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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧جنيف، 

  *االستنتاجات املتفق عليها    

  ملستدامة يف أفريقياالتحول اهليكلي والتنمية ا: التنمية االقتصادية يف أفريقيا    
  ) من جدول األعمال٦البند (

  إن جملس التجارة والتنمية،  
، ٢٠١٢ عن التنمية االقتصادية يف أفريقيا       أمانة األونكتاد بتقرير   حييط علماً   -١  

  املعنون التحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا؛
ظر أفريقيـا يف خيـار       أن الرسالة الرئيسية للتقرير تدعو إىل أن تن        يالحظ  -٢  

الفصل النسيب، الوارد يف التقرير، بغية حتقيق التحول اهليكلي املستدام عـن طريـق تنويـع                
  ص عمل جديدة وعمالً الئقاً وحيد من الفقر؛راقتصاداهتا على حنو يتيح ف

 بأن أفريقيا تأثرت تأثراً شديداً بتغري املناخ، على الرغم من مسامهتها            يسلم  -٣  
   وأن أفريقيا ال تزال تواجه حتديات خطرية نامجة عن تغري املناخ وتدهور البيئة؛هالضئيلة في
 بأمهية التحول االقتصادي اهليكلي والتنويع االقتـصادي يف أفريقيـا           يسلم  -٤  
فرص عمل جديدة وعمل الئق، وحتقيق النمو الشامل واحلد من الفقر، ويشجع بذل             إلتاحة  

  ؛املزيد من اجلهود يف هذا امليدان
 بالتزام أفريقيا بتحقيق التنمية املستدامة على أساس ثـالث دعـائم           يعترف  -٥  

التنمية االقتصادية، والعدالة االجتماعية واالستدامة البيئية، ومبسامهتها : مترابطة ومتعاضدة هي 
يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة، املعقود يف ريـو دي جـانريو بالربازيـل يف          

__________ 
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، وباملبادرات األخرى اليت قامت هبا البلدان األفريقيـة علـى مجيـع             ٢٠١٢يونيه  /رانحزي
  املستويات وخباصة املبادرات املذكورة يف التقرير؛

معدالت النمو االقتصادي املرتفعة اليت     من  رغم  على ال  عن قلقه ألنه     يعرب  -٦  
يعيشون  تقليل عدد من     من التقدم احملرز يف   رغم  على ال  أعوام و  ١٠استمرت لفترة تزيد على     

سرعة احلد من الفقر يف أفريقيا مماثلة       يف فقر مدقع، ال يزال الفقر منتشراً يف أفريقيا، ومل تكن            
  يف مناطق نامية أخرى؛لسرعته 
بأنه ميكن حتقيق التحول اهليكلي املستدام بإيالء االعتبار لزيـادة  حييط علماً     -٧  

وختفيض التأثري السليب على البيئة، ويوضح أن التدفقات        الكفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية      
املالية، مبا يف ذلك االستثمار، واملساعدة التقنية املستدامة واليت ميكن التنبؤ هبا يف إطار بيئـة                

  تدعم حتقيق التحول اهليكلي؛ساقتصادية مساعدة على مجيع املستويات وفقاً لوالية الدوحة، 
ر التكنولوجي ميكـن أن تكـون       ي بأن االستثمار واالبتكار والتطو    يعترف  -٨  

  حمركات رئيسية لعملية الفصل؛
 بأن صعوبة إظهار القدرة على مواجهة حتدي التحول حنـو التنميـة             يسلم  -٩  

املستدامة، بوسائل منها التحول اهليكلي املستدام، ميكن معاجلتها باتباع هنج ُيـصاغ قطريـاً          
االقتـصاد، وتعزيـز    لتـدعيم   توليد الطاقة الكافيـة     : ت األساسية التالية  ويركز على اجملاال  

استراتيجيات التصنيع، وحتسني وحتديث القطاع الزراعي والصناعات الزراعية، مبا يف ذلـك            
  األعمال التجارية الزراعية، وتقدمي الدعم إىل املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية؛

ة الفورية والقصرية األجل واملتوسطة األجل الـيت   بأن التحديات البيئي   يسلم  -١٠  
  إمنائية رئيسية وحباجة املنطقة إىل التحول اهليكلي املستدام؛هي مشكلة تواجهها أفريقيا 

 الشركاء اإلمنائيني ألفريقيا إىل النظر يف تقدمي املساعدة إىل أفريقيا يف            يدعو  -١١  
بوسـائل منـها تعزيـز      لة ذات أولوية،    ، كمسأ سعيها للتحول اهليكلي االقتصادي املستدام    

االبتكار والتكنولوجيا لزيادة القيمة املضافة؛ وتقدمي املوارد الالزمة، مبا فيها اخلدمات املاليـة             
الصغر؛ وتنويع االقتصاد؛ وجذب    البالغة  لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم واملشاريع       

 املستدامة؛ واالستثمار يف البىن التحتيـة، وبنـاء         االستثمار األجنيب املباشر املؤدي إىل التنمية     
  القدرات املؤسسية واإلنتاجية؛

 مبساعدة أفريقيا يف جهودهـا      ويتعهد إىل الوفاء بااللتزامات السابقة      يدعو  -١٢  
  الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة؛

يالته  من األونكتاد أن يواصل، يف حدود واليته واملوارد املتاحة، حتل          يطلب  -١٣  
اجلهود أن يكثف   املتعلقة بالسياسات وحبوثه بشأن قضايا التنمية االقتصادية اليت هتم أفريقيا و          

يف التعاون مع االحتاد األفريقي ومجيع املؤسسات االقتـصادية         أن يستمر   لنشر نتائج حبوثه و   
  .ذات الصلة

        


