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التقدم احملرز يف تنفيذ اجملاالت ذات األولوية يف برانمج العمل
منوا للعقد ( 2020–2011برانمج عمل
لصاحل أقل البلدان ًّ
اسطنبول)
االستعراض اإلقليمي لربانمج عمل اسطنبول
منوا
أوالا-رفع التصنيف وأزمة كوفيد  19يف أقل البلدان ًّ
يستعرض هذا التقرير التقدم الذي أحرزته أقل البلدان منوا يف إجناز برانمج العمل لصاحل أقل
البلدان منوا للعقد ( 2020-2011برانمج عمل اسطنبول) ،وهو برانمج يرمي إىل متكني
منوا
منوا من استيفاء معايري رفع امسها من قائمة أقل البلدان ًّ
نصف البلدان يف فئة أقل البلدان ًّ
( )1
بلدا يف فئة
حبلول عام  .2020ويف عام  ،2020كانت األمم املتحدة قد صنفت ً 46
بلدا ( 70يف املائة) من البلدان األفريقية (اجلدول  )2(.)1ولكي
أقل البلدان ًّ
منوا ،منها ً 33
يكون البلد مؤهالً لرفع امسه من القائمة ،جيب أن يبلغ مستويني على األقل من مستوايت

*
**

أعيد إصدار الوثيقة يوم  5شباط/فرباير  2021ألسباب فنية.
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(United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked ) 1
Developing Countries and Small Island Developing States, “Least developed countries Scheduled for
”Graduation؛ متاح على الرابط التايل.http://unohrlls.org/about-ldcs/criteria-for-ldcs/ :
()2

تقرير أقل البلدان منواً لعام  :2020الطاقات اإلنتاجية للعقد اجلديد (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيعات
.)E.21.II.D.2
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العتبة( )3املطلوبة اليت يرفع عندها اسم البلد من القائمة يف استعراضني متتاليني (اجلدول .)1
منوا ،وهي بوتسواان (،)1994
وحىت اآلن ،رفعت ثالثة بلدان أفريقية من فئة أقل البلدان ًّ
وكابو فريدي ( )2007وغينيا االستوائية ( .)2017ومن املتوقع أن ترفع سان تومي وبرينسييب
من القائمة يف عام  ،2024يف حني طلبت أنغوال أتجيال آخر لرفع امسها من تلك القائمة.
منوا غري األفريقية اليت رفعت من القائمة فهي ملديف ( ،)2011وساموا
أما أقل البلدان ًّ
( ،)2014وفانواتو (كانون األول/ديسمرب .)2020
الشكل األول:
منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي (التغري السنوي ابلنسب املئوية)

املصدر .International Monetary Fund, Data Mapper (January 2021) :متاح على الرابط التايل:

.www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

منوا يف
 -1تطرح جائحة كوفيد 19-حتداي أمام آفاق رفع بلد ما من قائمة أقل البلدان ًّ
املستقبل ،حيث إن التدابري اليت اختذت فيما يتعلق ابالحتواء واإلغالق الشامل للتصدي
لألزمة قد أفضت إىل تباطؤ النشاط االقتصادي العاملي والركود يف بلدان عدة .وأدت
االستجاابت يف جمال السياسات العامة هلذه اجلائحة إىل تعطيل سالسل اإلمداد وإعاقة
الطلب االستهالكي ،ال سيما يف جماالت السفر والسياحة والسلع األساسية ،مبا يف ذلك
النفط اخلام .ونتيجة لذلك ،اخنفض مؤشر أسعار السلع األساسية من  119.81يف الربع
الثاين من عام  2019إىل  91.73يف الربع نفسه من عام  .2020واخنفض مؤشر أسعار
النفط أيضا خالل الفرتة نفسها من أعلى مستوى له عند  152.50إىل  ،71.84قبل أن
يتعاىف قليالً لريتفع إىل  97يف الربع الثالث من عام  4.2020وأدت أوجه عدم التيقن النامجة
()3

اقرتح االستعراض املتعدد السنوات الذي أجرته جلنة السياسات اإلمنائية للفرتة  2020-2017إدخال تغيريات على
منوا ( .تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن الدورة الثانية والعشرين27-24 ،
معايري رفع البلدان من قائمة أقل البلدان ًّ
شباط/فرباير  ،)2020الواثئق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،2020،امللحق رقم .)E/20/33( 13

( International Monetary Fund, “Primary Commodity Price System”. )4متاح على الرابط التايل:
https://data.imf.org/?sk=471DDDF8-D8A7-499A-81BA-5B332C01F8B9&sId=1547557894971.
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عن هذه اجلائحة أيضاً إىل هروب رؤوس األموال من األسواق الناشئة إىل املالذات اآلمنة يف
البلدان املتقدمة.
 -2وكان األثر العام هلذه التطورات تباطؤا يف منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي .ويف
منوا اثبتا ،وإن كان
منوا يف أفريقيا ًّ
السنوات الثالث اليت سبقت اجلائحة ،حققت أقل البلدان ًّ
متواضعا ،إذ بلغ متوسط منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  3.9يف املائة ،وهو ما يزيد قليالً
عن املتوسط العاملي البالغ  3.4يف املائة وعن املتوسط يف أفريقيا أي  3.5يف املائة .غري أن
صندوق النقد الدويل يتوقع ،نتيجة هلذه اجلائحة ،أن ينكمش منو الناتج احمللي اإلمجايل
منوا يف أفريقيا بنسبة  1.5يف املائة يف عام  2020قبل أن يرتفع إىل
احلقيقي ألقل البلدان ًّ
 3.7يف املائة يف عام  .2021ومتثل نسبة االنتعاش املتوقع ما يقرب من نصف نسبة التوقعات
منوا يف أفريقيا ،يتوقع حدوث انكماش
العاملية البالغة  6يف املائة .وابملقارنة مع أقل البلدان ًّ
أشد يف أفريقيا ( 2.6يف املائة) واالقتصاد العاملي ( 4.4يف املائة) يف عام ( 2020الشكل
األول).

البلد

اجلدول :1
منوا يف أفريقيا وهاييت
موجز حالة أقل البلدان ًّ

أنغوال*
بنن
بوركينا فاسو
بوروندي
مجهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
مجهورية الكونغو الدميقراطية
جيبويت
إريرتاي
إثيوبيا
غامبيا
غينيا
غينيا  -بيساو
ليسوتو
ليرباي
مدغشقر
مالوي
مايل
موريتانيا
موزامبيق
النيجر
رواندا
سان تومي وبرينسييب**
السنغال
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السنة
املضافة
1994
1971
1971
1971
1975
1971
1977
1991
1982
1994
1971
1975
1971
1981
1971
1990
1991
1971
1971
1986
1988
1971
1971
1982
2000

نصيب الفرد من الدخل
القومي اإلمجايل لعام
 ،2019طريقة أطلس
(بدوالرات الوالايت
املتحدة) (أ)
2 960
1 250
780
280
520
700
1 400
530
3 310
( 600د)
850
750
930
820
1 380
580
520
380
870
1 660
490
600
830
1 930
1 460

املؤشر القياسي
لألصول البشرية
(ب)

52,5
49,8
42,9
38,5
17,4
22,1
49,4
41,9
58,0
42,9
45,3
51,8
39,5
41,7
61,6
37,2
54,5
52,5
43,1
46,9
45,8
35,4
55,0
86,0
57,1

مؤشر الضعف
االقتصادي

(ب)

36,8
34,3
38,2
44,5
33,6
52,4
52,4
27,2
36,3
54,7
32,1
72,2
30,2
52,4
42,0
53,2
37,8
47,1
36,8
39,9
36,7
35,3
36,4
41,2
33,4

السكان عام
( ،2019ابملاليني)
(ج)

30,8
11,5
19,8
11,2
4,7
15,5
0,8
84,1
1,0
5,2
109,2
2,3
12,4
1,9
2,1
4,8
26,3
18,1
19,1
4,4
29,5
22,4
12,3
0,2
15,9
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سرياليون
الصومال
جنوب السودان
السودان
توغو
أوغندا
مجهورية تنزانيا املتحدة
زامبيا
هاييت

1982
1971
2012
1971
1982
1971
1971
1991
1971

540
(130د)
( 1090د)
590
690
780
1 080
1 430
1 330

1 230

27,4
16,7
25,8
53,0
61,8
50,2
56,0
58,6
48,0
66,0

51,6
34,7
55,6
49,2
28,3
31,7
27,9
40,5
30,6
32,0

7,7
15,0
11,0
41,8
7,9
42,7
56,3
17,4
11,1
اجملموع676.2 :

عتبة رفع البلد من قائمة أقل البلدان
منوا ()2018
(ب)
(أ)
املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،تشرين الثاين/نوفمرب) 2019؛ جلنة السياسات اإلمنائية،
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة (آذار/مارس )2018؛ (ج) التوقعات السكانية يف العامل :تنقيح
عام  ،2019شعبة السكان ابألمم املتحدة (تشرين الثاين/نوفمرب )2019؛ (د) شـعبة االحصاءات يف األمم املتحدة
(تشرين الثاين/نوفمرب .)2019

منوا
منوا عام 2021؛ ** يتوقع رفع البلد من قائمة أقل البلدان ًّ
احلاشيتان * :يتوقع رفع البلد من قائمة أقل البلدان ًّ
عام .2024

وإىل جانب تباطؤ النمو ،من املتوقع أن تعكس اجلائحة مشار املكاسب اليت حتققت يف
السنوات األخرية ،ال سيما يف جماالت املساواة بني اجلنسني ،والفقر ،واحلد من عدم املساواة،
مما يعرض للخطر آفاق حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  .2030ومن املتوقع أن
ترتفع نسبة عدد الفقراء يف املتوسط إىل  35.2يف املائة ،مما يدفع  32مليون شخص إضايف
( )5
منوا إىل هوة الفقر املدقع.
من سكان أقل البلدان ًّ

اثنيا -التقدم احملرز يف اجملاالت ذات األولوية
ألف -القدرات اإلنتاجية (الناتج احملتمل) والتحول اهليكلي
ميثل تعزيز القدرات اإلنتاجية ( )6أمرا أساسيا لتحسني اإلنتاجية وحتويل اقتصادات
أقل البلدان منوا حتويالً هيكليا .ومع ذلك ،وكما يؤكد مؤشر القدرات اإلنتاجية الصادر عن
منوا يف
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد 2019أ) ،فإن لدى أقل البلدان ًّ
أفريقيا قدرات إنتاجية ومستوايت من القيمة املضافة منخفضة نسبيا.

(Least Developed Countries Report 2020: Productive capacities for the new decade (United Nations )5
publication, Sales No. E.21.II.D.2).
()6
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تشري القدرة اإلنتاجية إىل رأس املال املادي ،والعمالة ،واملوارد التكنولوجية واملؤسسية والبيئية اليت تؤثر على
كفاءة البلد وقدرته التنافسية يف اإلنتاج.
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املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،كانون الثاين/يناير .)2021

منوا يف
وعلى سبيل املثال ،بلغت القيمة املضافة للصناعة التحويلية يف أقل البلدان ًّ
أفريقيا ،كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل 8.7 ،يف املائة يف املتوسط خالل الفرتة
 ،2019-2011مقارنة بنسبة  14.0يف املائة يف جنوب آسيا ،و 16يف املائة يف هاييت،
و 10يف املائة يف أفريقيا ابستثناء منطقة مشال أفريقيا ،و 11يف املائة ابلنسبة ألقل البلدان
منوا مجيعها (الشكل الثاين أ) .ومن الالفت للنظر أن هاييت حافظت على قيمة مضافة
ًّ
للصناعة التحويلية بنسبة تبلغ حنو  17يف املائة طوال عقد من الزمن تقريباً ،يف حني شهدت
بلدان جنوب آسيا اخنفاضاً مستمراً منذ عام  .2015وتباطأ معدل منو القيمة املضافة
منوا يف أفريقيا يف النصف الثاين من العقد ،وبعد أن بلغ
للصناعة التحويلية يف أقل البلدان ًّ
ذروته عند  6.8يف املائة يف عام  ،2015اخنفض إىل  3.4يف املائة يف عام  .2019وظل
متوسط منو القيمة املضافة للصناعة التحويلية يف أقل البلدان منوا مجيعها اثبتاً وجتاوز  7يف
منوا غري
املائة خالل العقد املاضي ،وهو ما يشري إىل حدوث حتسن سريع يف أقل البلدان ًّ
األفريقية على وجه اخلصوص (الشكل الثاين (ب)).

21-00044
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املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،كانون الثاين/يناير .)2021

املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،كانون الثاين /يناير .)2021
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حمدودية احلصول على الطاقة
يؤدي حصول السكان على الكهرابء دورا هاما يف حفز التنمية املستدامة .وحىت عام
 ،2018كان عدد السكان الذين إبمكاهنم احلصول على الكهرابء يف أفريقيا ،ابستثناء
منطقة مشال أفريقيا ،يقل عن النصف ،بل إن إمكانية احلصول عليها كانت حمدودة بدرجة
منوا يف أفريقيا .وابستثناء البلدان املنخفضة الدخل ،فإن معدالت
أكرب فيما خيص أقل البلدان ًّ
منوا يف أفريقيا مقارنة مبجموعات
احلصول على الكهرابء منخفضة نسبياً يف أقل البلدان ًّ
البلدان األخرى ،مبا يف ذلك البلدان اليت متر أبوضاع هشة ومتأثرة ابلنزاعات .غري أن معدالت
منوا يف أفريقيا قد ارتفعت يف العقد األخري من
حصول السكان على الكهرابء يف أقل البلدان ًّ
 26يف املائة يف عام  2011إىل  39يف املائة يف عام ( 2018الشكل الثالث أ) .وعلى
منوا يف أفريقيا ،بلغ متوسط احلصول على الكهرابء يف شرق آسيا
النقيض من أقل البلدان ًّ
واحمليط اهلادئ حنو  97يف املائة يف العقد املاضي .وعالوة على ذلك ،حققت جنوب آسيا
زايدة قدرها  24نقطة مئوية يف حصول سكاهنا على الكهرابء بني عامي  2011و.2018
منوا يف أفريقيا .ومل
وكان التقدم بطيئا يف االنتقال إىل الطاقة النظيفة يف أقل البلدان ًّ
منوا يف أفريقيا على أنواع الوقود والتكنولوجيات
حيصل سوى  10يف املائة من أقل البلدان ًّ
النظيفة ألغراض الطهي يف عام  ،2019بعد أن كانت  8.8يف املائة يف عام  .2011وهذه
منوا مجيعها ،والبلدان املنخفضة الدخل والبلدان اليت
األرقام أقل نسبياً منها يف أقل البلدان ًّ
متر أبوضاع هشة ومتأثرة ابلنزاعات (الشكل الثالث (ب)).

ابء -الزراعة ،واألمن الغذائي والتنمية الريفية
 -1ضعف التحول اهليكلي
يرتبط التحول اهليكلي ابخنفاض حصة قطاع الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل وما
يقابل ذلك من زايدات يف حصص قطاعي الصناعة التحويلية واخلدمات يف الناتج احمللي
منوا يف أفريقيا جناحا يذكر يف
اإلمجايل .ومقارنة ابجملموعات األخرى ،مل حتقق أقل البلدان ًّ
خفض حصة الزراعة وصيد األمساك واحلراجة يف الناتج احمللي اإلمجايل .ويف عام ،2019
كانت حصة الزراعة ،واحلراجة ومصائد األمساك يف الناتج احمللي اإلمجايل ( 25يف املائة) يف
منوا يف أفريقيا أعلى من حصص جمموعات البلدان األخرى كافة ،مبا يف ذلك
أقل البلدان ًّ
منوا مجيعها ( 16.7يف املائة) ،وبلدان
البلدان املنخفضة الدخل ( 22يف املائة) ،وأقل البلدان ًّ
شرق آسيا واحمليط اهلادئ ( 7.8يف املائة) .وعالوة على ذلك ،فإن أرقام عام  2019ابلنسبة
منوا يف أفريقيا متثل اخنفاضاً قدره نقطتان مئواين فقط عن عام  ،2011مما يشري
ألقل البلدان ًّ
منوا
إىل أن حصص الناتج احمللي اإلمجايل الزراعي املرتفعة نسبيا يف هذه الفئة من أقل البلدان ًّ
ظلت دون تغيري (الشكل الرابع).
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ومتتلك منطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ حصصا من الناتج احمللي اإلمجايل الزراعي
منوا يف أفريقيا .وتشري هذه االجتاهات إىل أن التقدم
تقل عن نصف حصص أقل البلدان ًّ
بطيء ًّ
منوا يف أفريقيا .وأتيت التغيريات
جدا يف التحول اهليكلي القتصادات أقل البلدان ًّ
ييسر
اهليكلية بفعل الدافع احملرك وهو الزايدات يف اإلنتاجية يف القطاع الزراعي ،األمر الذي ّ
إطالق املوارد غري املستخدمة ،مبا يف ذلك العمالة ،ابجتاه قطاعي الصناعة التحويلية
واخلدمات .وهكذا ،جيب على البلدان األفريقية أن تعزز قدراهتا اإلنتاجية لتسريع حتول
اقتصاداهتا.
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املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،كانون الثاين/يناير .)2021
وترتبط اإلنتاجية الزراعية ابستخدام األمسدة على النحو األمثل .وقد ارتفع استخدام
منوا يف أفريقيا وهاييت بنسبة  50يف املائة ،من  10كيلوغرامات
األمسدة يف أقل البلدان ًّ
للهكتار من األراضي الصاحلة للزراعة يف عام  2011إىل  15كيلوغراما للهكتار يف عام
 ،2016لكن هذه اجملموعة هي اليت تستخدم أقل قدر من األمسدة مقارنة ابملناطق األخرى
منوا ما متوسطه
(الشكل اخلامس) .وعلى سبيل املقارنة ،استهلكت بلدان أفريقية غري األقل ًّ
 106.8كيلوغرامات من األمسدة لكل هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة يف عام .2016
منوا يف أفريقيا إىل التكلفة الباهظة
وقد يعزى اخنفاض استخدام األمسدة يف أقل البلدان ًّ
لألمسدة ابلنسبة لصغار املزارعني يف أفريقيا ،ابستثناء منطقة مشال أفريقيا ،الذين ميثلون حنو
 80يف املائة من مجيع املزارع ويسهمون بنسبة تصل إىل  90يف املائة من إنتاج األغذية
منوا يف أفريقيا أن حتسن
(الفاو .)2013 ،وميكن إلعاانت األمسدة املوجهة يف أقل البلدان ًّ
فرص احلصول على األمسدة وتزيد من إنتاجية القطاع.
 -2حمدودية احلصول على خدمة اإلنرتنت
منوا يف أفريقيا بعض التقدم على درب حتقيق هدف برانمج عمل
أحرزت أقل البلدان ًّ
اسطنبول املتمثل يف تعميم فرص حصول اجلميع على خدمة اإلنرتنت ،لكنها لن حتقق هذا
اهلدف حبلول عام  .2020وقد زاد معدل فرص احلصول على اخلدمة فيما خيص هذه
اجملموعة أبكثر من ثالثة أضعاف ،من  4.67يف املائة من السكان يف عام  2010إىل
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 17.11يف املائة يف عام ( 2018الشكل السادس) ،لكن هذه املستوايت منخفضة للغاية:
منوا يف أفريقيا ال ميكنهم احلصول على خدمة
فأربعة من أصل مخسة أشخاص يف أقل البلدان ًّ
اإلنرتنت .وهذا أمر مقلق بشكل خاص يف عصر كوفيد  ،19عندما يكون احلصول على
خدمة اإلنرتنت أمرا أساسيا جلميع أشكال التفاعل االجتماعي واالقتصادي .غري أن البياانت
ختفي تباينات كبرية يف احلصول على خدمة اإلنرتنت ،ترتاوح بني نسبة مرتفعة قدرها 55.7
يف املائة يف جيبويت إىل أدىن مستوى هلا وهو  1.3يف املائة يف إريرتاي .وكانت البلدان الثالثة
منوا يف أفريقيا (ابإلضافة إىل هاييت) من حيث احلصول على خدمة
األوىل من بني أقل البلدان ًّ
اإلنرتنت يف عام  2018هي جيبويت ( 55.7يف املائة) ،والسنغال ( 46يف املائة) ،والسودان
( 30.87يف املائة) .أما البلدان الثالثة األخرية فهي إريرتاي ( 1.31يف املائة) ،والصومال (2
منوا يف أفريقيا إىل توظيف املزيد
يف املائة) ،وبوروندي ( 2.67يف املائة) .وحتتاج أقل البلدان ًّ
من االستثمارات لتحقيق هدف برانمج عمل اسطنبول املتمثل يف تعميم فرص حصول اجلميع
على خدمة اإلنرتنت.
الشكل السادس:
النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون اإلنرتنت

املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،كانون األول/ديسمرب .)2020

جيم -التجارة والسلع األساسية
 -1اخنفاض حصة الصادرات
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منوا على حاهلا ،عند نسبة  1يف املائة ،طوال الفرتة
ظلت حصة صادرات أقل البلدان ًّ
 ،2019-2011وسجلت اخنفاضا طفيفا ملحوظا خالل الفرتة  2015-2014عقب
هبوط أسعار السلع األساسية (الشكل السابع) .وخالل الفرتة  ،2019-2011اخنفضت
منوا يف أفريقيا من الصادرات اخنفاضا طفيفا ،من  0.72يف عام 2011
حصة أقل البلدان ًّ
إىل  0.56يف عام  .2019وعلى النقيض من ذلك ،ارتفعت احلصة املقابلة ألقل البلدان
منوا يف آسيا من  0.29يف عام  2011إىل  0.43يف عام  .2019ومن املتوقع أن ينخفض
منوا بنسبة ترتاوح بني  10و 20يف املائة ،مما قد يزيد من
الطلب على صادرات أقل البلدان ًّ
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اتساع العجز يف احلساب اجلاري ،الذي يتوقع أن يزداد بشكل حاد ،من  4.6يف املائة من
جمموع انجتها احمللي اإلمجايل يف عام  2019إىل  6.8يف املائة يف عام .2020
الشكل السابع:
منوا2019-2011 ،
حصة صادرات أقل البلدان ًّ

املصدر :إحصاءات األونكتاد (كانون األول/ديسمرب .)2020

 -2ارتفاع مستوى االعتماد على السلع األساسية
يزيد االعتماد على السلع األساسية من التعرض للصدمات اخلارجية بسبب التقلبات
الشديدة يف السلع األساسية .فتنويع الصادرات والقيمة املضافة مها عامالن أساسيان للحد
من االعتماد على السلع األساسية .ومع ذلك ،يف عام  ،2011مل يكن هناك سوى ثالثة
بلدان (سان تومي وبرينسييب ،وليسوتو ،وهاييت) ال تعتمد على السلع األساسية ،7وارتفع
هذا العدد إىل ستة بلدان يف عام ( 2019جزر القمر ومجهورية أفريقيا الوسطى وجيبويت
وليبرياي وليسوتو وهاييت) .وخالل الفرتة  ،2019-2011مل تسجل سوى  6بلدان من أصل
منوا يف أفريقيا (إثيوبيا ،وإريرتاي ،وأنغوال ،ومجهورية أفريقيا الوسطى،
بلدا من أقل البلدان ًّ
ً 33
ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وجيبويت) اخنفاضاً يف اعتمادها على السلع األساسية (الشكل
الثامن).

()7

21-00044

وفقاً لألونكتاد (2019ب) ،يعتمد البلد على السلع عندما تشكل السلع األساسية ما يزيد عن  60يف املائة
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الشكل الثامن
صادرات السلع األساسية كحصة من إمجايل صادرات البضائع ،ابلنسبة املئوية2019-2011 ،

املصدر :إحصاءات األونكتاد (كانون األول/ديسمرب .)2020

 -3زايدة تنويع الصادرات من السلع األولية
منوا يف أفريقيا على تنويع صادراهتا من السلع ،على الرغم من استمرار
تعكف أقل البلدان ًّ
اعتمادها على السلع األساسية .وخالل الفرتة  ،2019-2011سجل تركيز الصادرات
منوا مجيعها ابستثناء ما يقع منها يف آسيا .ورغم املستوايت
اخنفاضاً حادا يف أقل البلدان ًّ
منوا يف أفريقيا اخنفاضاً كبريا ،من 0.56
املرتفعة نسبيا ،اخنفض تركيز املنتجات يف أقل البلدان ًّ
يف عام  2011إىل  0.33يف عام ( 2019الشكل التاسع) .ويف املقابل ،ظل هذا الرتكيز
منوا
منوا يف آسيا عند  .0.24ويوحي هذا االجتاه أبن أقل البلدان ًّ
على حاله يف أقل البلدان ًّ
يف أفريقيا تعكف على تنويع صادراهتا من السلع األساسية .ومع ذلك ،يتعني على البلدان
األفريقية سعياً إىل النهوض بسالسل القيمة ،أن تستثمر يف القيمة املضافة ،مبا يف ذلك يف
قطاع الصناعة التحويلية.

28/12

21-00044

E/ECA/COE/39/15

الشكل التاسع:
تركيز صادرات املنتجات يف جمموعات خمتارة من البلدان2019-2011 ،

املصدر :إحصاءات األونكتاد (كانون األول/ديسمرب .)2020

دال -التنمية البشرية واالجتماعية
يصنف دليل التنمية البشرية البلدان يف ثالث فئات من فئات التنمية البشرية وهي:
التنمية البشرية املنخفضة أو املتوسطة أو املرتفعة .وابستثناء أنغوال وزامبيا ،ومها بلدان يندرجان
منوا يف أفريقيا
يف فئة ’’التنمية البشرية املتوسطة‘‘ ،فإن مجيع البلدان األخرى من أقل البلدان ًّ
(وهاييت) تندرج يف فئة ’’التنمية البشرية املنخفضة‘‘ .أما جنوب السودان ،فهو البلد الوحيد
الذي شهد انقالابً يف اجتاهه يف دليل التنمية البشرية خالل فرتة برانمج عمل اسطنبول.
 -1ارتفاع اإلنفاق احلكومي نسبي ا على التعليم االبتدائي
يف الفرتة بني عامي  2011و ،2018زاد اإلنفاق احلكومي على طالب املرحلة
منوا يف أفريقيا ،واخنفض بنفس اهلامش
االبتدائية مبقدار  1.6نقطة مئوية يف أقل البلدان ًّ
منوا
منوا غري األفريقية (الشكل العاشر) .ويف املتوسط ،تنفق أقل البلدان ًّ
ابلنسبة ألقل البلدان ًّ
يف أفريقيا ما يقرب من  11.8يف املائة من نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل على تالميذ
املرحلة االبتدائية ( .)2018-2011ويقارن ذلك بشكل إجيايب ابلبلدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل يف شرق آسيا ( 12.8يف املائة) ،ولكنه يقل عن املتوسط العاملي البالغ
 15يف املائة .وابستبعاد الرقم الناشز جليبويت ،البالغ  37يف املائة ،ينخفض إنفاق أقل البلدان
منوا يف أفريقيا إىل  10يف املائة من نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل .غري أن هذا املعدل
ًّ
منوا غري األفريقية ( 9.3يف املائة) .وابإلضافة
ال يزال أعلى نسبياً من نظريه يف أقل البلدان ًّ
إىل جيبويت ،فإن النيجر ( 21يف املائة) وليسوتو ( 21يف املائة) وبوركينا فاسو ( 19يف املائة)
وسان تومي وبرينسييب ( 16يف املائة) هي من بني البلدان املتقدمة يف اإلنفاق على التعليم
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منوا يف أفريقيا .أما البلدان اليت توجد يف املرتبة الدنيا من هذه
االبتدائي يف فئة أقل البلدان ًّ
اجملموعة املتدرجة ،فهي جنوب السودان ( 4.0يف املائة) ،وأوغندا ( 5.9يف املائة) ،ورواندا
( 5.9يف املائة) ،وتشاد ( 6.1يف املائة).

املصدر :بياانت مستخلصة من قاعدة البياانت :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية .آخر حتديث يف
 16كانون األول/ديسمرب .2020

 -2اخنفاض معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة
منوا يف أفريقيا مبتوسط
ارتفع متوسط معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة يف أقل البلدان ًّ
سنوي قدره نقطة مئوية خالل فرتة السنوات الثماين ( )2018-2011وهو يتخلف عن
كل جمموعات البلدان ،مبا يف ذلك البلدان املنخفضة الدخل .ويف عام  ،2018بلغ متوسط
منوا يف أفريقيا  58يف املائة ،مقابل  65يف املائة
معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة يف أقل البلدان ًّ
منوا ،و 61يف املائة يف البلدان املنخفضة الدخل ،ومقابل املتوسط العاملي
يف مجيع أقل البلدان ًّ
البالغ  86.5يف املائة .غري أن هذا الرقم خيفي أوجه تغاير واسعة يف البلدان .واستناداً إىل
املتوسط يف الفرتة  ،2018-2011بلغت معدالت اإلملام ابلقراءة والكتابة  85يف املائة أو
أكثر يف سان تومي وبرينسييب ( 91يف املائة) وزامبيا ( 87يف املائة) ،لكنها كانت أقل من
 35يف املائة يف تشاد ( 24يف املائة) ،وغينيا ( 32يف املائة) والنيجر ( 32.8يف املائة) ومايل
( 33يف املائة) ،وجنوب السودان ( 34يف املائة) .وال تتوافر بياانت عن الصومال وجيبويت
(الشكل احلادي عشر).
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املصدر :بياانت مستخلصة من قاعدة البياانت :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية .آخر حتديث يف
 16كانون األول/ديسمرب .2020

 -3ارتفاع صايف معدالت االلتحاق ابلتعليم االبتدائي
يف أعقاب اخنفاض صايف معدل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي يف النصف األول من
منوا يف أفريقيا ،سجل ارتفاعاً مطرداً ،من  74يف املائة يف عام 2015
العقد يف أقل البلدان ًّ
إىل  82يف املائة يف عام  ،2018وبلغ متوسطه  78يف املائة خالل هذه الفرتة .وشهدت
منوا غري األفريقية ارتفاعا أكرب بكثري يف معدالت االلتحاق ابملدارس االبتدائية
أقل البلدان ًّ
خالل هذه الفرتة ،والتحقت بركب نظرياهتا األفريقية يف عام  .2018وبلغ متوسط معدالت
منوا يف أفريقيا  78يف املائة خالل الفرتة 2018-2015
االلتحاق ابلتعليم يف أقل البلدان ًّ
منوا يف
منوا غري األفريقية البالغ  68يف املائة .وكانت أقل البلدان ًّ
مقارنة مبتوسط أقل البلدان ًّ
أفريقيا اليت سجلت أفضل أداء خالل الفرتة  2018-2015هي سرياليون ( 98.4يف
املائة) ،وبنن ( 97يف املائة) ،ورواندا ( 97يف املائة) ،ومدغشقر ( 97يف املائة).
 -4اخنفاض نسيب يف معدالت إمتام املرحلة االبتدائية
منوا يف أفريقيا أيضا بشكل
ارتفعت معدالت إمتام املرحلة االبتدائية يف أقل البلدان ًّ
مطرد ،من  61يف املائة يف عام  2011إىل  71يف املائة يف عام  .2019ومع ذلك،
وابستثناء البلدان املنخفضة الدخل ( 65يف املائة) ،فإن أداء عام  2019كان أدىن بكثري
منوا غري األفريقية ( 102يف املائة) ،والبلدان
من معدالت األداء املقابلة يف أقل البلدان ًّ
املنخفضة الدخل يف شرق آسيا واحمليط اهلادئ ( 99يف املائة) ،وجنوب آسيا ( 90يف املائة)
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(الشكل الثاين عشر (ب)) .وتعد كل من سان تومي وبرينسييب ( 89يف املائة) ،وزامبيا (84
يف املائة) ،وتوغو ( 84يف املائة) ،وليسوتو ( 83يف املائة) من أقل البلدان منوا يف أفريقيا اليت
حققت أعلى معدالت إمتام التعليم.
 -5إحراز تقدم جيد يف حتقيق املساواة بني اجلنسني
ارتفع معدل املساواة بني اجلنسني يف املتوسط يف املدارس االبتدائية والثانوية يف أقل
منوا يف أفريقيا من  0.90يف املائة يف عام  2010إىل  0.97يف املائة يف عام .2018
البلدان ًّ
منوا غري األفريقية ،ولكنه يتجاوز
ويعادل أداء عام  2018مستوى األداء يف أقل البلدان ًّ
األرقام املقابلة ألفريقيا ،ابستثناء منطقة مشال أفريقيا ( ،)0.93والبلدان املنخفضة الدخل
( .)0.89واستنادا إىل متوسط األرقام للفرتة  ،2018-2010فإن أنغوال ( ،)0.7وتشاد
( ،)0.69وجنوب السودان ( )0.67تظهر فجوات كبرية نسبيا بني اجلنسني ،لكن هذه
الفجوات تتجاوز قيمة  1يف السنغال ( ،)1.06وليسوتو ( ،)1.05وموريتانيا (،)1.03
ومجهورية تنزانيا املتحدة ( ،)1.02ورواندا ( ،)1.02وسان تومي وبرينسييب ( .)1.01ويف
الواقع ،يفوق عدد الفتيات عدد الفتيان الذين يلتحقون ابلتعليم يف هذه البلدان.
 -6اخنفاض اإلنفاق الصحي نسبيًّا
ميكن أن يقدم اإلنفاق الصحي للفرد رؤى توضح مدى قوة نظام الرعاية الصحية يف
دولة ما .وتشري البياانت اليت تغطي الفرتة  2018-2011إىل أن متوسط نصيب الفرد من
منوا يف أفريقيا ال يعكس الواقع
اإلنفاق الصحي السنوي البالغ  444دوالرا يف أقل البلدان ًّ
بسبب املستوايت املرتفعة للغاية يف ليرباي ،اليت بلغ متوسطها  10 421دوالرا طوال الفرتة
 .2018-2011وابستبعاد ليرباي من القائمة ،ينخفض متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق
منوا يف أفريقيا إىل  120دوالرا ،أي ما يعادل  9يف املائة من املتوسط
الصحي يف أقل البلدان ًّ
منوا
العاملي البالغ  1 024دوالرا ،ويصبح أقل من األرقام املقابلة فيما خيص أقل البلدان ًّ
مجيعها ( 166دوالرا) وهاييت ( 146دوالرا) والبلدان اليت متر أبوضاع هشة ومتأثرة ابلنزاعات
( 284دوالرا) .وإىل جانب ليرباي ،يوجد لدى السودان ( 282دوالرا) وليسوتو (264
دوالرا) وسرياليون ( 242دوالرا) وسان تومي وبرينسييب ( 196دوالرا) أعلى متوسط نصيب
منوا يف أفريقيا .وعلى النقيض من
الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية بني أقل البلدان ًّ
ذلك ،فإن اإلنفاق الصحي منخفض نسبياً ،يف املتوسط ،يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
( 30دوالرا) ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ( 47دوالرا) ،وإثيوبيا ( 60دوالرا).
 -7حتسن كبري يف الوالدات اليت تتم إبشراف موظفني مهرة يف جمال الرعاية الصحية
منوا يف أفريقيا من
ارتفعت نسبة فرص االستعانة ابلقابالت املاهرات يف أقل البلدان ًّ
 53يف املائة يف عام  2011إىل  70يف املائة يف عام  .2018وتبلغ نسبة الوالدات اليت تتم
منوا يف أفريقيا اليت يكون فيها
إبشراف مهنيني مهرة  70يف املائة أو أكثر يف أقل البلدان ًّ
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نصيب الفرد من نفقاهتا الصحية مرتفعا (أعلى من  196دوالرا للفرد) .وتشمل هذه البلدان
سان تومي وبرينسييب ( 92.5يف املائة) ،وليسوتو ( 77.9يف املائة) ،والسودان ( 77.5يف
املائة) ،وسرياليون ( 70.6يف املائة) .وعلى الرغم من ارتفاع حجم اإلنفاق على الرعاية
الصحية ارتفاعاً كبرياً للغاية يف ليرباي ،فإن الوالدات اليت متت إبشراف موظفني صحيني مهرة
مل تتجاوز  61يف املائة يف البلد خالل الفرتة ( 2018-2011البنك الدويل ،مؤشرات
التنمية العاملية).
 -8تسارع التقدم احملرز يف خفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة
منوا
اخنفضت معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة يف مجيع املناطق .ويف أقل البلدان ًّ
يف أفريقيا ،اخنفض املعدل لكل  1 000مولود حي بنسبة  27.5يف املائة ،من  98.6يف
منوا غري األفريقية أيضا اخنفاضا
عام  2010إىل  71يف عام  .2019وشهدت أقل البلدان ًّ
بنسبة  27يف املائة ،ولكنها سجلت معدالت لوفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل
 1 000مولود حي ( 37.5يف عام  )2019أقل بكثري من نظرياهتا األفريقية .وكانت
االخنفاضات أكرب يف النصف األخري من العقد ( ،)2019-2015مقارنة ابلنصف األول.
منوا يف أفريقيا ،سجلت سان تومي وبرينسييب ( ،)36ورواندا (،)45
وضمن فئة أقل البلدان ًّ
وإريرتاي ( ،)47ومالوي ( )59أدىن معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة استناداً إىل
املتوسط للفرتة  .2019-2015وبلغ متوسط وفيات شرق آسيا واحمليط اهلادئ (ابستثناء
البلدان املرتفعة الدخل)  16حالة وفاة لكل  1000مولود حي خالل الفرتة -2015
.2019
 -9حمدودية فرص احلصول على املياه والصرف الصحي
تسهم قلة فرص حصول اجلميع على مياه الشرب املأمونة ووصوهلم إىل املرافق الصحية
األساسية يف سوء النتائج الصحية ،وميكن أن تقوض بشكل خطري ،يف سياق جائحة كوفيد
 ،19اجلهود الرامية إىل إبطاء معدل انتقال الفريوس .ويف املتوسط ،ارتفع معدل حصول
منوا يف أفريقيا (وهاييت) على خدمات مياه الشرب األساسية بشكل
السكان يف أقل البلدان ًّ
ضئيل ،من  56.4يف املائة عام  2011إىل  60.8يف املائة عام  .2017وشهد معدل
حصول السكان على خدمات الصرف الصحي األساسية أيضا حتسنا طفيفا ،حيث ارتفع
من  25.5يف املائة يف عام  2011إىل  29.5يف املائة يف عام  .2017وعلى النقيض من
ذلك ،يف عام  2017كانت نسبة السكان الذين حيصلون على مياه الشرب األساسية يف
منوا 82.2 ،يف املائة يف حني كان  62.2يف املائة منهم حيصلون
البلدان األفريقية غري األقل ًّ
على الصرف الصحي .ويعد الوصول إىل املرافق األساسية لغسل اليدين ،مبا يف ذلك الصابون
واملاء ،أمراً أساسياً لوقف انتشار فريوس كوفيد  .19ويف عام  ،2017مل تكن إمكانية
الوصول إىل مرافق غسل اليدين متاحة سوى ملا نسبته  17يف املائة من سكان أقل البلدان
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منوا غري األفريقية ،و 25يف املائة يف
منوا يف أفريقياً ،مقارنة بنسبة  48يف املائة يف أقل البلدان ًّ
أفريقيا ابستثناء منطقة مشال أفريقيا ،و 38يف املائة يف البلدان اليت متر أبوضاع هشة ومتأثرة
ابلنزاعات.
 -10متكني املرأة
منوا يف أفريقيا (وهاييت)  21.4يف
بلغت نسبة متثيل املرأة يف الربملاانت يف أقل البلدان ًّ
املائة يف الفرتة  ،2018-2015وهي بذلك أعلى بشكل ضئيل منها يف البلدان األفريقية
منوا يف آسيا واحمليط اهلادئ ،وأعلى
منوا ،وأعلى من نسبة متثيل املرأة يف أقل البلدان ًّ
غري األقل ًّ
بقليل من متوسط معدل التمثيل يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ( 24.1يف املائة) .وهناك اختالفات كبرية فيما بني البلدان ،وهذا املؤشر شديد
منوا يف أفريقيا (وهاييت) ،حيث سجلت بلدان مثل رواندا ( 62.6يف
التباين يف أقل البلدان ًّ
املائة) والسنغال ( 42.3يف املائة) أعلى معدالت متثيل للمرأة يف الربملاانت الوطنية خالل
الفرتة ( 2018-2015البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية ،تشرين الثاين/نوفمرب
.)2019

هاء -األزمات املتعددة وغريها من التحدايت الناشئة
منوا أزمات متعددة وحتدايت انشئة ،مبا يف ذلك ارتفاع معدالت
تواجه أقل البلدان ًّ
الفقر ،وعدم املساواة ،وتغري املناخ ،وسوء اإلدارة واملؤسسات ،وارتفاع مستوايت الديون ،مما
قد يؤدي إىل اإلعسار.
الشكل الثالث عشر:
إمجايل الدين احلكومي العام ،كنسبة مئوية من متوسط اإليرادات الضريبية

املصدر :حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل كوسي وآخرين.)2017( ،

28/18

21-00044

E/ECA/COE/39/15

زايدة خطر التعرض لضائقة الديون
منوا يف أفريقيا خطر التعرض لضائقة الديون أكثر من غريها بكثري.
تواجه أقل البلدان ًّ
وقبل انتشار اجلائحة ،كانت  5بلدان من أصل  8من البلدان اليت تعاين من ضائقة
( )8
بلدا معرضا بشدة خلطر ضائقة الديون( )9هي من أقل
الديون  ،و 10بلدان من أصل ً 13
()10
منوا يف أفريقيا قد خفضت بشكل كبري الديون
منوا يف أفريقيا .ورغم أن أقل البلدان ًّ
البلدان ًّ
احلكومية ابعتبارها حصة من اإليرادات الضريبية ،من نسبة مرتفعة قدرها 2,000يف املائة يف
عام  1992إىل  316يف املائة يف عام  ،2012فإن هذا االجتاه قد انعكس منذ ذلك احلني
ومن املرجح أن يتسارع مع تطور اجلائحة (الشكل الثالث عشر) .وشكلت مدفوعات خدمة
منوا يف أفريقيا يف عام .2019
الديون حنو  20يف املائة من الديون اخلارجية ألقل البلدان ًّ
ويف هاييت ،بلغ هذا الرقم  150يف املائة يف عام .2016
وللتصدي جلائحة كوفيد  ،19استهدفت مبادرة تعليق سداد خدمة الدين اليت
أطلقتها جمموعة العشرين على وجه التحديد أشد بلدان العامل فقراً ألغراض الدعم.

()8

جنوب السودان ،وسان تومي وبرينسييب ،والسودان ،والصومال ،وموزامبيق.

()9

إثيوبيا ،أنغوال ،بوروندي ،تشاد ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،جيبويت ،زامبيا ،سرياليون ،موريتانيا.

( )10تشري النتائج اليت توصل إليها كل من راينهارت وروغوف ( )2014إىل أن اجلزائر ختلفت عن السداد من عام
 1991إىل عام 1997؛ وإىل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية ختلفت عن السداد يف األعوام  1970و
 1975و 1985؛ وأن مصر ختلفت عن السداد من عام  1980إىل عام  ،1991وفعلت ذلك يف عام
1995؛ وأن املغرب ختلف عن السداد من عام  1983إىل عام  1992ويف عام 1999؛ وأن نيجرياي ختلفت
عن السداد يف عامي  1972و 1983ومن عام  1986إىل عام 1987؛ وأن كينيا ختلفت هي األخرى عن
السداد يف عام 1990؛ وأن جنوب السودان ختلف عن سداد ديونه يف عام  ،1976وكذلك فعلت تونس
وختلفت عن السداد يف عام .1991
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املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،كانون الثاين/يناير .)2021

منوا يف أفريقيا
بلدا من أقل البلدان ًّ
ويف  7كانون األول/ديسمرب  ،2020كان ً 21
قد وقّع مذكرة تفاهم لالستفادة من مبادرة تعليق سداد خدمة الدين .وستؤجل املبادرة تسديد
ما يصل إىل  3.92باليني دوالر من مدفوعات خدمة الدين هلذه البلدان أي أقل البلدان
منوا يف أفريقيا ،وهو ما ميثل حنو  14يف املائة من جمموع انجتها احمللي اإلمجايل و 88يف املائة
ًّ
من مبلغ  4.9باليني دوالر الذي سيعود إىل البلدان األفريقية يف شكل وفورات .ولكن سيلزم
منوا يف أفريقيا ،اليت
توفري املزيد من املوارد لسداد تكاليف ارتفاع أرصدة ديون أقل البلدان ًّ
كانت متثل  48يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل يف عام ( 2019الشكل الرابع عشر
(أ)).

واو -تعبئة املوارد املالية ألغراض التنمية وبناء القدرات
تشكل تعبئة املوارد احمللية واخلارجية يف الوقت املناسب وعلى حنو يتسم ابلكفاءة
منوا لتحقيق املزيد من الرخاء .واليزال االستثمار
عنصرا أساسيا من عناصر دعم أقل البلدان ًّ
منوا .ومع ذلك ،أتثرت هذه
األجنيب املباشر مصدراً رئيسياً للتمويل فيما خيص أقل البلدان ًّ
التدفقات سلبا من جراء جائحة كوفيد  ،19ويقدر أن تنخفض بنحو  30إىل  40يف املائة
يف عام  2020على الصعيد العاملي.
 -1اخنفاض صايف تدفقات االستثمار املباشر األجنيب الوافدة
منوا يف أفريقيا ،حىت
شهد صايف تدفقات االستثمار املباشر األجنيب الوافدة إىل أقل البلدان ًّ
حادا ،حيث اخنفض من  9يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل
قبل حدوث اجلائحة ،هبوطا ًّ
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يف عام  2011إىل  2.6يف املائة يف عام  .2019وتتجاوز التدفقات الوافدة إىل أقل البلدان
منوا مجيعها ،ولكنها أقل من التدفقات املقابلة
منوا يف أفريقيا املتوسط ابلنسبة ألقل البلدان ًّ
ًّ
الوافدة إىل البلدان املنخفضة الدخل .ولدى البلدان اهلشة واملتأثرة ابلنزاعات أدىن مستوى
من صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة .وعلى الرغم من االرتفاع الكبري بنسبة
 2.6يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ،2015فإن تدفقات االستثمار األجنيب
املباشر الوافدة إىل هاييت كانت أقل من  1يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العقد املاضي.
منوا أكثر صعوبة يف
وسيكون عكس اجتاه االستثمار املباشر األجنيب السليب يف أقل البلدان ًّ
عصر كوفيد  ،19بسبب تزايد الشكوك حول االحتماالت املرتقبة لالنتعاش العاملي (الشكل
اخلامس عشر).
منوا مبقدار اخلمس
ومن املتوقع أيضا أن تنخفض تدفقات التحويالت املالية إىل أقل البلدان ًّ
يف عام  ،2020مع توقع حدوث انكماش أكثر حدة يف جنوب آسيا (هاييت ونيبال واليمن
()11
وكرييباس) وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

(Least Developed Countries Report 2020: Productive capacities for the new decade )11
(United Nations publication, Sales No. E.21.II.D.2).
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-2اخنفاض تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية
بلغت املساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان النامية  105باليني دوالر يف عام  ،2018أي أقل بنسبة  4يف
املائة من الرقم املسجل يف العام السابق والبالغ  109.8باليني دوالر (إحصاءات منظمة التنمية والتعاون
يف امليدان االقتصادي( )2021 ،الشكل السادس عشر).
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املصدر :منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.2018 ،

منوا اخنفاضا يف نصيبها من إمجايل املساعدة اإلمنائية الرمسية منذ
وشهدت أقل البلدان ًّ
عام  ،2010حيث اخنفضت من  12.6يف املائة إىل  9.6يف املائة من عام  2010إىل عام
 .2018ويرتبط هذا االخنفاض ابخنفاض حاد يف منو املساعدة اإلمنائية الرمسية ،وال سيما
منوا يف أفريقيا منذ عام  .2014وزادت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل
إىل أقل البلدان ًّ
منوا يف أفريقيا بنسبة  0.4يف املائة يف الفرتة  ،2014-2011ولكنها تقلصت
أقل البلدان ًّ
بنسبة  0.9يف املائة على امتداد الفرتة  .2018-2015وعلى النقيض من ذلك ،ظل
منوا غري األفريقية إجيابياً يف كال الفرتتني،
متوسط منو املساعدة اإلمنائية الرمسية يف أقل البلدان ًّ
على الرغم من اخنفاض متوسط من  2يف املائة ( )2014-2011إىل  0.5يف املائة
(( ،)2018-2015الشكل السابع عشر).
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زاي -احلوكمة الرشيدة على مجيع املستوايت
منوا يف أفريقيا يف جمال احلوكمة أمهية ابلغة لزايدة
يكتسي حتسني سجل أقل البلدان ًّ
املوارد اليت تتم تعبئتها حملياً ،وبلوغ املستوى األمثل من الكفاءة يف استخدام املوارد العامة،
وجذب االستثمارات األجنبية ،وتعزيز األمن واالستقرار السياسي.
ويقوض ضعف هيكل احلوكمة السياسية دعائم الدميقراطية ،وميكن أن يزيد من عدم
االستقرار .وابملثل ،فإن هشاشة مؤسسات احلوكمة االقتصادية تسهم يف التسرابت املالية،
مبا يف ذلك التدفقات املالية غري املشروعة .وتشري التقديرات إىل أن أفريقيا ختسر  50بليون
دوالر سنواي بسبب التدفقات املالية غري املشروعة ،وهو ما يعادل مرة وربع املرة التمويل
السنوي البالغ  39بليون دوالر املطلوب لتحقيق اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة يف
أفريقيا؛ وثالثة أرابع الفجوة السنوية املقدرة يف متويل الصحة يف أفريقيا البالغة  66بليون
دوالر؛ وثلث املبلغ اإلضايف املطلوب سنوايً لتمويل مشاريع اهلياكل األساسية يف أفريقيا
()12
والذي يرتاوح بني  130و 170بليون دوالر.
تدهور سجل احلوكمة
يكشف تقرير مؤسسة مو إبراهيم لعام  2020بشأن احلوكمة األفريقية عن تراجع يف
التقدم العام ألول مرة منذ عقد من الزمان ،بفعل تدهور األمن وسيادة القانون يف بعض
منوا ،يف ذيل القائمة،
البلدان األفريقية .وظلت أنغوال والصومال ،وكالمها من أقل البلدان ًّ
على الرغم من حاالت التحسن املطرد .فقد حتسن أداء الصومال يف جمال احلوكمة منذ عام
(Economic Report on Africa 2020: Innovative Finance for Private Sector Development )12
(.in Africa )United Nations publication, Sales No. E.20.II.K.2
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 ،2010بسبب حتسن اهلياكل األساسية واملساواة بني اجلنسني ،من بني أمور أخرى ،لكن
الصومال ظلت يف أسفل السلم بسبب التحدايت األمنية اليت يطرحها مقاتلو حركة الشباب.
منوا يف أفريقيا .وعلى سبيل
وختترب هذه اجلائحة نظم احلوكمة اهلشة أصالً يف أقل البلدان ًّ
املثال ،أتخرت عمليات االنتقال السياسي يف بلدان مثل إثيوبيا ،حيث أجلت االنتخاابت
بسبب كوفيد  .19وإضافة إىل ذلك ،كشفت اجلائحة يف بعض البلدان عن أوجه القصور
يف احلوكمة فيما يتصل بسوء اإلدارة املالية ،وانتهاك حقوق اإلنسان ،واإلفالت من العقاب
فيما خيص قوات األمن اليت تنتشر ظاهراي حلفظ السالم واحلفاظ على القانون والنظام (االحتاد
األفريقي وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي.)2020 ،
وإىل جانب احلوكمة السياسية ،فإن احلوكمة االقتصادية حيوية أيضا لتعزيز الكفاءة
يف تعبئة املوارد العامة واستخدامها .وهذا أمر له أمهية خاصة يف السياق املقيد ماليا للجائحة
الذي زاد من الضغط على احلكومات حلملها على تقدمي الدعم احلافز املايل إىل شرائح كبرية
من اجملتمع ممن تعطلت سبل كسب رزقها بسبب اإلغالق الشامل وغريه من تدابري االحتواء.
ويكشف تصنيف تقييم السياسات واملؤسسات القطرية الذي وضعه البنك الدويل عن أن
منوا يف أفريقيا قد اخنفضت ،خالل الفرتة
نوعية إدارة امليزانية واإلدارة املالية يف أقل البلدان ًّ
منوا مجيعها.
 ،2019-2011من  3.1إىل  ،2.9وهي قيمة مطابقة ألداء أقل البلدان ًّ
وسجلت بلدان شرق آسيا واحمليط اهلادئ (ابستثناء البلدان املرتفعة الدخل) درجة أعلى
نسبيا ( )3.0يف هذا املؤشر ،ولكن هذا ميثل اخنفاضا من  3.3يف عام  .2011وكانت
درجة هاييت  2.0هي األدىن يف عام  ،2019ومتثل اخنفاضاً من  3.0يف عام 2018
(الشكل الثامن عشر (أ)) .وتدهور األداء أيضا يف جمايل الشفافية واملساءلة مقارنةً مبا كان
عليه األمر يف عام  2011ابلنسبة جملموعات البلدان كافة (الشكل الثامن عشر (ب)).
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املصدر :البنك الدويل ،مؤشرات التنمية العاملية( ،كانون الثاين /يناير .)2021

اثلثا -توصيات يف جمال السياسة العامة من أجل االنتعاش
تطرح جائحة كوفيد  19خطرا واضحا وماثالً أمام آفاق رفع بلد ما من قائمة أقل
منوا يف أفريقيا .وقد زادت اجلائحة من تقييد احليز املايل
منوا فيما خيص أقل البلدان ًّ
البلدان ًّ
منوا يف أفريقيا ،الذي اتسم برتاجع تدفقات املساعدة اإلمنائية
احملدود أصالً ألقل البلدان ًّ
الرمسية واالستثمار األجنيب املباشر ،واشتداد خطر التعرض لضائقة الديون.
وقد تؤدي اآلاثر األطول أجالً للجائحة إىل زايدة خفض االستثمارات ،وتعطيل
التجارة العاملية وسالسل اإلمداد ،وإطالة أمد الركود العاملي .وبغية التخفيف من اآلاثر الضارة
منوا يف أفريقيا يف األجل القصري إىل زايدة السيولة أبسعار
للجائحة ،سوف حتتاج أقل البلدان ًّ
تساهلية من أجل إاتحتها بوفرة ودرء خطر اإلعسار احملدق.
وستكون هناك حاجة يف األجل املتوسط إىل الطويل ،إىل موارد إضافية – وذلك
مبخصصات جديدة حلقوق السحب اخلاصة ،وإعادة رمسلة املصارف اإلمنائية املتعددة
منوا يف
األطراف وإعادة هيكلة الدين ،من بني كرق أخرى  -لتمويل انتعاش أقل البلدان ًّ
أفريقيا ،وينبغي أن يقوم هذا االنتعاش على أهداف التنمية املستدامة والتحول اهليكلي .ويف
هذا السياق ،هناك حاجة أيضا إىل تكثيف االستثمارات يف عمليات اإلنعاش والتكنولوجيات
اخلضراء لتعزيز النمو ،وخلق فرص العمل الالئق ،وتسريع التجارة داخل املنطقة الواحدة ،من
خالل تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تنفيذا فعاالً .وينبغي أن تستند هذه التدابري
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إىل إصالحات يف السياسات وإىل نظم حوكمة معززة ،ال سيما يف جمال إدارة املوارد العامة
وشفافية الدين العام.
وميكن أن هتدف تدابري سياسات التحول اهليكلي إىل تعزيز اإلنتاجية الزراعية ،وتسريع
عملية القيمة املضافة ،وتدعيم القدرات اإلنتاجية ،بوسائل ،منها الرقمنة واالبتكار
التكنولوجي بدعم من مصرف التكنولوجيا .وسيكون من احليوي يف هذا السياق ،حفز
االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية ،مثل اهلياكل األساسية (مبا يف ذلك تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،والطاقة والطرق) ،والقطاعات الكثيفة العمالة (مبا يف ذلك الزراعة
والسياحة) ورأس املال البشري (وخاصة التعليم والصحة) .ويف معرض استعداد أقل البلدان
منوا ،البد من الرتكيز بدرجة أكرب
منوا النعقاد مؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان ًّ
ًّ
على أتمني الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذه األولوايت.
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