
 

  E/ECA/CM/55/INF/2/Rev.1  األمم املتحدة  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

  
 

Distr.: General 

16 March 2023 

 

Arabic 

Original: English 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 مؤمتر وزراء املالية والتخطيــط

 األفريقيي والتنمية االقتصادية 
 الدورة اخلامسة واخلمسون

  

 2023آذار/مارس  21و  20 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

  حلقات النقاش الرفيعة املستوى
 

تعزيز   إىل  الرامية  والتدخالت  السياسات  األوىل:  النقاش  حلقة 
الفقر   من  واحلد  الصمود  على  ظل  القدرة  يف  املساواة  وعدم 

 الصدمات العاملية 
 مذكرة مفاهيمية 

 معلومات أساسية   - أوال
لتها ثالث  واجهت أفريقيا خالل السنوات الثالث املاضية عاصفة حقيقية شك  لقد    -1

(، والنزاع  19-أزمات أو صدمات متداخلة، وهي تداعيات جائحة فريوس كوروان )كوفيد
، وسلسلة من الكوارث الطبيعية الشديدة. 2022أوكرانيا مطلع عام املسلح الذي اندلع يف 

زادت ابملزيد من الناس إىل براثن الفقر املدقع و   وقد رمت هذه الصدمات الثالث املتداخلة
يف أفريقيا حىت قبل اجلائحة. وتتخلف أفريقيا  ني  جلي    عدم املساواة، وكالمها كاانمن حدة  

ألخرى وتستأثر اآلن أبكرب حصة من فقراء العامل، يف حني ال أكثر فأكثر عن مناطق العامل ا
 تزال املستوايت املرتفعة من عدم املساواة تشكل حتداي مستمرا يف مجيع أحناء القارة. 

ويتجلى أثر الصدمات الثالث أيضا يف تدهور حالة االقتصاد الكلي يف العديد من     -2
إلنفاق للتخفيف من اآلاثر السلبية لألزمات، فإن  اجة إىل اال تدعو  فبينما  البلدان األفريقية.  

املايل املتاح للعديد من البلدان األفريقية ال يزال حمدودا. وعالوة على ذلك،  هامش املناورة  
   :أدت عدة عوامل هيكلية وظرفية إىل تفاقم التحدايت اليت تواجه القارة. وهي تشمل
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 الفقراألثر الضعيف للنمو االقتصادي على الد من 

لقد كان أثر النمو االقتصادي يف الد من الفقر يف أفريقيا ضعيفا مقارنة مبناطق   - 3
قد أدى ارتفاع مستوايت الفقر والنمو السكاين السريع وتفشي عدم املساواة فالعامل األخرى.  

  لفقر جزئيا إىلمقارنة ابإىل إضعاف أثر النمو يف الد من الفقر. ويرجع اخنفاض مرونة النمو  
وعالوة على ذلك، فإن    .يف البلدان األفريقية  انتشار الصناعات االستخراجية كثيفة رأس املال

النمو االقتصادي الذي حدث مل يؤد إىل اخنفاض كبري يف عدم املساواة. والق أنه حىت عند  
 اجلميع على قدم املساواة. ستفد حتقيق معدالت منو مرتفعة يف أفريقيا، مل ي

 املناورة املايل الضروري ملعاجلة الفقر وعدم املساواة هامش حمدودية 

واجه العديد من البلدان األفريقية اخنفاضا يف اإليرادات، وازدايد ضغوط الديون، ت   -4
ما حيد من القدرة على االستجابة لألزمات االقتصادية.  وهو املايل، هامش املناورة وحمدودية 

  65فريقيا  أ، بلغ متوسط نسبة الدين الكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف  2022في عام  ف
، حيث بلغت النسبة  2019يف املائة، وهو أعلى بكثري من متوسط )ما قبل اجلائحة( عام  

املايل املتاح للبلدان، هامش املناورة  يف املائة. وقد أدت األزمات العاملية األخرية إىل تضييق    57
يف املائة    83قلصت قدرة الكومات على متويل مبادرات الماية االجتماعية. ويفتقر حنو  و 

للجائحة، ضاعفت البلدان األفريقية إنفاقها  للتصدي  من األفريقيني إىل أي محاية اجتماعية. و 
اق من الناتج احمللي اإلمجايل. غري أن نصيب الفرد من اإلنفيف املتوسط  يف املائة    3,3املايل إىل  

 على استهالك الفقراء. كبري على الماية االجتماعية ال يزال أقل من أن يكون له أتثري  

   الواجز املالية والتجارية العاملية 

وكاالت    ‘‘ حتيز ’’ تواجه القارة بعضا من أعلى تكاليف االقرتاض يف العامل بسبب     -5
التصنيف االئتماين الراسخ جتاه االقتصادات األفريقية. وتفرض هذه الالة قيودا خطرية على  
االجتماعية   للصدمات  لالستجابة  املالية  املوارد  تعبئة  على  األفريقية  الكومات  قدرة 

نامية  واالقتصادية. كما أن تكاليف التجارة أعلى ابلنسبة للبلدان األفريقية مقارنة ابلبلدان ال
األخرى. وميكن للتجارة أن تكون حمركا قواي للحد من الفقر، ولكن ارتفاع تكاليف التجارة  

ية  يقاألفر شعوب  يقلل من نطاق السلع امليسورة التكلفة للاألمر الذي  يزيد من أسعار السلع،  
 ويؤثر سلبا على رفاه أفقر قطاعات اجملتمع. 

 أزمة تكلفة املعيشة 

أفريقيا     -6 اعتماد  السلع  إن  أسعار  لصدمات  معر ضة  القارة  جيعل  الواردات  على 
عام   ففي  الغذائية.   39، كان  2021األساسية.  للمنتجات  صاٍف  مستورِدا  أفريقيا  بلدا 

أفريقيا بزايدة التضخم الذي رجاء  أكافة  للصدمات العاملية آاثر متتالية على الفقراء يف    توكان
. ومبا أن األسر املعيشية يف أفريقيا تنفق 2022بلغ حوايل ضعف املتوسط العاملي يف عام  

من دخلها على الغذاء، فإن أتثري األزمات العاملية أضر  أبفقر  يف املتوسط  يف املائة    40حوايل  
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أفريقي حاليا من شكل من    300األسر املعيشية بشكل خاص. ويعاين أكثر من   مليون 
 أشكال انعدام األمن الغذائي. 

 املناخآاثر تغري 

يضاعف تغري املناخ من حدة الفقر من خالل أتثريه على حياة األفراد وسبل عيشهم     -7
مليون   85فضال عن أتثريه على االقتصادات. فقد أدت األحداث املناخية إىل هجرة حوايل  

يف املنطقة. وساهم ارتفاع درجات الرارة ابلفعل يف اخنفاض متوسط منو    همونزوحشخص  
الز  الثلث،  اإلنتاجية  الساحليةبينما  راعية مبقدار  البلدان  القارة هتديدات    38الـ    تواجه  يف 

 مرتبطة ابملناخ القتصاداهتا الزرقاء.

 حلقة النقاش أهداف  - اثنيا
أصبح من املستبعد بشكل متزايد أن حتقق الدول األفريقية العديد من األهداف     -8

. ومن املرجح أن  2030احملددة يف أهداف التنمية املستدامة حبلول املوعد النهائي يف عام  
يقوض الفقر املستمر وعدم املساواة يف أفريقيا الرخاء والسالم واألمن يف القارة. ولذلك، من 

ن تعتمد الدول األفريقية وغريها من أصحاب املصلحة منوذجا إمنائيا مبتكرا األمهية مبكان أ
وأن تسعى إىل تعميم الد من الفقر وعدم املساواة يف االسرتاتيجيات حول اإلنسان    يتمحور

إىل تفكيك تعقيد  حلقة النقاش  اإلمنائية الوطنية واإلقليمية. ولذلك سيسعى املشاركون يف  
صياغة جمموعة من الرسائل  حلقة النقاش  عاملية الراهنة. وسيكون اهلدف من  البيئة االقتصادية ال

من ضعفها  تقليل  والتوصيات الواضحة للدول األعضاء بشأن اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لل
من عدم املساواة االقتصادية، والتعجيل ابلد من الفقر يف  الد  االقتصادي واالجتماعي، و 

 أفريقيا.

 للمناقشة  مسائل - اثلثا
مسائل أخرى،  من بني  أن يثري املسائل الرئيسية التالية،  حلقة النقاش  جيوز لرئيس     -9

 للمناقشة: 

صاحل الفقراء  اليت ختدم مالنتائج  احملددة اليت زادت من  سياسات  ما هي ال )أ(  
 ؟للجميعشاملة وال

قدرة االقتصادات هناك حاجة إىل حتول هيكلي أسرع للحد من الفقر وتعزيز   )ب(
األفريقية على الصمود على املدى الطويل. ما هي تدابري السياسة العامة اليت ساعدت على 

 تسريع التغيري اهليكلي؟ 

العاملي للمساعدة على الد من  الصعيد  ما هي اإلصالحات الضرورية على   )ج( 
 الفقر وعدم املساواة يف أفريقيا؟ 
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-ايت اإلنفاق يف ضوء جائحة كوفيدهل أعادت حكومتكم النظر يف أولو  )د(
 كيف؟   ،إذا كان األمر كذلكو ؟ 19

هل و ما هي االسرتاتيجيات اليت اعتمدهتا حكومتكم لتعزيز اإليرادات احمللية؟   )هـ( 
 كانت انجحة؟  

رئيسيا    12الـ  يف األشهر   )و(  التضخم حتداي  ارتفاع معدالت  املاضية، أصبح 
لالقتصاد الكلي يف أفريقيا. ما الذي ميكن عمله خلفض التضخم إىل مستوايت ميكن حتملها  

 أكثر؟

كان ارتفاع أسعار املواد الغذائية عنصرا رئيسيا يف البيئة التضخمية. كيف  )ز( 
 زراعي على الصمود؟ ميكن لإلصالحات الزراعية أن تعزز قدرة القطاع ال

حيث   )ح(  األخرية،  السنوات  خالل  حاد  بشكل  الديون  مستوايت  ارتفعت 
أزمة كوفيد خالل  االجتاه  هذا  ي19-تسارع  اليت  التدابري  هي  ما  لتخفيف    نبغي.  اختاذها 

الضغط على مالية الدول األفريقية؟ وكيف ميكن تنفيذ تلك التدابري بطريقة تراعي مصاحل  
 الفقراء؟ 

البلدان  التجارة    ظلت )ط( .  19-األفريقية قوية خالل جائحة كوفيدفيما بني 
مصاحل الفقراء بعد تنفيذ دم  كيف ميكن للقارة أن تستفيد من اجتاهات التجارة بطريقة خت

 ملنطقة التجارة الرة القارية األفريقية؟   ؤسساالتفاق امل

 األعضاء قائمة رئيسة حلقة النقاش و  -رابعا
 التالية للمشاركة يف حلقة النقاش: األمساء مت اقرتاح  - 10

،  ة اخلرباء االقتصاديني وكبري   امج لرب املكلفة اب األمني التنفيذي    ة انئب رئيسة حلقة النقاش:  
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا، حنان مرسي 

 سيغوالم كومار حمافظ مصرف موريشيوس، هارفيش   •
 ربيوالتخطيط، النيجر، عبده  وزير •
 أمحد شيده، ، إثيوبياوزير املالية •
 وزير املالية وامليزانية، مجهورية أفريقيا الوسطى، هرييف ندواب  •
املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص  •

 املناعة البشرية/اإليدز، ويين بيانيما
 األمني التنفيذي ابلنيابة للجنة االقتصادية ألفريقيا أنطونيو بيدرو  •

 ______ 


