان غري ساحلية هي:  17

والنيجر. وعلى غرار ذلك، ليس لدى  وليسوتو،بوروندي، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، 
وبوتسوانا،  وإسواتيين،البلدان النامية غري الساحلية اخلمسة التالية ممرات مائية مالحية: إثيوبيا، 

 وبوركينا فاسو، وليسوتو. 

وميتد الطريق الرئيسي العابر ألفريقيا، الذي يقع يف صميم الرتابط اإلقليمي للقارة  - 11
مرتا تتوزع على تسعة ممرات. لكن الوصالت الناقصة وسوء الصيانة يف كيلو   54 120على طول 

أجزاء رئيسية منه تعوق احلركة عليه. وال تزال النسبة املئوية للطرق املعبدة منخفضة يف أفريقيا اليت 
 2015يف املائة عام  13يف املائة من البلدان النامية غري الساحلية، فقد بلغت حوايل  50تضم 

ريقيا باستثناء مشال أفريقيا. وقد َحسب مكتب املمثلة السامية ألقل البلدان منواً والبلدان يف بقية أف
النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية كثافَة السكك احلديدية والطرقات املعبدة 

أن كثافة الطرق والسكك  2(. ويبني اجلدول 2كلم)كلم( لكل وحدة من مساحة اليابسة )
حلديدية أقل من ذلك بكثري يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية مقارنة ببلدان املرور العابر ا

النامية وباملتوسط العاملي. وكي يبلغ كل بلد من البلدان النامية غري الساحلية األفريقية املتوسط 
ن، حسب تقدير مكتب العاملي يف كثافة الطرق والسكك احلديدية املعبدة، يتعني على هذه البلدا
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كلم   20 700كلم إضافية من الطرق وأن متّد   107 000املمثلة السامية أن تشق ما جمموعه 
بليون دوالر، وهو ما يتجاوز قدرة العديد منها.  23من السكك احلديدية، بتكلفة تبلغ حوايل 

األساسية اخلاصة  ذه البلدان من أجل تطوير هياكلهاهلومن مثَّ، ال بد من تقدمي مزيد من الدعم 
 بالنقل وصيانتها. 

  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 النسبة اإلمجالية
املصدر: مكتب املمثلة السامية ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية 

متويل اهلياكل األساسية يف قطاع النقل يف البلدان النامية غري الساحلية: االجتاهات والتحديات (. 2018)
  :والفرص. متاح على الرابط التايل

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

 .2020كانون الثاين/يناير   30اطُِّلع عليه يف 

وكجزء من ترمجة األفكار إىل أفعال، عقدت اللجنة االقتصادية ألفريقيا حلقة عمل  - 12
 يف زمبابوي بشأن بروتوكول لكسمربغ للسكك احلديدية، الذي ميكن أن ميثل حالللتوعية 
لقطاع اخلاص يف صناعة السكك احلديدية يف أفريقيا. اباليني الدوالرات يف استثمارات  لتوظيف

 والطرق،وتواصل البلدان األفريقية العمل على حتسني اهلياكل األساسية للنقل السطحي )املوانئ، 
، لكنها تقر بأن اجلزء كمًا ونوعاً   والطرق املائية الداخلية، واملوانئ الداخلية( احلديدية،والسكك 

األكرب من التأخري يرتبط حبركة البضائع من املوانئ وإليها، وهو تأخري ناجم عن احلواجز غري 
اليت تعوق التجارة: اإلجراءات احلدودية، والعراقيل أثناء املرور العابر )نقاط التالية التعريفية 

 غالبيةي لتلك التحديات، منحت التفتيش(، وعدم تيسري اإلجراءات اجلمركية. ومن أجل التصد
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األولوية ملشاريع ممرات النقل اليت هتدف إىل معاجلة الثغرات يف 
اهلياكل األساسية واإلجراءات احلدودية وغريها من احلواجز غري التعريفية اليت تعوق التجارة مع 

اكز احلدودية يف التدخالت اليت تشمل سالسل إيالء األولوية القصوى إلجراءات التيسري يف املر 
القيمة املرتبطة بالنقل عرب املمرات. وي توقع أن يتيح التنفيذ الكامل لتلك التدابري للبلدان النامية 

يؤدي ذلك، يف النتيجة، إىل تقليص الوقت  وأنأفضل إىل البحر،  تدرجيياً  الساحلية وصوالً غري 

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

وحبسب تقديرات برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، تبلغ تكلفة العيوب  - 13
بليون دوالر من دوالرات الواليات  75األساسية للنقل أكثر من يف الشبكة األفريقية للهياكل 

املتحدة سنوياً، وهو ما يقلل من القدرة التنافسية للبلدان األفريقية داخل املنطقة ويف العامل. ومن 
أجل حتسني الكفاءة وخفض تكاليف املمرات، أوصى الربنامج بتحويل ممرات النقل األفريقية إىل 

ة وإمكانية التنقل واإلدارة اآللية حلركة املرور يف الوقت احلقيقي. وتتجسد املزايا ممرات توفر السالم
الرئيسية هلذه املمرات يف وجود مؤسسات قوية إلدارهتا، وتنفيذ أدوات منظمة التجارة العاملية 
واملنظمة العاملية للجمارك يف جمال تيسري التجارة، مثل النافذة الوحيدة على الصعيد الوطين، 
واإلدارة احلدودية املنسقة، واملراكز احلدودية ذات املنفذ الواحد، والشهادات اإللكرتونية لقواعد 
املنشأ. ولتحسني كفاءة املمرات، مثة حاجة إىل تدخالت أخرى هي إرساء عمليات تقوم على 

 (2)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واحلد من الفساد، إىل جانب تدخالت مبنية على األدلة.

 رحالت الطريان املسجلة من البلدان النامية غري الساحلية األفريقية وارتفعت نسبة - 14
رحلة.  134 115إىل  116 005من فزادت ، 2017و 2014يف املائة بني عامي  15.6 إىل

يف املائة وعدد املسافرين  62، وصل حجم الشحن اجلوي يف تلك البلدان إىل 2016ويف عام 
يف املائة من جمموع البضائع واملسافرين يف البلدان النامية غري الساحلية. ونفذت اخلطوط  46إىل 

ن النامية غري الساحلية األفريقية، إذ يف البلدا عمليات الشحناجلوية اإلثيوبية اجلزء األكرب من 
يف املائة من جمموع بضائع الشحن اجلوي. ومن التحديات اليت تواجهها صناعة النقل  95نقلت 

اجلوي يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية ما يلي: ارتفاع حجم االستثمار الالزم لتطوير 
تأهيل أو استبدال األساطيل القدمية ورفع مستوى  اهلياكل األساسية وصيانتها؛ واحلاجة إىل إعادة

املادية  للموارداملطارات واحملطات الطرفية؛ وضعف اهلياكل األساسية للمطارات؛ واالفتقار 
والبشرية والتكنولوجيات اجلديدة؛ وحمدودية املوصولية؛ ونقص مرافق املرور العابر. ولتعزيز دور 

أطلق االحتاد األفريقي السوق األفريقية املوحدة للنقل اجلوي يف أفريقيا يف صناعة الطريان العاملية، 
. وتشمل هذه املبادرة حترير الوصول إىل سوق خدمات النقل اجلوي 2018كانون الثاين/يناير 

بني البلدان األفريقية حتريرا كامال، فضال عن حترير التعريفات اجلمركية ووترية الرحالت والقدرة 
                                                      

. دعم برنامج العمل ذي األولوية يف إطار برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا African Union (n.d)انظر   (2)
تصميم وتقدير تكاليف ممر ذكي جترييب واحد على األقل ألغراض التنفيذ. متاح على  -لبدء أنشطة املمرات الذكية 

 :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. 
 .2020كانون الثاين/يناير   19اطُِّلع عليه يف 

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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وية؛ وإلغاء القيود املفروضة على امللكية يف هذا اجملال؛ واملمارسة احلرة على تسيري الرحالت اجل
 للحقوق اخلمسة املتعلقة بتحميل وتنزيل الركاب والبضائع وخدمات الشحن اجلوي. 

ومن األمور املشجعة مالحظة تشييد العديد من البلدان األفريقية مطارات جديدة  - 15
أو إصالحها للعديد من مطاراهتا. )على سبيل املثال، افت تحت لتستعيض هبا عن املطارات القدمية 

، وسينتهي 2016، ويف شالالت فيكتوريا يف زمبابوي عام 2017مطارات جديدة يف داكار عام 
ويف لوساكا(. وال تزال ثالث  ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،تشييد مطارين آخرين قريبا يف دار السالم

ة اإلثيوبية، واخلطوط اجلوية الكينية، واخلطوط اجلوية جلنوب أفريقيا اخلطوط اجلوي -شركات طريان 
هتيمن على السوق األفريقية، رغم أن عددا من شركات الطريان اليت تستعيد أجمادها، مثل  -

اخلطوط اجلوية الرواندية، قد وضعت نفسها على مسار منو قوي. وواصل الناقلون الثالثة املهيمنون 
أكرب من البلدان، لكنهم زادوا أيضا عدد الرحالت يف أسواقهم التقليدية األفريقية الطرياَن إىل عدد 

 زيادة كبرية. 

يف املائة من السكان الذين  30وفيما يتعلق باهلياكل األساسية للطاقة، حصل  - 16
، بزيادة 2017يعيشون يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية على خدمات الكهرباء عام 

الذي اعت مد فيه برنامج  عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري  2014يف املائة عن عام  7ها نسبت
. ومع ذلك، ال تزال النسبة املئوية للحصول على خدمات 2024-2014الساحلية للعقد 

الكهرباء يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية أقل من النسبة اإلمجالية للحصول عليها يف 
. وعالوة على ذلك، مثة 3لدان النامية غري الساحلية ويف العامل، على النحو املبني يف الشكل الب

فجوة كبرية يف احلصول على الكهرباء بني املناطق الريفية واحلضرية داخل البلدان النامية غري 
ن على يف املائة من سكان املناطق احلضرية حيصلو  61.6الساحلية األفريقية. ففي املتوسط، كان 

يف املائة فقط من السكان املقيمني يف املناطق  13.5مقابل  ،2016خدمات الكهرباء عام 
الريفية. أما فيما يتعلق باستخدام الوقود النظيف والتكنولوجيات النظيفة ألغراض الطهي، فلم 

قود ملائة من السكان يف البلدان النامية غري الساحلية األفريقية على الو ايف  13.7حيصل سوى 
. وينبغي بذل املزيد من اجلهود لتحسني احلصول 2016النظيف والتكنولوجيات النظيفة يف عام 

من أهداف  7على خدمات الطاقة املستدامة يف هذه البلدان. وتستفيد إثيوبيا من مبادرة اهلدف 
على الطاقة  التنمية املستدامة اليت تقودها اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن زيادة إمكانية احلصول

 املتجددة والقدرة على حتمل تكاليفها يف أفريقيا.
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  :3الشكل 
 النسبة املئوية للسكان الذي حيصلون على خدمات الكهرباء

 
 :املصدر: البنك الدويل، مؤشرات التنمية يف العامل. متاح على الرابط التايل

http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators  كانون   29اطُِّلع عليه يف
 .2020الثاين/يناير 

ولتعزيز القدرة على توليد الطاقة يف أفريقيا، ا عتمدت العديد من اخلطط الوطنية  - 17
لتوليد الطاقة وإلنشاء شبكات ربط عابرة للحدود. وتندرج معظم املشاريع الرئيسية ضمن اخلطط 
الرئيسية للجماعات االقتصادية اإلقليمية، وهي السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، 

عة شرق أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب ومجا
وهي تشمل املشاريع اإلقليمية بدعم من املؤسسات  -أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 

برنامج  األفريقية، ومفوضية االحتاد األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، برعاية
تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، ومصرف التنمية األفريقي، وشركاء آخرين، مثل اللجنة 
االقتصادية ألفريقيا. ومن األمثلة على ذلك مشروع تعزيز نقل الطاقة بني الشمال واجلنوب، الذي 

ق، وزامبيا، ميتد من مصر، عرب السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، ومالوي، وموزامبي
كينيا األكثر تقدما، إذ جرى ضمان التمويل -وزمبابوي إىل جنوب أفريقيا، حيث يعد خط إثيوبيا

ميغاواط( يف غينيا )بتمويل من  240الالزم. أما بالنسبة لتوليد الطاقة، فإن مشروع سد كاليتا )
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ولزيادة قدرة  2018.3عام  ات احملققةجاحعلى الن نمثااليف إثيوبيا  3الصني( ومشروع جييب 
الطاقة يف أفريقيا، أ قيم عدد من مشاريع الطاقة املتجددة، يف مجيع البلدان تقريباً، مبا فيها البلدان 
النامية غري الساحلية. وتتسم وترية إجناز مشاريع الطاقة ببطء حمبط بسبب طول فرتات التحضري 

، وكذلك أعباء البلدان األخرىحلية، هلا. وملزيد من التخفيف من أعباء البلدان النامية غري السا
اعتمدت املناطق املختلفة أقل اخليارات تكلفة من خطط الطاقة اإلقليمية، وهو ما ميهد الطريق 
أمام جتارة الطاقة عرب البلدان من خالل اتفاقات تناقل الطاقة الكهربائية. ومع ذلك، ال تزال 

ادات الطاقة على املدى الطويل. وأجرت تحقيق االكتفاء الذايت يف إمدلغالبية الدول تسعى 
اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف إطار وظيفتها كمركز تفكري، تدريبا على وضع مناذج للطاقة، عام 

، كجزء من بناء قدرات واضعي السياسات األفريقيني على وضع سياسات قائمة على 2019
 دريب.األدلة، وكانت إثيوبيا أحد البلدان املستفيدة من هذا الت

وفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، سجلت البلدان النامية غري  - 18
شخص يف  100لكل  64.3الساحلية األفريقية زيادة يف اشرتاكات اهلواتف اخللوية احملمولة من 

. وقد ارتفع عدد مستعملي اإلنرتنت 2016شخص يف عام  100لكل  66.6إىل  2014عام 
شخص على مدى الفرتة املمتدة  100لكل  16.4إىل  12ة من البلدان من أيضا يف تلك الفئ

. غري أن هذه املتوسطات منخفضة جدًا مقارنة باملتوسط العاملي 2016إىل  2014من عام 
واملتوسط املسجل يف مجيع البلدان النامية غري الساحلية. ومن أهم أسباب اخنفاض استخدام 

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

ض الثابت. وتفيد بيانات االحتاد الدويل لالتصاالت بأن اهلواتف اخللوية احملمولة والنطاق العري
البلدان النامية غري الساحلية األفريقية جنحت يف ختفيض األسعار مبرور الوقت، إذ اخنفضت سلة 

 2016يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للفرد يف عام  16.2يف املائة إىل  21.5اخللوي من 
يف املائة من الدخل القومي  205يف املائة إىل  323ابت من واخنفضت سلة النطاق العريض الث

 اإلمجايل للفرد خالل الفرتة نفسها. 

وجيعل ارتفاع أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من الصعب على هذه  - 19
البلدان االستفادة من منافع االقتصاد الرقمي، ال سيما االستخدام األمثل للتكنولوجيات الناشئة 

 ،جند التجارة اإللكرتونية ،تيسر التجارة وحتفز التنمية املستدامة. ومن بني تلك التكنولوجيات اليت
والتمويل الرقمي. وال بد من بذل مزيد من اجلهود  ،والنوافذ الوحيدة اآللية، واحلكومة اإللكرتونية

                                                      
  :. متاح على الرابط التايل2018التقرير املرحلي لربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا لعام   (3)

www.tralac.org/documents/resources/african-union/2509-2018-pida-progress-report-summary-update/file.html 

 .2020كانون الثاين/يناير   26اطُِّلع عليه يف 

https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/2509-2018-pida-progress-report-summary-update/file.html
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حلية األفريقية. خلفض التكاليف العالية للنطاق العريض اليت تواجهها البلدان النامية غري السا
وباإلضافة إىل ذلك، وهبدف االستفادة من االقتصادات الرقمية، ال سيما من خالل التجارة 
الرقمية، حتتاج هذه البلدان إىل وضع سياسات جديدة للهوية الرقمية، وأمن البيانات، وخصوصية 

ل رواندا، بدور البيانات، من بني أمور أخرى. وتضطلع بعض البلدان النامية غري الساحلية، مث
 التجارة اإللكرتونية. عربالتجارة الرقمية  االستفادة منريادي يف 

 متويل اهلياكل األساسية  -جيم

متويل اهلياكل األساسية أمر حموري لبدء النمو االقتصادي يف البلدان النامية غري  - 20
الساحلية، وهو يتطلب إعداد وتنظيم املشاريع من أجل حتسني استيعاب مسائل التمويل. وقد 
اعتمدت غالبية البلدان سبال مبتكرة لتمويل اهلياكل األساسية، تشمل القروض السيادية )معظمها 

ئدة تراعي البلدان ذات الدخل املتوسط( واملنح، ومؤسسات التمويل اإلمنائي، بأسعار فا
واالستثمار األجنيب املباشر، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص وغريها من اخليارات احمللية 
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 )الديون  50يف أفريقيا. ومن املتوقع أن يستفيد من التمويل التجاري بنسبة تفوق 
التمويل التجاري كيفية هيكلة عن  يقدم دروسا قيمة حيث واألسهم(، أغلبها ملكية خاصة، 

التنفيذ يف الوقت املناسب. أما مشروعا سد النهضة القيام ب، األمر الذي يؤدي إىل هتذابواج
 3يف املائة، وسد جييب  70ميغاواط(، الذي بلغت نسبة إجنازه حوايل  6000اإلثيويب الكبري )

ووَضعت معظم  (4)ميغاواط( يف إثيوبيا فقد جرى متويلهما بنجاح من املوارد احمللية.1 870)
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية اسرتاتيجيات لتعبئة املوارد هبدف تعزيز قدرة الدول على متويل 

كان على ،  لتعزيز استدامة اهلياكل األساسيةاهلياكل األساسية وغريها من املشاريع اإلمنائية. و 
دعومًة يف ذلك بتدابري البلدان النامية غري الساحلية حتسني قدرهتا على صيانة تلك اهلياكل م

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

 للدولة. 

 

                                                      
 املرجع نفسه  (4)
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 التجارة الدولية وتيسري التجارة  -دال

ة البلدان النامية غري الساحلية األفريقية من الصادرات العاملية ثابتة نسبياً ظلت حص - 21
. ويف عام 4يف املائة، على النحو املبني يف الشكل  0.22لكنها منخفضة، حيث بلغت حوايل 

يف املائة، أي بزيادة طفيفة عن عام  0.21، بلغت حصتها من الصادرات العاملية حوايل 2018
التقرير االقتصادي عن أفريقيا لعام يف املائة. وقد أبرز  0.20حصتها حينها كانت ، 2017
حنو التصنيع  التجارة بني البلدان األفريقية قناةً  متثلإمكانية أن  التصنيع من خالل التجارة :2015

، بلغت نسبة التجارة يف السلع املصنعة بني 2016. ففي عام (5)بفضل زيادة حمتواها الصناعي
يف املائة، وهو ما يدعم  30بلدان النامية غري الساحلية األفريقية وغريها من البلدان األفريقية ال

سجلت فقد هذا الرأي. ورغم االختالفات الكبرية بني البلدان النامية غري الساحلية األفريقية، 
ر إىل التجارة هذه البلدان )باستثناء إثيوبيا والنيجر( حصة أكرب من الصادرات الصناعية عند النظ

بني البلدان األفريقية فقط. وكانت حصة التجارة فيما بني البلدان األفريقية بالنسبة للبلدان النامية 
يف املائة مقارنة باملتوسط القاري  29غري الساحلية األفريقية مرتفعة نسبيا أيضا حيث بلغت 

  (6)يف املائة. 18الذي بلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 . .II.K.15E.2 منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (5)
 .3. انظر احلاشية رقم 2018التقرير املرحلي لربنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا لعام   (6)
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 : 4الشكل 
النامية غري الساحلية األفريقية من البضائع )النسبة املئوية من صادرات  صادرات البلدان
 البضائع العاملية(

 
املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. متاح 

 .2020كانون الثاين/يناير   24يف . اطُِّلع عليه http://unctadstat.unctad.org :على الرابط التايل

، أعدت جلان األمم املتحدة اإلقليمية الطبعة الثانية من الدراسة 2017ويف عام   - 22
ورغم أن حجم عينة الدراسة  (7)االستقصائية العاملية عن تيسري التجارة والتجارة اإللكرتونية.

منها بلدان نامية غري ساحلية( ألغراض هذه  7بلدًا من البلدان األفريقية،  16االستقصائية )
الدراسة ال يسمح باالستقراء الكامل ملعدالت التنفيذ املرتبطة بتيسري التجارة والتجارة اإللكرتونية 

عن الركب بالنظر إىل النتائج العاملية. وبالنسبة  من الواضح أن البلدان األفريقية متخلفةفيف القارة، 
يف املائة، مقارنة  51، بلغ معدل التنفيذ حوايل 2017إىل البلدان املشمولة بالدراسة عام 

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

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

                                                      
 :متاح على الرابط التايل  (7)

www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-global-reports-2017 
 .2020كانون الثاين/يناير   30اطُِّلع عليه يف 

file://///Addfilep1/ps/Proofreading/English/IN/www.unescap.org/resources/trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-global-reports-2017
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 التكامل والتعاون على الصعيد اإلقليمي -هاء

القائل إن التكامل اإلقليمي أداةٌ رئيسية للقارة األفريقية هناك أدلة كافية تدعم الرأي   - 23
لزيادة 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
ي توقع أن يستمر منو التجارة داخل أفريقيا فيما يبقى التكامل اإلقليمي أداًة  احلرة القارية األفريقية،

مفيدًة لتقليص احلواجز التجارية، وهو ما ميهد السبيل لعمل القطاع اخلاص ويهيئ بيئة مواتية له. 
الجتذاب املزيد من االستثمار األجنيب املباشر يف  أساسياً  وميثل التكامل اإلقليمي أيضا عنصراً 

 العديد من البلدان األفريقية. وبالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية، يؤدي التكامل اإلقليمي دوراً 
يف اجلهود الرامية لتحقيق وفورات احلجم يف استثمارات اهلياكل األساسية عرب احلدود،  أساسياً 

 ابر من خالل تنسيق وتوحيد إجراءات املرور العابر. وتقليص تكاليف املرور الع

وبلغ التكامل االقتصادي يف أفريقيا مرحلة جديدة عندما دخل االتفاق املنشئ  - 24
 24بالنسبة للبلدان الـ  2019أيار/مايو  30ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية حيز النفاذ يف 

عد ذلك املرحلة التشغيلية لعملية منطقة التجارة اليت أودعت صكوك تصديقها عليه. وبدأت ب
. وحىت اآلن، وصل عدد 2019متوز/يوليه  7احلرة القارية األفريقية يف نيامي، النيجر، يف 

وي توخى  (8)تصديقات من البلدان النامية غري الساحلية. 9تصديقاً، بينها  29التصديقات إىل 
رة احلرة القارية األفريقية إىل ختفيض التعريفات اجلمركية أن يؤدي تنفيذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجا

لصاحل البلدان النامية غري الساحلية،  وإزالة احلواجز غري التعريفية، ألن االتفاق يتضمن أحكاماً 
مثل األحكام املتعلقة باملرور العابر وتيسري التجارة، والتعاون اجلمركي. وتندرج هذه األحكام يف 

اخلمسة: قواعد املنشأ، ومنتدى التفاوض اإللكرتوين، ورصد احلواجز غري  الصكوك التنفيذية
التعريفية وإزالتها، ونظام املدفوعات الرقمية، واملرصد التجاري األفريقي. وباإلضافة إىل ذلك، قد 
يؤدي االتفاق إىل تيسري اندماج البلدان النامية غري الساحلية يف سالسل القيمة اإلقليمية وتوسيع 

لبلدان النامية غري الساحلية لهتا التجارية. وتركَّز الدعم الذي تقدمه اللجنة االقتصادية ألفريقيا قدرا
على التوعية والتشاور بشأن املسائل املتصلة مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك 

تساعد اسرتاتيجيات والنيجر. و  ،ومالوي ،وزمبابوي ،وزامبيا ،وضع اسرتاتيجيات يف كل من تشاد
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية على حتديد الفرص التجارية الرئيسية لبلدان معينة، والعقبات 
اليت تواجهها، واخلطوات اليت حتتاجها لالستفادة الكاملة من األسواق الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

قارية األفريقية، أطلقت اللجنة االقتصادية ومن أجل توضيح كيفية تشغيل منطقة التجارة احلرة ال
ألفريقيا وشركاؤها مشروع املستحضرات الصيدالنية يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف 
بلدان رائدة، وهو مشروع استفادت منه إثيوبيا ورواندا. وللمشروع هنج من ثالثة مسالك هي: 

                                                      
 إثيوبيا وإسواتيين وأوغندا وبوركينا فاسو وتشاد ورواندا وزمبابوي ومايل والنيجر.  (8)
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اإلنتاج الصيدالين احمللي، وضمان معايري جودة األدوية الشراء املشرتك لألدوية واملنتجات، وتيسري 
 .2063واملنتجات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتطلعات خطة عام 

 التحول االقتصادي اهليكلي  -واو

بوصفه حمركا للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة. ففي  هاماً  يؤدي التصنيع دوراً   - 25
العديد 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 

يف املائة  50إىل  2000املائة من القيمة املضافة يف عام  يف 45االقتصادي، حيث ارتفع من 
يف  10يف املائة إىل 13من ويف الوقت نفسه، اخنفضت الصناعة التحويلية  (9).2016يف عام 

يف املائة خالل الفرتة نفسها. وبعد اخنفاضها على مدى  26إىل يف املائة  28من والزراعة املائة 
حصص القيمة املضافة للصناعة التحويلية يف الناتج احمللي عقدين من الزمن تقريبا، اختذت 

، لكنها استمرت يف االخنفاض 2007اإلمجايل يف البلدان األفريقية ككل مسارا معاكسا يف عام 
يف البلدان النامية غري الساحلية. ويف هذا مؤشر على أن قدرة البلدان النامية غري الساحلية حمدودة 

. واعتماد هذه البلدان على السلع األساسية األولية جيعلها هاوتصدير صّنعة السلع امليف إنتاج  جداً 
سعار. وبناء على ذلك، ال بد من بذل مزيد من اجلهود لتعزيز القيمة املضافة األعرضة لتقلبات 

 والتنويع والتصنيع.

وتشمل تدخالت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف البلدان النامية غري الساحلية حتسني   - 26
قدراهتا التنافسية ومن مَثَّ تعزيز اندماجها يف األسواق اإلقليمية والدولية من خالل تطوير سالسل 

استخدام القيمة اإلقليمية والعاملية، وبناء القدرات التجارية، واستخدام الطاقة املتجددة، وكفاءة 
من أهداف التنمية  7ومن ضمن هذه التدخالت، على سبيل املثال، مبادرة اهلدف  -الطاقة 

 املستدامة، اليت استفادت منها إثيوبيا. 

 وسائل التنفيذ -زاي

من الصعب بوجه خاص على البلدان النامية غري الساحلية أن حتشد قدرا متزايدا   - 27
برنامج عمل فيينا من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة،  باستمرار من املوارد لتحقيق أهداف

ألهنا أكثر بلدان أفريقيا مديونية. وحىت اآلن، يبلغ املتوسط اإلمجايل للديون احلكومية يف البلدان 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ويف املقابل، ال يتجاوز  39.7النامية غري الساحلية يف أفريقيا 

                                                      
. قاعدة بيانات مؤشرات التنمية (2018)حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل بيانات البنك الدويل   (9)

كانون   19اطُِّلع عليه يف  .databank.worldbank.org/data/reports: //متاح على الرابط التايل العاملية
 .2020الثاين/يناير 
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يف املائة من الناتج  15.2ويات الدين العام يف البلدان األفريقية النامية غري الساحلية متوسط مست
احمللي اإلمجايل. وخيفض عبء الديون اخليارات املتاحة للبلدان النامية غري الساحلية لتمويل 

 بليون 17.9، تلقت البلدان النامية غري الساحلية األفريقية 2017ي عام فخططها اإلمنائية. ف
يف املائة منذ اعتماد برنامج  24بنسبة  فعليةدوالر يف شكل مساعدة إمنائية خارجية، وهي زيادة 

عمل فيينا. بيد أن هذه املساعدة اإلمنائية الرمسية و زعت على حنو غري متكافئ فيما بينها، حيث 
لنامية غري ، تلقت البلدان ا2017يف املائة من إمجايل املبلغ. ويف عام  46قت ثالثة بلدان لت

ما يقارب  وبليون دوالر يف شكل تدفقات استثمار أجنيب مباشر، وه 8.2الساحلية األفريقية 
يف املائة من هذه  36.2يف املائة من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية و 0.58

يف  10.2ادة بنسبة التدفقات إىل مجيع البلدان النامية غري الساحلية. وميثل هذا الرقم األخري زي
املائة يف حصة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية غري الساحلية األفريقية، 

، تلقت البلدان النامية غري 2017مقارنة بغريها من البلدان النامية غري الساحلية. ويف عام 
بليون دوالر  1.6أقل مبقدار بليون دوالر من التحويالت املالية، أي  5.34الساحلية األفريقية 

. وكانت تدفقات التحويالت املالية إىل هذه البلدان موزعة 2014عن املبلغ الذي تلقته عام 
يف املائة من إمجايل  58.8على حنو غري متكافئ، حيث استأثرت ثالثة بلدان بنسبة تقارب 

 . 2016التدفقات الواردة يف عام 

ع هبا اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعما لربنامج عمل برامج بناء القدرات اليت تضطل -حاء
 فيينا

، أصدر مكتب املمثلة السامية ألقل البلدان منوًا والبلدان 2019يف آذار/مارس   - 28
 اً ملنتصف املدة أْثرت توصيات ه يف اجتماعالنامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية تقرير 

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

عمل فيينا يف أفريقيا على حنو شامل، مبا يف ذلك حتديد اإلجنازات الرئيسية والعقبات والتحديات 
ج املستجدة والفرص املتاحة. وباإلضافة إىل ذلك، أتاح االجتماع حتديد املمارسات الفضلى والنه  

للتعجيل يف تنفيذ برنامج عمل فيينا وحتقيق أهداف التنمية املستدامة يف وتبادهلا االبتكارية 
حفاظ على للناسبة املعملية والتوصيات الاملنطقة. وباإلضافة إىل ذلك، اعتمد االجتماع القرار 

اإلجنازات يف سياق التغلب على املشاكل اخلاصة اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية 
 أهداف التنمية املستدامة.  فيينا وحتقيقتنفيذ برنامج عمل بوالتعجيل 

بشأن برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري  2019وأثرى قرار آذار/مارس  - 29
املداوالت اليت جرت يف استعراض منتصف املدة العاملي لربنامج  2024-2014الساحلية للعقد 

. وعلى هامش استعراض منتصف املدة العاملي الرفيع 2019عمل فيينا يف كانون األول/ديسمرب 
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يف إطار شراكة مع  -املستوى بشأن تنفيذ برنامج عمل فيينا، نظمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
ية ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية مكتب املمثلة السام

ملناقشة االحتياجات اإلمنائية املتزايدة باستمرار للبلدان النامية غري فعالية جانبية  –النامية 
بوجه خاص على كيفية جتاوز العقبات املتعلقة  ايف أفريقيا، ركزت فيه الساحلية وأقل البلدان منواً 

باملوارد املالية )مبا يف ذلك حمدودية امليزانيات وحمدودية القدرة على االقرتاض( اليت ما فتئت تبطئ 
وترية حتقيق األهداف النبيلة املنصوص عليها يف برنامج عمل فيينا وبرنامج عمل اسطنبول لصاحل 

شكل التوصيات  السياساتية املنبثقة عن النشاط اجلانيب بشأن هاتني الفئتني من البلدان. وست
كيفية تعزيز تعبئة املوارد من أجل النهوض بربنامج عمل فيينا وبرنامج عمل اسطنبول، ودعم 

يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية يف  2063وخطة عام  2030حتقيق خطة عام 
رة احلرة القارية األفريقية، برنامَج عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا أفريقيا، يف سياق منطقة التجا

 يف املستقبل.

 استنتاجات وتوصيات -رابعا
تبذل البلدان النامية غري الساحلية األفريقية جهودا ترمي إىل تنفيذ برنامج عمل  - 30

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

بد من بذل املزيد من اجلهود من أجل التصدي للتحديات اخلاصة اليت تواجهها البلدان النامية 
 لسواحل لضمان عدم ختلفها عن الركب. غري الساحلية فيما يتعلق بب عدها عن ا

واقرت حت التوصيات التالية يف االجتماع التاسع والثالثني للجنة خرباء مؤمتر وزراء  - 31
 :املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

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(؛

ي شجَّع الشركاء اإلمنائيون الدوليون، ومنظمات األمم املتحدة، وغريها   )ب(
دمي الدعم التقين واملايل والدعم يف جمال بناء القدرات من املنظمات الدولية واإلقليمية على تق

للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر لكفالة التنفيذ الفعال لالتفاقات الدولية 
 واإلقليمية ذات الصلة اليت هتدف إىل تيسري التجارة. 
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ولوية لربامج ت شجَّع اهليئات اإلقليمية والبلدان األعضاء فيها على منح األ )ج(
قد تكون هلا، يف لبلدان األخرى ا تطوير اهلياكل األساسية يف البلدان النامية غري الساحلية، ألن

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

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

تطوير اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف وضع السياسات واألطر القانونية 
االتصاالت وسد الفجوة الرقمية. ومن والتنظيمية املناسبة لدعم تطوير تكنولوجيا املعلومات و 

شأن ذلك أن يساعد البلدان النامية غري الساحلية يف جهودها الرامية إىل االستفادة من الفرص 
 اليت تتيحها التجارة اإللكرتونية. 

يعد إدراج برنامج عمل فيينا يف الربامج اإلمنائية الوطنية على الصعيدين   )هـ(
يا، مبا يف ذلك يف برامج محاية املوارد يف كل منطقة حمصَّنة مبيزانيات الوطين واإلقليمي أمرا أساس

ملعاجلة املعوقات يف جمايل النقل وتيسري التجارة بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية، مع وضع 
 أهداف ومعايري واضحة جيري استعراضها على أساس منتظم. 

لية األفريقية على تعزيز قدرهتا ينبغي أن تركز البلدان النامية غري الساح  )و(
على إنتاج سلع حديثة ذات قيمة مضافة أعلى، وعلى القطاعات عالية اإلنتاجية، وأن تستحدث 
أنشطة صناعية يف قطاعاهتا الزراعية، وينبغي أن تستمر يف استخدام التكنولوجيات اجلديدة 

افة وربطها بسالسل األنشطة والقائمة يف إنتاج سلع م صّنعة من أجل إكساب منتجاهتا قيمة مض
 املضيفة للقيمة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 

ينبغي أن تستمر البلدان النامية غري الساحلية األفريقية يف حتسني بيئاهتا   )ز(
بالغة يف تأسيس قاعدة  التنظيمية كي تصبح مواتية لألعمال التجارية، وهي بيئات تكتسي أمهية

صناعية قوية وجذب االستثمار. والدعوة موجهة للشركاء اإلمنائيني لتقدمي املساعدة يف اجملالني 
 التقين واملايل ويف جمال بناء القدرات من أجل دعم هذه اجلهود.
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