األمم املتحدة

E/ECA/CM/53/L.1

اجمللس االقتصادي واالجتماعي

Distr.: General
23 March 2021
Arabic
Original: English

اللجنة االقتصادية ألفريقيا
مؤمتر وزراء املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية األفريقيني
الدورة الثالثة واخلمسون
أديس أاباب (حضوراي وعرب االنرتنت) 23-22 ،آذار/مارس 2021
*
البند  6من جدول األعمال املؤقت
النظر يف البيان الوزاري وإقراره

مشروع البيان الوزاري
حنن ،وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني،
وقد اجتمعنا يف أديس أاباب ،إثيوبيا ،يومي  22و 23أذار/مارس  2021يف الدورة
الثالثة واخلمسني ملؤمتر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
األفريقيني،
وتشرفنا حبضور رئيس وزراء مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية ،أيب أمحد ،وحمافظي
مصارفنا املركزية الوطنية واإلقليمية ،وغريهم من كبار الشخصيات وضيوف الشرف،
وتداولنا بشأن موضوع ’’التصنيع والتنويع املستدامان يف أفريقيا يف العصر الرقمي
يف ظل جائحة كوفيد  ،‘‘19وإذ نعترب أن التصنيع هو ،بال شك ،السبيل الوحيد املثبت
اترخييا حنو حتقيق منو اقتصادي وتنمية مستدامني ،عندما تقف وراءمها اقتصادات صناعية
أقوى وتدعمهما الرقمنة والتنويع ،وتصحبُهما سياسات واسرتاتيجيات مراعية للبيئة،
وإدراكا منا يف الوقت نفسه للعواقب الصحية واالقتصادية جلائحة الفريوس التاجي
أبلغ األثر
(كوفيد  )19اليت كان هلا ،إىل جانب اآلاثر الضارة لتغري املناخ اليت زادهتا سوءاُ ،
على االقتصادات األفريقية ،ودفعتها إىل االنكماش للمرة األوىل منذ  20عاما ،وعطلت،
مسار خفض معدالت الفقر اليت شهدانها خالل السنوات
بل وقَلبت رأسا على عقب َ
*
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القليلة املاضية ،والتقدم الذي أُحرز يف التعليم والصحة ،كاشفة بذلك عن أتخري يف حتقيق
أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  2030وتطلعات خطة االحتاد األفريقي لعام
’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها‘‘،

نعلن ما يلي:
نقر أبن جائحة الفريوس التاجي أحدثت أتثريا كبريا يف منو أفريقيا يف
-1
عام  ،2020حيث ُسجل اخنفاض يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  5.4-يف
املائة ،األمر الذي أحلق أضرارا ابلتنمية االجتماعية أيضا ،رغم ارتفاع النمو االقتصادي إىل
 2.9يف املائة يف عام  ،2019مقارنة بنسبة  2.7يف املائة يف عام  ،2018وطرحت حتدايت
خطرية أمام البلدان األفريقية يف جمال حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة عام
2063؛
ونالحظ التحدايت واملخاطر احملتملة وأوجه عدم اليقني فيما خيص
-2
التوقعات املتوسطة األجل ،ال سيما نتيجة الخنفاض النشاط االقتصادي بفعل تدابري اإلغالق
الشامل املتخذة ملكافحة اجلائحة ،والتهديد الناجم عن تغري املناخ ،والتباطؤ االقتصادي
العاملي ،وأوجه الضعف اليت كشفت عنها جائحة كوفيد 19؛
ونالحظ مع القلق االجتاه السائد حنو التخلي عن التصنيع ألن
-3
اجلائحة زادت من حدة تراجع اإلنتاج الصناعي يف أفريقيا ،وهو ما يستلزم ضرورة تعزيز
القاعدة الصناعية يف القارة.
 -4وندرك أن معظم اقتصاداتنا ال تزال قائمة على الزراعة ،وابلتايل فإن الكوارث
الطبيعية والتحدايت املتصلة ابملناخ ،مثل إعصاري إيداي وكينيث يف عام  ،2019واجلفاف
تشكل خماطر هتدد مسار النمو األفريقي ،بعد أن أحلقت أضرارا اقتصادية جسيمة مبعظم
البلدان يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي تصل إىل حنو ملياري دوالر ،وهو ما يدل على أن
وضع اسرتاتيجيات ملنع تلك اآلاثر أو ختفيف وطأهتا وتعزيز القاعدة الصناعية يف أفريقيا أمر
ملح ويف غاية األمهية؛
وندرك أيضا أمهية مواءمة السياسات الصناعية مع السياسات
-5
القطاعية األخرى ذات الصلة ،وتعزيز االستهالك واإلنتاج احملليني ،واملشاركة يف سالسل
القيمة اإلقليمية والعاملية ،واالستفادة من الفوائد اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية
األفريقية لتحفيز التصنيع يف القارة؛
وندرك إىل جانب ذلك أمهية اتباع اسرتاتيجية شاملة للتصنيع والتنويع
-6
االقتصادي تعزز ظهور مؤسسات تنافسية متناهية الصغر وصغرية ومتوسطة وقطاع غري رمسي
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وثيق الرتابط ،يسهم يف النمو االقتصادي وإجياد فرص العمل ،واحلاجة إىل تعزيز قدرات رواد
األعمال ،وبصفة خاصة يف صفوف النساء والشباب؛
ونعرتف بضخامة التكاليف االقتصادية واالجتماعية النامجة عن
-7
جائحة كوفيد  ،19وحباجة البلدان األفريقية إىل وضع اسرتاتيجيات وسياسات من شأهنا
املساعدة يف دعم هنوض أفريقيا بقوة لتحقيق النمو واستقرار االقتصاد الكلي ،وضمان القدرة
على حتمل الدين ،من أجل التعايف بشكل أفضل من األزمة ،وابلدور املهم الذي ميكن أن
يؤديه وجود اسرتاتيجية قارية مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،يف تعزيز عملية
االنتعاش وما بعدها يف هذا الصدد؛
ونقر أبن ردود السياسة العامة األفريقية ملكافحة انتشار جائحة كوفيد
-8
 19مثل التباعد االجتماعي ،وتدابري اإلغالق الشامل ،وإغالق احلدود ،فضال عن التدابري
املالية والنقدية الرامية إىل ضخ السيولة وختفيف عبء األزمة عن الفئات الضعيفة والقطاع
اخلاص ،قد أثرت أتثريا كبريا على الوضع االقتصادي الكلي للبلدان األفريقية ،ال سيما وضعها
املايل وقدرهتا على حتمل الدين .وأنه نتيجة لذلك ،ستكون البلدان األفريقية جمربة على وضع
سياسات من شأهنا حتسني إدارة االقتصاد الكلي وتعبئة املوارد احمللية ،وتشجيع استثمارات
القطاع اخلاص؛
وندرك الضرورة احلتمية الستمرار أفريقيا يف األخذ بعمليات صنع
-9
السياسات القائمة على األدلة ،هبدف التخطيط لسياسات إمنائية شاملة للجميع ومستدامة
وتصميمها ،وتنفيذها ،ورصدها وتقييمها ،سياسات تعزز التماسك االجتماعي بفضل توافر
بياانت جيدة ضمن أُطر خطة التنمية املستدامة لعام  2030وخطة االحتاد األفريقي لعام
’’ :2063أفريقيا اليت نصبو إليها ‘‘،مع اإلشارة إىل أن تسارع النمو ،وارتفاع معدالت
االستثمار ،وحتسن اإلنتاجية ،وإجياد فرص العمل الالئق ،كلها أمور تتطلب بيئة القتصاد
كلي تتسم ابالستقرار واملرونة؛
وحنيط علما مبسامهات اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف دعم وضع
-10
السياسات القائمة على األدلة وتنفيذها يف مجيع أحناء أفريقيا ،مبا يف ذلك عملها يف جمال
منذجة االقتصاد الكلي ،والتنبؤ ،وبناء السيناريوهات ،يف خضم القيود املتزايدة على املوارد،
وأمهية املوارد اخلارجة عن امليزانية يف توسيع قدرة اللجنة على االستجابة بشكل مناسب
الحتياجات الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واالحتاد األفريقي وأصحاب
املصلحة اآلخرين ذوي الصلة؛
ونعرتف أبن أفريقيا أحرزت ،قبل تفشي جائحة كوفيد  ،19تقدما
-11
كبريا حنو حتقيق نتائج اجتماعية ،حيث اخنفضت مستوايت الفقر يف معظم املناطق دون
اإلقليمية ،بيد أن وترية احلد من الفقر كانت بطيئة ،فقد بلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل
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للفرد  0.5يف املائة ،وهو أقل من معدل العقدين السابقني ،وأن مسار النمو هذا ،الذي
توقف اآلن ،أو حىت اختذ مسارا عكسيا بفعل اجلائحة ،مل يكن شامال ،إذ مل ي ِّ
ؤد إىل إجياد
سوى القليل من فرص العمل ،وهو ما يؤكد وجهة النظر اليت مفادها أن مصدر النمو ونوعه
عامالن مهمان إلجياد فرص العمل يف القارة ،وأن موضوع الدورة احلالية للمؤمتر’’ ،التصنيع
والتنويع املستدامان يف أفريقيا يف العصر الرقمي يف ظل جائحة كوفيد  ،‘‘19قد جاء ابلتايل
يف الوقت املناسب ملعاجلة قضااي إجياد فرص العمل الالئق ،من خالل الرقمنة ،على حنو
يضمن التنمية الصناعية املستدامة ،دون إغفال الدور الذي اضطلعت به التكنولوجيات
الرقمية خالل أزمة كوفيد 19؛
ونعرتف أيضا ابلدور الذي تؤديه التكنولوجيات الرقمية يف حتويل
-12
الصناعة بفضل ما يشار إليه ابلثورة الصناعية الرابعة ،اليت تشمل اعتماد تكنولوجيات ،مثل
الروبواتت الصناعية والطباعة الثالثية األبعاد يف جمال التصنيع ،واستخدام البياانت الضخمة
والذكاء االصطناعي يف تطوير املنتجات والتجارة اإللكرتونية يف التسويق واملبيعات ،مما ينقل
عملية التصنيع إىل مستوايت جديدة متاما؛
وحنيط علما أيضا ابلفرص اليت أاتحتها اجلائحة لتعزيز السياسات
-13
وإعادة البناء يف املستقبل ابتباع مسار تصنيع مستدام بيئيا ومزود ابملهارات الرقمية املطلوبة،
وهو ما يتطلب من واضعي السياسات غرس البذور ألساس متني للعصر الرقمي عن طريق
تعزيز قدرات البحث والتطوير ،وتعميم مراعاة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف السياسات
اإلمنائية ،واالستثمار يف اإلنرتنت واهلياكل األساسية الرقمية ،فضال عن حتسني مهارات اإلملام
ابلتكنولوجيا الرقمية وظروف العمل؛
ونسلم ابلتايل بضرورة أن تعتمد أفريقيا التصنيع والتنويع املستدامني
-14
بيئيا ،ابعتبارمها سبيال إلجياد فرص عمل للنساء والشباب لبناء مستقبل أفضل ،مع اإلحاطة
علما ابلتكنولوجيات الناشئة يف الثورة الصناعية الرابعة ،والتحدايت اليت يطرحها تغري املناخ
وتفشي اجلوائح واليت متثل خماطر جديدة كبرية وتتيح خيارات وفرصا خمتلفة أمام عملية التنمية
يف أفريقيا؛
وحنيط علما ابالستجابة السريعة والفعالة لالحتاد األفريقي،
-15
ابالشرتاك مع احلكومات األفريقية واللجنة االقتصادية ألفريقيا واملؤسسات اإلقليمية والشركاء
اإلمنائيني ،يف التصدي هلذه اجلائحة ،مستفيدا من امليزة النسبية املكتسبة من التجارب السابقة
يف جمال اجلوائح الصحية يف القارة ،من قبيل وابء إيبوال؛
ونسلم أبنه ،إىل جانب اجلهود احلالية املبذولة الحتواء اآلاثر الضارة
-16
للجائحة والتصدي هلا ،جيب على أفريقيا أن تتخذ إجراءات فعالة لزايدة القيمة املضافة
وإجياد فرص عمل الئقة للشباب األفريقيني ،البالغ عددهم  170مليون نسمة والذين
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سيدخلون سوق العمل بني عامي  2019و ،2030وأن تكفل ،إىل جانب ذلك ،توافر
القدرة على التكيف مع الصدمات يف املستقبل؛
ندعو الدول األعضاء ،ابلتايل ،إىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات
-17
بسبل تشمل صياغة
وسياسات ميكن أن تدفع التصنيع والتنويع األخضرين ،وذلك ُ
اسرتاتيجيات وخطط متكاملة للنمو األخضر والرقمنة يف ظل التكيف مع تغري املناخ ،ضمن
األطر الصناعية وسائر األطر اإلمنائية الوطنية؛
وندعو أيضا الدول األعضاء إىل إرساء أسس أفضل لالقتصاد
-18
الرقمي واالقتصاد اجلديد للمناخ يف كافة القطاعات لتحسني اإلنتاجية عن طريق تعزيز
قدرات البحث والتطوير على النحو املناسب ،وتعميم مراعاة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف
السياسات اإلمنائية ،واالستثمار يف اجملمعات الرقمية وتنمية املهارات الرقمية ،مبا يف ذلك
احلوسبة األساسية ،والربجمة والرتميز احلاسوبيني ،واملهارات الشخصية احملايدة يف العمل ،مثل
االتصاالت ،واإلدارة ،والتفكري التحليلي والنقدي ،واإلبداع؛
هنيب ابلقطاع اخلاص أن يسخر على حنو مستدام اسرتاتيجيات
-19
االقتصادين األخضر واألزرق والتصنيع القابل للتكيف مع تغري املناخ ،كما نُقر يف هذه
العملية ابلنمو السريع للتكنولوجيات اجلديدة والناشئة اليت تقوم عليها الثورة الصناعية الرابعة
وإبدماجها على حنو متزايد ،من قبيل التكنولوجيات الرقمية ،والتكنولوجيات النانوية،
والتكنولوجيات احليوية ،واملواد املتطورة ،اليت تعد أساس الثورة الصناعية الرابعة؛
وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا وشركاءها اإلمنائيني إىل العمل على
-20
تعزيز الدعم التقين املقدم إىل الدول األعضاء من أجل دعم التنويع والتصنيع ،مبا يف ذلك يف
جمال إطالق العنان إلمكاانت القطاع اخلاص يف حتقيق التصنيع األخضر القابل للتكيف مع
تغري املناخ ومواءمة االسرتاتيجيات التصنيعية مع أهداف التنمية املستدامة وتطلعات خطة
عام  2063ومبادئ االقتصاد األخضر واالقتصاد األزرق ،وتقييم آاثر التكنولوجيات
اجلديدة والناشئة على التصنيع يف أفريقيا ،واعتماد ممارسات جيدة يف تسخري التكنولوجيات
الناشئة حتقيقا للتصنيع املستدام؛
وندعو الدول األعضاء إىل اتباع اسرتاتيجيات شاملة للتصنيع والتنويع
-21
االقتصادي تعطي األولوية لتنمية مؤسسات متناهية الصغر وصغرية ومتوسطة قادرة على
املنافسة ،فضال عن ضمان إقامة روابط مع القطاع غري الرمسي يف تسريع النمو االقتصادي
وإجياد فرص العمل وتطوير رايدة األعمال ،ال سيما للنساء والشباب ،بدعم كاف من اللجنة
االقتصادية ألفريقيا وغريها من الشركاء اإلمنائيني؛
حنيط علما بقرار االحتاد األفريقي القاضي ابختيار السيد أركييب
-22
أوكباي مرش َحا ألفريقيا ملنصب املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛
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نسلم ابلدور اهلام الذي جيب أن تؤديه منظمة األمم املتحدة للتنمية
-23
الصناعية يف املضي قدما بشكل أفضل ،وكذلك يف املسامهة يف السياسات الصناعية
واالقتصادية ودعمها ،وهي السياسات اليت ستدعم النمو الشامل واملستدام يف العامل النامي؛
نُقر بسجل السيد أوكباي احلافل يف قيادة سياسات ابتكارية وجيهة،
-24
وصياغتها وتنفيذها عرب االقتصادات النامية؛
نعرب عن ثقتنا أبن خربة السيد أوكوابي الواسعة ،ابإلضافة إىل رؤيته
-25
للقضااي الدولية ،جتعله أفضل مرشح ملنصب املدير العام؛
نُرحب برؤية السيد أوكباي بعيدة املدى إلعادة تنشيط منظمة األمم
-26
املتحدة للتنمية الصناعية ،وتركيزه املنصب على التصنيع اخلايل من الكربون ،وتبادل املعارف
ُ
العاملية ،والنمو الصناعي الشامل للجميع؛
نرحب بفرصة العمل عن كثب مع منظمة األمم املتحدة للتنمية
-27
الصناعية يف فرتة ما بعد جائحة كوفيد  19ويف السنوات املقبلة؛
نعرب عن دعمنا لرتشيح السيد أوكباي ملنصب املدير العام ملنظمة
-28
األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛
نرحب ابعتماد مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي يف
-29
دورته العادية الثالثة والثالثني ،املعقودة يف أديس أاباب يف  9و 10شباط  /فرباير ،2020
ملوقف األفريقي املوحد بشأن اسرتداد األصول ،الذي قرر فيه املؤمتر احلرص على حتديد مجيع
ا َ
املوارد املالية املفقودة بسبب هروب رأس املال غري املشروع والتدفقات املالية غري املشروعة
وإعادهتا إىل أفريقيا لتمويل خطة القارة اإلمنائية؛
ونُقر ابلتحدايت اليت تواجهها الدول األعضاء يف تعقب املوارد املالية
-30
اليت يتم حتويلها بصورة غري مشروعة من القارة وضبطها واسرتدادها ،وهو ما يُد من القدرة
على تعبئة املوارد احمللية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتطلعات خطة عام 2063؛
وندعو األمم املتحدة ،وعلى وجه اخلصوص اللجنة االقتصادية
-31
ألفريقيا وأعضاء االحتاد املعين ابلتدفقات املالية غري املشروعة والشركاء اآلخرين إىل االستفادة
من الرقمنة لدعم البلدان األفريقية يف تنفيذ املوقف األفريقي املوحد بشأن اسرتداد األصول
وتعزيز تعبئة املوارد احمللية يف القارة؛
ونُعرب عن تقديران للجنة االقتصادية ألفريقيا وثنائنا عليها ،نظري
-32
الدعم الذي تقدمه ،ابلتعاون مع شركائها اإلمنائيني ،لوزراء املالية األفريقيني وتوفري منرب لعقد
مناقشات بشأن عدة مبادرات متعلقة ابلديون ،مثل مبادرة جمموعة العشرين بشأن تعليق
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سداد خدمة الدين وإعادة هيكلة الديون السيادية ،هبدف تعزيز حصول الدول األعضاء
على التمويل اإلمنائي؛
وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ابلتعاون مع شركائها اإلمنائيني إىل
-33
مواصلة تقدمي هذا الدعم الذي يعد مهما لعودة النمو االقتصادي؛
ونُثين على اللجنة االقتصادية ألفريقيا لدعمها املتواصل ملساعي
-34
النهوض خبطة التكامل يف القارة ،بسبل منها توفري الدعم يف جمال السياسات والدعم التحليلي
والتقين إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملنظمات األفريقية ،مثل وكالة
االحتاد األفريقي للتنمية ،ال سيما خطة العمل ذات األولوية الثانية لربانمج تطوير اهلياكل
األساسية يف أفريقيا ،واآللية األفريقية الستعراض األقران التابعة لالحتاد األفريقي؛
وندعو اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل مواصلة تعزيز قدراهتا التحليلية
-35
والتقنية واالستشارية والتدريبية لدعم وضع السياسات القائمة على األدلة وتنفيذها ،مبا يف
ذلك وضع مناذج االقتصاد الكلي والتنبؤ ووضع السيناريوهات ،وبذل جهود إضافية لتعبئة
املوارد اخلارجة عن امليزانية الالزمة لالستجابة لالحتياجات والطلبات املتزايدة على خدماهتا
من قبل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي وأصحاب
املصلحة اآلخرين ذوي الصلة؛
ونُعرب عن تقديران وثنائنا بشأن التزام القادة األفريقيني بتنمية القارة،
-36
على حنو ما تبني من بدء املعامالت التجارية يف  1كانون الثاين/يناير  2021يف إطار منطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية ،يف الدول األفريقية األربع والثالثني اليت صدقت على االتفاق،
والشروع يف مفاوضات املرحلتني الثانية والثالثة بشأن االستثمار وسياسة املنافسة وحقوق
امللكية الفكرية والتجارة اإللكرتونية؛
ونؤكد من جديد دعوتنا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل
-37
تقدمي الدعم التقين إىل الدول األعضاء لتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية ملنطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية ،والزراعة ،وسالسل القيمة اإلقليمية يف املستحضرات الصيدالنية وجتهيز
املنتجات الزراعية وتثمني املوارد املعدنية ،وكذلك املفاوضات يف املرحلتني الثانية والثالثة من
مسار املفاوضات يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
ونرحب مبا تقوم به اللجنة االقتصادية ألفريقيا ،ابلتعاون مع شركائها،
-38
لرصد تنفيذ أنشطة وبرامج التكامل اإلقليمي من خالل خمتلف أدواهتا اخلاصة ابلرصد ،مبا
يف ذلك اآلليات الواردة يف املنشور الذي يمل عنوان’’ :تقييم للتكامل اإلقليمي يف
أفريقيا ‘‘،ويف دليل التكامل اإلقليمي ،ومؤشر األعمال التجارية القطري ملنطقة التجارة احلرة
القارية األفريقية؛
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ونلتزم من جديد مبواصلة وتعزيز جهودان الرامية إىل التصدي
-39
للتحدايت اليت ال تزال دولنا األعضاء تواجهها يف تنفيذ خمتلف مبادرات والتزامات التكامل
اإلقليمي التارخيية ،ال سيما يف جماالت التصنيع ،واالقتصاد املراعي للمناخ ،والرقمنة،
والبياانت واإلحصاءات ،اهلياكل األساسية ،والطاقة ،وتقارب السياسات االقتصادية الكلية،
والسالم واألمن ،والتجارة واالستثمارات؛
ونقر أبن البلدان النامية غري الساحلية األفريقية أحرزت تقدما يف
-40
تنفيذ خمتلف اجملاالت ذات األولوية يف برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية
للعقد  ،2024-2014مبا يف ذلك يف بناء ممرات النقل العابر واملمرات االقتصادية ،رغم
أن هذا التقدم كان متباينا وبطيئا للغاية ،األمر جعل غالبية هذه البلدان تظل يف مواجهة
حتدايت خاصة؛
وحنيط علما ابإلعالن السياسي الرفيع املستوى الصادر يف كانون
-41
األول/ديسمرب  2019عن استعراض منتصف املدة الشامل العاملي لربانمج عمل فيينا بشأن
البلدان النامية غري الساحلية للعقد  ،2024-2014الذي يمل عنوان’’ :الدعوة إىل العمل
من أجل التعجيل بتنفيذ برانمج عمل فيينا ‘‘،ويف هذا الصدد ،ندعو اللجنة االقتصادية
ألفريقيا إىل أن تواصل ،ابلتعاون الوثيق مع شركائها ،تقدميَ الدعم يف جمال السياسة العامة
والدعم التحليلي والتقين للبلدان النامية غري الساحلية األفريقية يف جهودها الرامية إىل تنفيذ
برانمج عمل فيينا ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز قدراهتا لالستفادة من الفرص اليت تتيحها
املبادرات اإلقليمية مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛
وحنيط علما أيضا أبولوايت برانمج اللجنة االقتصادية لعام ،2022
-42
ونؤكد من جديد التزامنا بدعم امليزانية املقرتحة ،وهنيب ابجلمعية العامة لألمم املتحدة املوافقة
على خطة اللجنة وميزانيتها لعام  2022على النحو املقدم هلذا املؤمتر املوقر؛
ونقر أبن البلدان األفريقية األقل منوا وهاييت قد أحرزت تقدما جيدا
-43
يف برانمج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منوا للعقد  ،2020-2011ال سيما فيما
يتعلق بزايدة نصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم االبتدائي ،وهو ما أسهم يف زايدة معدالت
االلتحاق ابملرحلة االبتدائية وإكماهلا وحتسني التكافؤ بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية
والثانوية ،وأهنا حققت جناحا ملحوظا يف متكني املرأة سياسيا من خالل زايدة متثيلها يف
الربملاانت الوطنية واحلكومات احمللية ،كما أهنا خفضت من تركيز الصادرات عن طريق تنويع
صادراهتا من السلع األولية؛
ويساروان القلق من أن أتثري جائحة كوفيد  19يهدد التقدم احملرز
-44
حىت اآلن ،على النحو املبني يف تقرير األمني العام لعام  2020بشأن تنفيذ برانمج عمل
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اسطنبول ألقل البلدان منوا للعقد  )1(،2020-2011وتقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن
( )2
تنفيذ برانمج عمل اسطنبول يف أقل البلدان األفريقية منوا؛
ويساوران القلق أيضا من أن اجلائحة ،إىل جانب ما حتدثه من تباطؤ
-45
يف النمو ،من املتوقع أن تنسف املكاسب اليت حتققت يف السنوات األخرية ،ال سيما يف
جماالت املساواة بني اجلنسني ،والفقر ،واحلد من عدم املساواة ،وهو ما ِّ
يعرض إمكانيات
حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  2030للخطر.
ويساوران القلق كذلك من أنه ،يف الوقت الذي ينتمي فيه نصف
-46
البلدان الستة األقل منوا اليت خرجت من هذه الفئة حىت اآلن إىل هي من أفريقيا ،وهي
بوتسواان وكابو فريدي وغينيا االستوائية ،إال أن التنمية البطيئة وغري املتكافئة يف أقل البلدان
األفريقية منوا وهاييت ستقوض التقدم احملدود احملرز يف استيفاء معايري اخلروج من القائمة،
مقارنة هبدف برانمج عمل اسطنبول ،الذي حدد أن نصف عدد أقل البلدان منوا ينبغي أن
يكون مؤهال للرفع من القائمة؛
ويساوران القلق بوجه خاص من أن الوابء ميكن أن يفاقم هشاشة
-47
البلدان األفريقية األقل منوا إزاء أعباء الديون ،ونالحظ أن مخسة من البلدان الستة اليت تعاين
من مديونية حرجة هي من بني أقل البلدان األفريقية منوا ،وأن اثنني من أقل البلدان منوا قد
قررا التماس إعادة هيكلة الديون مبقتضى’’اإلطار املشرتك ملعاجلة الديون‘‘ ،عالوة على
مبادرة جمموعة العشرين بشأن تعليق سداد خدمة الديون؛
ونؤكد على ضرورة إعادة النظر يف نظام الدعم احلايل ألقل البلدان
-48
منوا يف الفرتة اليت تسبق مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوا ،يف كانون
الثاين/يناير  ،2022حىت توفر تدابري الدعم الدولية مستواي ِّ
ت املساعدة الالزمة ألقل البلدان
ُ
األفريقية منوا وهاييت لكسر ما تواجهه من حواجز هيكلية تعرتض سبيل تقدمها ،والتغلب
على مواطن الضعف اخلاصة هبا؛
وهلذا الغرض ،نؤكد من جديد دعوتنا إىل اللجنة أبن تواصل دعمها
-49
ألقل البلدان األفريقية منوا يف جهودها الرامية إىل اخلروج من هذه الفئة وأن ِّ
تيسر هلا تنفيذ
برانمج العمل املنبثق عن مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منوا.

() 1

A/ 75/72 - E/ 2020/14

( )2اللجنة االقتصادية ألفريقيا ’’ ،التقدم احملرز يف تنفيذ جماالت األولوية لربانمج عمل أقل البلدان منوا
للعقد ( 2020 -2011برانمج عمل إسطنبول) :االستعراض اإلقليمي األفريقي لربانمج عمل
إسطنبول‘‘  ،أديس أاباب. 2021 ،
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بيان شكر وتقدير
نتوجه ابلشكر إىل حكومة وشعب مجهورية إثيوبيا الدميقراطية
-50
االحتادية على ما أحاطت به الدول األعضاء وممثلي خمتلف املؤسسات واملنظمات اليت
شاركت يف هذا املؤمتر من كرم الضيافة ،وعلى احلفاوة اليت حظينا هبا ،واليت كان هلا أكرب
األثر يف أن تكلل اجتماعاتنا ابلنجاح.
وأخريا ،نعرب عن امتناننا للجنة االقتصادية ألفريقيا على جناحها يف
-51
عقد الدورة الثالثة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني.
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