
 

 

 E/ECA/COE/41/4–E/ECA/CM/55/4 األمم املتحدة 

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

   

Distr.: General 

23 December 2022 

Arabic 

Original: English 

 

ألفريقيا  االقتصادية اللجنة   
   والتخطيط ، املالية وزراء  مؤمتر   خرباء جلنة

 األفريقيي   االقتصادية والتنمية 
 واألربعون  احلادي  االجتماع

 2023مارس /آذار 17-15أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،  أديس 
 *املؤقت  األعمال جدول من  5 البند 

   عرض عن موضوع الدورة اخلامسة واخلمسي للجنة
 االقتصادية ألفريقيا

  

   ورقة املسائل املطروحة 
تعزيز االنتعاش والتحول يف أفريقيا للحد من أوجه التفاوت 

 الضعف ومواطن 
 اهلدف -أوال

وجدت   - 1 األخرية،  السنوات  تواجه  أيف  نفسها  حقيقةفريقيا  األزمات    عاصفة  من 
قبل  حىت    ينشديد  كااناللذين    الفقر وعدم املساواةتساهم يف إدامة  املتداخلة واملتكررة اليت  
(. وهتدف هذه الورقة إىل حتديد القضااي الرئيسية املتصلة  19-كوفيدجائحة فريوس كوروان )

عمال االجتماع احلادي واألربعني للجنة اخلرباء ألستكون رافدا  ابلفقر وعدم املساواة اليت  
والدورة اخلامسة واخلمسني ملؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، الذي 

التفاوت ومواطن    زتعزي  ’’ سيتناول موضوع   أوجه  أفريقيا للحد من  والتحول يف  االنتعاش 
ساواة يف أفريقيا يف سياق الصدمات العاملية  وتعرض الورقة حالة الفقر وعدم امل  ‘ ‘ .  الضعف

املتداخلة وتستكشف العوامل املضاعفة فضال عن الفرص الواعدة للبلدان األفريقية لتحقيق  
 انتعاش حموره الناس. 

 
* E/ECA/COE/41/1.  

**
Rev.1/E/ECA/CM/55/1. 

 ألفريقيا  االقتصادية اللجنة 
   االقتصادية  والتنمية والتخطيط  املالية،  وزراء   مؤمتر

 األفريقيي 
 واخلمسون   اخلامسة الدورة
 2023مارس /آذار  21و  20(، اإلنرتنت أاباب )حضوراي وعرب  أديس 
 **املؤقت  األعمال جدول من  3 البند 
   للجنة  واخلمسي اخلامسة الدورة   موضوع بشأن  حوار

 ألفريقيا  االقتصادية 
 
 

 . ألفريقيا االقتصادية  للجنة  واخلمسني اخلامسة  الدورة موضوع
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 من األزمات املتداخلةحقيقية  عاصفة - اثنيا
، اندلعت احلرب يف  19-بينما كان العامل ال يزال يكابد األمرَّين جراء جائحة كوفيد - 2

عام   أوائل  الكوارث 2022أوكرانيا يف  وترية وشدة  ارتفاع  بسبب  الصدمتني  أثر  وتفاقم   .
ملزيد من الناس  ابالصدمات الثالث املتداخلة جمتمعة  رمت  الطبيعية على الصعيد العاملي. وقد  

قر املدقع وزادت من عدم املساواة يف مجيع أحناء العامل. بيد أن أثر هذه الصدمات  إىل براثن الف
إذ ختلفت القارة عن الركب أكثر من ذي قبل، حيث أصبحت اآلن   ،يف أفريقيا كان فادحا

دد عأعلى نسبة من فقراء العامل مقارنة أبي منطقة على مستوى العامل. وبسبب ظهور  ضم  ت
الفقراء والضع يزال عدم يفاء اجلدد  كبري من  والفقراء. وال  األغنياء  الفجوة بني  تعذر سد 

 املساواة يشكل حتداي مستمرا.  

تتكبد القارة تكلفة ابهظة جراء هذه األزمة الثالثية، كما يتضح من تزايد أعداد و  -3
الفقراء والضعفاء اجلدد. فقد أصبحت إغاثة الضعفاء أمرا بعيد املنال، بسبب تدهور حالة  

تصاد الكلي. ويف حني أن هناك حاجة متزايدة لإلنفاق للحد من اآلاثر الوخيمة اليت  االق
 املايل املتاح حمدود.هامش املناورة خلفتها هذه األزمات، فإن 

املتصلة    2030ويف هذا السياق، أصبح حتقيق غاايت خطة التنمية املستدامة لعام   - 4
املساو  واحلد من عدم  املدقع  الفقر  بعيد    8اة يف غضون  ابلقضاء على  أمرا  فقط  سنوات 

أفريقيا  تسبب  االحتمال. وي الرخاء، والسالم  يف  الفقر وعدم املساواة يف  خماطر كبرية على 
واألمن، وعلى العقد االجتماعي بصفة أعم. ولذلك، ُيصبح تعزيز منوذج إمنائي جديد يركز 

سرتاتيجيات التنمية الوطنية على الناس وجيعل من احلد من الفقر وعدم املساواة حمور تركيز ا
 ا.     واإلقليمية أمرا ملح  

 حالة الفقر وعدم املساواة    - اثلثا
لقد كانت مستوايت الفقر وعدم املساواة يف أفريقيا مرتفعة حىت قبل األزمات العاملية   - 5

األخرية. بيد أن الفقر تفاقم واتسع نطاق عدم املساواة يف القارة يف خضم هذه األزمات 
تتخذ إجراءات عاجلة على املتداخلة. وقد يستغرق التعايف من آاثرها الضارة سنوات ما مل  

ا براثن الصعيدين  الوقوع يف  أن خطر  بوجه خاص  القلق  يبعث على  وما  والوطين.  لعاملي 
 الفقر، يف ظل تواتر األزمات املتتالية، يتهدد حىت غري الفقراء يف أفريقيا.

 أكثر من نصف مليار أفريقي ما زالوا يعيشون يف فقر مدقع  -ألف
يعيشون يف فقر  لقد أحرزت أفريقيا تقدما كبريا يف خفض نسبة األشخاص الذين   - 6

الواحد(. فبني عامي    2,15مدقع )أقل من   اليوم للشخص  ،  2019و  2000دوالر يف 
يف    40,1يف املائة إىل    53,4اخنفضت نسبة سكان القارة الذين يعيشون يف فقر مدقع من  
مليون شخص ما زالوا   546املائة. إال أن العدد املطلق للفقراء ال يزال مرتفعا: فهناك حاليا 
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،  2022. ويف عام 1990يف املائة منذ عام   74يف فقر، وهو ما ميثل زايدة بنسبة   يعيشون
يف املائة(، تليها جنوب   54,8استأثرت أفريقيا أبكثر من نصف أعداد الفقراء يف العامل )

 يف املائة(.  37,6آسيا )

دون   - 7 الصعيد  فعلى  التفاوت.  من  بقدر كبري  أفريقيا  يف  املدقع  الفقر  توزيع  ويتسم 
اإلقليمي، تستأثر منطقتا شرق أفريقيا وغرهبا مبا يقارب ثالثة أرابع مجيع األفريقيني الذين  

يف املائة من    41يف املائة(. وتستأثر منطقة شرق أفريقيا وحدها بنسبة    73يعيشون يف فقر )
الكثافة   أفريقيا ذات  بلدان شرق  أربعة من  يُفسر جزئيا أبن  ما  الفقراء، وهو  جمموع عدد 

يف املائة    18أتوي   انية العالية )إثيوبيا، وأوغندا، ومجهورية تنزانيا املتحدة ومدغشقر(السك
بلدا تُعرَّف أبهنا بلداٌن   21بلدا، من أصل    17من جمموع السكان الفقراء يف القارة. ويقع  

الفقر   أهنا معرضة خلطر تفاقم  أفريقيا، ما يعين  هشة ومتأثرة ابلصراعات، يف شرق وغرب 
ساواة. ويف املقابل، كان عدد األشخاص الذين يرزحون حتت وطأة الفقر هو األدىن وعدم امل

 مليون شخص على التوايل(.   17مليوان و 16يف اجلنوب األفريقي ومشال أفريقيا )

والبلدان األفريقية العشرة اليت تعاين من أعلى مستوايت الفقر يف أفريقيا هي، برتتيب   - 8
السودان، ومجهورية  والصومال، ومدغشقر، وجنوب  بوروندي،  املئوية،  للنسبة  وفقا  تنازيل 

بيساو، وموزامبيق، وزامبيا،    -أفريقيا الوسطى، ومالوي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغينيا  
يف املائة من السكان    82يف املائة و  60لدان تشكل نسبة الفقراء يف كل منها ما بني  وهي ب

يف املائة(.    64,9جمتمعة ثلثي فقراء أفريقيا )عشرة  )انظر الشكل األول(. ومتثل هذه البلدان ال
ويف املقابل، كانت أدىن مستوايت الفقر يف أفريقيا، برتتيب تصاعدي حسب النسبة املئوية،  

مور  ومصر،  يف  وغابون،  فريدي،  وكابو  واملغرب،  وسيشيل،  وتونس،  واجلزائر،  يشيوس، 
وموريتانيا وغامبيا. ومعظم هذه البلدان )ابستثناء غامبيا( هي من البلدان متوسطة الدخل  

 دوالر املدى الفعلي للفقر. 2,15اليت رمبا حتجب فيها عتبة الـ 
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 الشكل األول
 2022وأدىن نسبة من الفقراء، البلدان اليت لديها أعلى 

 لسكان(  من ا)نسبة مئوية  
 

 
 

  للبنك التابعة PovcalNet بياانت قاعدة ابستخدام حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا  :املصدر
 (. 2022 الثاينتشرين /نوفمرب يف  عليها االطالع)مت  الدويل

 البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن يرتكز الفقر يف   - ابء
، البلدان ذات الدخل املتوسط األدىنيف  ُسجلت أعلى مستوايت الفقر يف أفريقيا   - 9

(. ومتثل يف املائة  52,2اليت متثل جمتمعة أكثر من نصف جمموع السكان الفقراء يف أفريقيا )
بلدان ليف املائة( مقارنة اب  45,0البلدان منخفضة الدخل نسبة أقل من الفقراء يف أفريقيا )

ال متثل سوى    األعلىذات الدخل املتوسط  . ورغم أن البلدان  ذات الدخل املتوسط األدىن
يف الدخل   التفاوتأوجه  بعض أكرب  إال  يف املائة من جمموع السكان الفقراء يف أفريقيا،    2,7

 ، مثل بوتسواان، وجنوب أفريقيا وانميبيا.  فئةيف القارة توجد يف بلدان هذه ال

معدالت الفقر املدقع مرتفعة يف بلدان    ت، كانذات الدخل املتوسط ومن بني البلدان   - 10
يف املائة( وزمبابوي    46,3يف املائة( ونيجرياي )  54,7يف املائة( وأنغوال )   60,6مثل الكونغو )

يف املائة(، حيث تستأثر األنشطة االستخراجية، اليت هلا أثر أقل يف احلد من الفقر،   41,3)
بلدا    21حبصة عالية من الناتج احمللي اإلمجايل. وترتفع مستوايت الفقر بدرجة كبرية أيضا يف  

يف املائة من    58,4هشا ومعرضا للصراعات يف أفريقيا، حيث أتوي هذه البلدان جمتمعة  
 أفريقيا. فالصراعات وانعدام األمن عامالن رئيسيان يف تفاقم معدالات الفقر وعدم  الفقراء يف
 املساواة.  
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 2022انضموا إىل زمرة الفقراء يف عام  مثانية عشر مليون أفريقي - جيم
بسبب األزمات األخرية، وخاصة اجلائحة واحلرب يف أوكرانيا، أصبح املزيد من الناس  - 11

  2019يف أفريقيا يعيشون حتت خط الفقر. وما يدعو إىل القلق بصفة خاصة أنه، بني عامي  
مليون شخص يف عام واحد    62، زاد عدد الفقراء مبقدار  19-كوفيدتفشي  ، بعد  2020و

و  عامي  بينما  فقط.  بني  الفقراء  عدد  النمو  2021و  2020اخنفض  انتعاش  بسبب   ،
 . 2021االقتصادي، ارتفع مرة أخرى بدءا من عام 

الفقراء يف أفريقيا. وكان التأثري  فئة  مليون أفريقي إىل    18، انضم  2022ويف عام   - 12
  7,1  على أشده يف منطقيت شرق وغرب أفريقيا، اللتني شهدات زايدة يف عدد الفقراء بلغت

مليون(، ومشال أفريقيا    3,7مليون شخص، على التوايل، تليهما منطقة وسط أفريقيا )   6,3و
  2022مليون(. وأييت نصف الفقراء اجلدد يف عام  0,5مليون(، واجلنوب األفريقي ) 0,6)

بلدان )إثيوبيا، وبوركينا فاسو، ومجهورية تنزانيا املتحدة، ورواندا، وزامبيا، والصومال،    10من  
وكينيا، ومدغشقر، ومالوي ونيجرياي(. إىل جانب ذلك كان أثر األزمات كبريا يف البلدان  

 متوسطة الدخل، مثل مجهورية تنزانيا املتحدة، وكينيا ونيجرياي.

مليون شخص من غري الفقراء معرضون خلطر الوقوع يف براثن   149حوايل  -دال
 الفقر

عديد من غري الفقراء معرضون بشدة خلطر يف السياق احلايل للصدمات العاملية، ال - 13
مليون شخص من غري الفقراء يف القارة، أي ما    149حوايل  الوقوع يف براثن الفقر. فهناك  

يف    20، ال يزيد دخلهم إال بنسبة  2022يف املائة من سكان أفريقيا يف عام    10يعادل  
وابلتايل فهم معرضون  دوالر يف اليوم للشخص الواحد(،    2,58املائة عن عتبة خط الفقر )

ا الفقر.  بشدة خلطر  براثن  السكان  tلوقوع يف  يبلغ عدد  أفريقيا وغرهبا،  منطقيت شرق  يف 
  67مليوان، على التوايل، وهو ما ميثل    52ومليوان    48الفقراء  فئة  املعرضني لالنضمام إىل  

يف املائة من اجملموع ألفريقيا )انظر الشكل الثاين(. أما اجلنوب األفريقي، فلديه أدىن عدد،  
مليون شخص. ويف اجملموع،    5,4الفقر عن  َشرك  حيث ال يزيد عدد املعرضني للوقوع يف  

تفاقم مستوايت الفقر لديهم،    مليون من األفريقيني الفقراء وغري الفقراء خلطر  695يتعرض
 وهو ما ميثل نصف سكان القارة.  

  



E/ECA/COE/41/4   

E/ECA/CM/55/4 

6/21  22-01769 

 ثاينالشكل ال
عدد األشخاص املعرضي للوقوع يف براثن الفقر حسب املنطقة دون اإلقليمية،  

2022 
 )ابملاليني( 

 
  للبنك التابعة PovcalNet بياانت قاعدة ابستخدام  ألفريقيا  االقتصادية اللجنة  حساابت : املصدر

 (. 2022 الثاينتشرين /نوفمرب يف  عليها االطالع)مت  الدويل

 يف الدخل عدم املساواة استمرار ارتفاع  -هاء
ظل ارتفاع معدالت عدم املساواة يشكل إحدى السمات اليت اتصفت هبا أفريقيا   - 14

حىت خالل فرتات ارتفاع معدالت النمو. فقد ُسجل أسرع منو اقتصادي يف أفريقيا بني عامي  
اقرتن   يف املائة، إال أن هذا النمو السريع  5,5، مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط  2010و  2000

، فإن معدالت عدم املساواة ال تزال عالية، ‘‘ جيين   ’’ ووفقا ملعامل  ابتساع فجوة التفاوت.  
، وهو أعلى من املتوسط 0,40، حيث تبلغ اليوم 2010رغم اخنفاضها يف أفريقيا بعد عام 

( وأمريكا الوسطى ومنطقة  0,50( ولكنه أقل من املعدل يف أمريكا اجلنوبية )0,30العاملي )
 ( )انظر الشكل الثالث(. 0,42شمالية ) ( وأمريكا ال0,43البحر الكارييب )
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 الشكل الثالث
 2022-1990عدم املساواة يف الدخل على الصعيد العاملي، 

 
التابعة للبنك   PovcalNet: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابستخدام قاعدة بياانت  املصدر

 (. 2022الدويل )مت االطالع عليها يف نوفمرب/تشرين الثاين 

(، حيث  0,61يف اجلنوب األفريقي )  ايف الدخل أعلى مستوايهتعدم املساواة  بلغ  تو  - 15
(. واملعدل 0,41( مث شرق أفريقيا )0,45يفوق بكثري املتوسط األفريقي، تليه وسط أفريقيا )

يف البلدان    اأعلى مستوايهتوتبلغ  (.  0,36( وغرب أفريقيا )0,32ا )هو األدىن يف مشال أفريقي
ما يشري إىل أن النمو االقتصادي مل  وهو  متوسطة الدخل يف أفريقيا )انظر الشكل الرابع(،  

 يكن كافيا، مبفرده، للحد من عدم املساواة يف الدخل يف تلك البلدان. 
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 الشكل الرابع  
   وى دخل البلدعدم املساواة يف الدخل حسب مست

 
  للبنك التابعة PovcalNet بياانت قاعدة ابستخدام  ألفريقيا  االقتصادية اللجنة  حساابت : املصدر

 (. 2022 الثاينتشرين /نوفمرب يف  عليها االطالع)مت  الدويل

  للمساواة صفر  معدالت عدم املساواة يف الدخل )ترتاوح من    ‘‘’’ جيين: تعكس أعمدة معامل  مالحظة
العاشر حصة الدخل اليت متلكها    شر العُ   أعمدة   وتعكس (.  املساواة  عدم   من   حد   ألقصى   1  إىل   الكاملة
  أعلى  ميتلك  املثال،   سبيل   على  األعلى، ذات الدخل املتوسط    بلداناليف املائة من السكان. ففي    10أعلى  

 . الدخل من املائة يف  39,5 السكان من املائة  يف 10
املنخفض: إثيوبيا، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، مجهورية  ذات الدخل  البلدان    )أ(

سرياليون،   السودان،  زامبيا،  رواندا،  السودان،  جنوب  الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية  الوسطى،  أفريقيا 
 بيساو، ليرباي، مايل، مدغشقر، مالوي، موزامبيق، النيجر.   -الصومال، غامبيا، غينيا، غينيا 

املتوسط األدىنال  )ب( الدخل  تنزانيا  بلدان ذات  القمر، مجهورية  بنن، تونس، اجلزائر، جزر  أنغوال،   :
الكونغو،   الكامريون، كوت ديفوار،  السنغال، غاان،  املتحدة، جيبويت، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، 

 كينيا، ليسوتو، مصر، املغرب، موريتانيا، نيجرياي.  
 بوتسواان، جنوب أفريقيا، غابون، موريشيوس، انميبيا.   املتوسط األعلى:ذات الدخل بلدان ال )ج(
 املرتفع: سيشيل.    الدخل بلدان )د(

تتميز أبعلى مستوايت    بلدان  10  هناكومن بني البلدان اليت تتوفر عنها بياانت،   - 16
بلدان يف اجلنوب األفريقي )أنغوال وبوتسواان وإسواتيين    7  منها  عدم املساواة يف الدخل، توجدل

يف غرب أفريقيا )سان تومي وبرينسييب وغينيا    2وانميبيا وموزامبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا(، و
اجلنوب  بلدان  بني  ومن  الوسطى(.  أفريقيا  )مجهورية  أفريقيا  وسط  واحد يف  وبلد  بيساو( 

)بوتسواان وجنوب  لبلدان ذات الدخل املتوسط األعلىا بلدان تنتمي إىل 3األفريقي، هناك 
األثر احملدود للنمو االقتصادي على احلد من عدم املساواة.  ربز  ما يوهو  أفريقيا وانميبيا(،  

، مل يطرأ سوى تغيري طفيف يف مستوايت عدم املساواة يف الدخل )انظر 2019ومنذ عام  
، مث اخنفض قبل أن يرتفع  2020و  2019الشكل اخلامس(. فقد ارتفع املعدل بني عامي  

  .   2021بصورة طفيفة مرة أخرى بعد عام 
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 الشكل اخلامس  
 2022-2019عدم املساواة يف الدخل يف أفريقيا، 

 

  للبنك التابعة PovcalNet بياانت قاعدة ابستخدام  ألفريقيا  االقتصادية اللجنة  حساابت : املصدر
 (. 2022 الثاينتشرين /نوفمرب يف  عليها االطالع)مت  الدويل

 املساواة يف الدخل يف أفريقيا  عدم من بكثري أكرب الثروة  يف  املساواة عدم - واو
تبلغ معدالت عدم املساواة يف الثروة مستوايت مرتفعة للغاية يف أفريقيا. وعلى الصعيد   - 17

احلال ابلنسبة لعدم    ي هدون اإلقليمي، يوجد أعلى مستوى لعدم املساواة يف الثروة، كما  
( )انظر الشكل السادس(.  0,93املساواة يف الدخل، يف اجلنوب األفريقي )معامل جيين  

فريقيا أدىن مستوايت التفاوت يف الثروة، رغم أن لديها اثين أعلى  وتسجل منطقة غرب أ
 تركيز للفقراء يف القارة.  

وفيما يتعلق مبستوايت الدخل القطري، يبلغ عدم املساواة يف الثروة أعلى مستوايته   - 18
ويف البلدان مرتفعة الدخل، حيث يبلغ فيها معامل  البلدان ذات الدخل املتوسط األعلى يف 

 دىنلبلدان ذات الدخل املتوسط األاعلى التوايل. ويبلغ املعدل أدانه يف    0,81و  0,85جيين  
 (. 0,79( ويف البلدان منخفضة الدخل )0,78)
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 السادس  الشكل
 عدم املساواة يف الثروة يف أفريقيا، حسب املنطقة دون اإلقليمية

 
التابعة   PovcalNet: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابستخدام قاعدة بياانت  املصدر 

 (. 2022للبنك الدويل )مت االطالع عليها يف نوفمرب/تشرين الثاين 

ومن بني البلدان العشرة اليت تعاين من أعلى مستوايت عدم املساواة يف الثروة، توجد   - 19
غوال، وبوتسواان، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، ومالوي، وموزامبيق بلدان يف اجلنوب األفريقي )أن  7

بيساو( وبلٌد واحد  -وانميبيا(، ويوجد بـََلدان يف غرب أفريقيا )سان تومي وبرينسييب وغينيا 
البلدان   السابع(. وضمن هذه  الشكل  )انظر  الوسطى(  أفريقيا  أفريقيا )مجهورية  يف وسط 

البلدان العشرة اليت تعاين من أعلى مستوايت عدم    بلدان من بني  8العشرة، هناك أيضا  
، يزيد مدى عدم املساواة يف الثروة عن مدى  8املساواة يف الدخل. ففي تلك البلدان ال  

 عدم املساواة يف الدخل.
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 السابع الشكل
 يف الثروة يف أفريقيا عدم املساواة البلدان اليت تعاين من أعلى مستوايت 

  

  للبنك التابعة PovcalNet بياانت قاعدة ابستخدام  ألفريقيا  االقتصادية اللجنة  حساابت : املصدر
 (. 2022 الثاينتشرين /نوفمرب يف  عليها االطالع)مت  الدويل

 األزمات األخرية يف خضم زادت حدة عدم املساواة بي اجلنسي  -زاي
عدم املساواة بني اجلنسني الذي كان موجودا أصال قبل  لابلنظر إىل املستوى الكبري   - 20

بداية األزمات املختلفة، ازداد ضعف النساء بشكل خاص مع تفشي األزمات يف السنوات  
، إىل اخنفاض  2020األخرية. فعلى سبيل املثال، أدت اجلائحة، يف الربع الثاين من عام  

ما زاد من  وهو  يف املائة للرجال،    15و يف املائة للنساء    19بنسبة   ساعات العمل يف أفريقيا
الفجوة بني اجلنسني فيما خيص ساعات العمل. ورغم أن ساعات عمل النساء والرجال قد 

 زادت منذ ذلك احلني، إال أهنا ال تزال أقل من مستوايت ما قبل اجلائحة.  

ني يف االقتصاد غري الرمسي اخنفض  وقد قدرت منظمة العمل الدولية أن دخل العامل - 21
، وأن العبء األكرب هلذا االخنفاض وقع على ائحةيف املائة يف الشهر األول من اجل  81بنسبة  

 عاتق النساء.

وابإلضافة إىل ذلك، كانت املرأة قبل اجلائحة تضطلع أبكثر من ثلثي مهام الرعاية   - 22
غري مدفوعة األجر يف أفريقيا، وتفاقم ذلك العبء جراء رعاية األقارب املرضى واألطفال  

- الصغار الذين ظلوا قابعني يف املنزل بعيدا عن املدرسة ومرافق احلضانة النهارية نتيجة لكوفيد
انب ذلك، أدت األعراف االجتماعية املقرتنة ابلفجوة الرقمية بني اجلنسني يف  . وإىل ج19

الوصول إىل اإلنرتنت وتكنولوجيا اهلاتف احملمول إىل تقييد قدرة الفتيات على مواصلة التعلم  
أثناء اجلائحة. وتفاقمت املخاطر اليت تواجه املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا بفعل احلرب يف  

0.97
0.92

0.91
0.91

0.91
0.90

0.90
0.89

0.88
0.87

0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98

جنوب أفريقيا
بساو تومي وبرينسي

موزامبيق
أفريقيا الوسطى

انميبيا
زامبيا

غينيا بيساو
بوتسواان

أنغوال
مالوي

مؤشر عدم املساواة يف الثروة

األفريقيالجنوب ,0  



E/ECA/COE/41/4   

E/ECA/CM/55/4 

12/21  22-01769 

نظرا آلاثرها السلبية على األمن الغذائي وأمن الوقود داخل األسرة، ومها جماالن غالبا    أوكرانيا،
 ما تكون املرأة مسؤولة عنهما. 

 اليت تعمق الفقر وتوسع نطاق عدم املساواة  التعقيد عوامل  -رابعا
كما أن أوجه عدم املساواة ما برحت تتزايد. ويرد أدانه  هائال،  ى  لقد بلغ الفقر مد   - 23

الرئيسية، سواء اهليكلية منها أو الظرفية )أي املتعلقة ابلتعرض للصدمات(  التعقيد  شرٌح لعوامل  
 اليت تقف وراء ذلك.

 للنمو االقتصادي على احلد من الفقر ضعيف األثر ال -ألف
كثر منه يف املناطق  ضعيفا  لقد كان أثر النمو االقتصادي يف احلد من الفقر يف أفريقيا   - 24

األخرى. ويرجع اخنفاض مرونة النمو ابلنسبة للفقر جزئيا إىل أن النمو كان يف معظمه مدفوعا  
ابلصناعات كثيفة رأس املال والصناعات االستخراجية للموارد. وابإلضافة إىل ذلك، أسهمت  

ريقيا، اليت اتسمت يف مستهل األمر ابرتفاع معدالت الفقر وارتفاع مستوايت عدم  ظروف أف
 املساواة، يف تدين أثر النمو يف احلد من الفقر. 

يف املائة(، ومن    2,5وقد سجلت أفريقيا أعلى معدل منو سكاين سنوي يف العامل )  - 25
. وعالوة على  2050عام  مليار نسمة حبلول    2,9املتوقع أن يرتفع عدد سكان القارة إىل  

سنة( آخذة يف االزدايد يف  64- 25ذلك، فإن أعداد السكان الذين هم يف سن العمل )
أفريقيا. ولذلك، فقد كان من املمكن أن يكون هناك عائد دميغرايف يعجل ابلنمو، ولكن 
ذلك لن حيدث إال إذا كان السكان الذين هم يف سن العمل متعلمني وأصحاء وقادرين على 

 لتحاق ابلعمالة املنتجة. اال

 املايل الضروري ملعاجلة الفقر وعدم املساواة هامش املناورة ضيق  - ابء
ال تزال البلدان األفريقية تواجه اخنفاضا يف اإليرادات، وضغوطا متزايدة على صعيد  - 26

املناورةمتزايدا يف  ضيقا  الديون، و  للفقر،    هامش  التصدي  قدرهتا على  فإن  املايل. ولذلك 
، بلغت نسبة الدين احلكومي إىل  2022بشكل استباقي أو تفاعلي، حمدودة. ففي عام  

يف املائة، وهي نسبة ال تزال أعلى بكثري من النسبة    64,5الناتج احمللي اإلمجايل يف إفريقيا  
نقطة    1,4خنفاضها مبقدار  ارغم  يف املائة(    57,1)   2019املرصودة قبل اجلائحة يف عام  
يف املائة من الناتج    4,6. ويبلغ عجز ميزانية يف املنطقة  2021مئوية عما كانت عليه يف عام  

، إال أنه ال يزال أعلى  2021و  2020احمللي اإلمجايل، ورغم نه أقل مما كان عليه يف عامي 
 .  2019يف املائة يف عام  4,2من مستواه قبل اجلائحة، وهو  

وقد أدت األزمات العاملية األخرية إىل تضييق احليز املايل املتاح للبلدان، مما قلص   - 27
يف املائة من األفريقيني    83قدرة حكوماهتا أكثر على متويل احلماية االجتماعية. ويفتقر حنو  
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إىل أي إعاانت من ابب احلماية االجتماعية. وقد كثفت البلدان األفريقية أنشطتها يف جمال  
يف املائة من انجتها    3,3مبضاعفة متوسط إنفاقها املايل لكي يصل إىل  جائحة  دي للالتص

احمللي اإلمجايل. غري أن متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق على احلماية االجتماعية، استنادا 
بياانت من   أفريقيا، يقل مبقدار    30إىل  دوالرات عنه يف أي مكان آخر على    10بلدا 

نصيب منخفض لدرجة ال متك ِّن الفقراء من زايدة االستهالك زايدة  الصعيد العاملي، وهو  
 كبرية مبا ميكنهم من االنفالت من مصيدة الفقر.

 احلواجز املالية والتجارية العاملية    - جيم
تواجه الدول األفريقية تكاليف لالقرتاض هي من بني األعلى يف العامل، بسبب التحيز  - 28

دارة االئتمانية ضد االقتصادات األفريقية، والذي حيد بشكل  املتأصل لدى وكاالت تقدير اجل
خطري من قدرهتا على احلصول على التمويل لالستجابة للصدمات. وابإلضافة إىل ذلك،  
تواجه معظم البلدان األفريقية حواجز جتارية عاملية تعوق قدرهتا على توسيع قدرهتا اإلنتاجية. 

لنسبة للبلدان األفريقية مقارنة ابلبلدان النامية األخرى.  فتكاليف التجارة أعلى يف املتوسط اب
وميكن للتجارة أن تكون من بني أقوى العوامل املساعدة يف احلد من الفقر ألهنا تؤدي إىل  
حتقيق مكاسب على صعيد الكفاءة من خالل زايدة االستثمار ونقل التكنولوجيا وحتسني  

التجارة ولتكاليف  التجاري.  التبادل  حتمل   معدالت  على  القدرة  على  سليب  أثر  الباهظة 
 قلل بدوره من رفاه أفقر الفئات السكانية. األمر الذي يتكاليف السلع القابلة للتداول، 

 أزمة تكلفة املعيشة  -دال
السلع   - 29 أسعار  لصدمات  معرَّضة  القارة  جيعل  الواردات  على  أفريقيا  اعتماد  إن 

مستورِّ   39، كان  2021عام  في  فاألساسية.   أفريقيا  الغذائية.   دا صاف  بلدا  للمنتجات 
،  2021من املنتجات البرتولية املكررة، يف عام  فريقيا  أوابإلضافة إىل ذلك، مل تبلغ صادرات  

مليار دوالر    44حني استوردت القارة يف الوقت ذاته أكثر من    مليار دوالر، يف  5,7سوى  
على الفقراء   تداعيات  على  الصدمات العاملية  تنطوي  من هذه املنتجات. ويف هذا السياق،  

، وهو أعلى بكثري  2022يف املائة يف عام    12,3يف أفريقيا من جراء التضخم، الذي بلغ  
  40حوايل  األسر املعيشية يف أفريقيا تنفق  ا أن  . ومبيف املائة  6,7من املتوسط العاملي البالغ  

العاملية أحلق ضررا ابلغ   الغذاء، فإن أتثري األزمات  املائة من دخلها على  ا أبفقر األسر  يف 
مليون أفريقي من شكل من أشكال انعدام األمن الغذائي   310املعيشية يف أفريقيا. فقد عاىن  

. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن 2022لشديد يف عام  ىل اجلوع اإماليني أفريقي    6ض  وتعرَّ 
للصدمات الصحية وما ينجم عنها من خسائر يف الدخل أن تُبقي األسر املعيشية يف حالة  

يف املائة من اإلنفاق الصحي يف   36فقر دائم يف أفريقيا. وميثل اإلنفاق من األموال اخلاصة 
يف املائة. ويف كل عام، يزداد عدد  22يبلغ الذي البلدان األفريقية، مقارنة ابملتوسط العاملي 

 بسبب ارتفاع املدفوعات من األموال اخلاصة.   مليوان 11الفقراء يف أفريقيا مبقدار 
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 تغري املناخ لاآلاثر الوخيمة  -هاء
يضاعف تغري املناخ من حدة الفقر من خالل أتثريه على حياة األفراد وسبل عيشهم   - 30

املاضية، أودت املخاطر املرتبطة مسني االقتصادات. ففي السنوات اخلفضال عن أتثريه على 
  70ابجلفاف حبياة أكثر من نصف مليون شخص وأدت إىل خسائر اقتصادية تزيد عن  

مليون أفريقي ممن    118، قد يتأثر ما يصل إىل  2030مليار دوالر يف أفريقيا. وحبلول عام  
و  والفيضاانت  ابجلفاف،  مدقع  فقر  يف  األحداث يعيشون  تسببت  وقد  الشديدة.  احلرارة 

مليون شخص يف املنطقة أو يف نزوحهم.    85املناخية، إىل جانب ذلك، يف هجرة أكثر من  
لكن األمر اخلطري هو أن ارتفاع درجات احلرارة قد أسهم يف اخنفاض منو اإلنتاجية الزراعية  

أفريقيا منذ عام    34بنسبة   املائة يف  البلدان 1961يف  الساحلية األفريقية أيضا    . وتواجه 
خماطر مرتبطة ابملناخ تتهدد اقتصادها األزرق، مبا يف ذلك قطاعات مصايد األمساك، وتربية  

 . الساحلي، والطاقة والتعدين األحياء املائية، والسياحة، واملوانئ، 

 خماطر النزاعات وانعدام األمن - واو
أماال - 31 تشكل حتدايت  األمن  وانعدام  النزاعات  تزال  يف    الفقر  من  احلد  مساعي  م 

دولة يف    18دولة حول العامل نزاعات مسلحة، منها    46، شهدت  2021أفريقيا. ففي عام  
نزاعا مسلحا شديد احلدة   19أفريقيا )ابستثناء مشال أفريقيا(. ويف العام نفسه، كان هناك  

. وعالوة على ذلك،  نزاعا يف أفريقيا )ابستثناء مشال أفريقيا(  12يف مجيع أحناء العامل، منها  
بلدان أفريقية من بني أقل البلدان سالما على مستوى العامل، وفقا ملؤشر السالم    5كانت  

األكثر تضررا من اإلرهاب    10من البلدان ال    5. وفضال عن ذلك، فإن  2022العاملي لعام  
بزايدة الغذائي  األمن  انعدام  ارتبط  املستمرة،  الصدمات  سياق  ويف  أفريقيا.  يف  عدم    تقع 

 االستقرار السياسي. 

 اإلنسان  حمورمها حتول و انتعاش  -خامسا
دائمة وتعيد عقارب الساعة إىل الوراء فيما خيص آاثرا  ف الصدمات  ل ِّ ميكن أن ختُ  - 32

التقدم االقتصادي واالجتماعي. ولذلك، فإن البلدان حباجة إىل بناء القدرة على الصمود  
السياسات ينطوي على  وضع  والتعايف على وجه السرعة. وجيب أن يكون هناك حتول يف  

من خالل إعادة التوزيع( إىل االنتقال من هنج رد الفعل يف التصدي للفقر وعدم املساواة )
احليلولة دون حدوثه بشكل استباقي )ما قبل التوزيع(. ولذلك، جيب أن يركز االنتعاش يف  

وعلى اتباع مسار إمنائي قادر على  اليت جتعل من اإلنسان حمورا هلا  أفريقيا على السياسات  
تتيح فرصا يف هذا الصمود وشامل للجميع ومستدام. ومثة خيارات يف جمال السياسة العامة 

 الصدد، واخليارات املعنية هي: 
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 يف جمال االقتصاد الكليوشاملة للجميع الفقراء صاحل لاتباع سياسات  -ألف
 اإلنفاق املايل حمدد اهلدف والفعال للحد من الفقر األخذ مببدأ -1

ضعفا، مبا يف  نظرا للقيود املالية، ينبغي أن يركز اإلنفاق على مساعدة الفئات األكثر   - 33
ذلك من خالل حتسني االستهداف وزايدة الكفاءة. وهناك حاجة إىل مساعدة اجتماعية 
قصرية األجل لدعم الفئات األكثر ضعفا، ولكن األمر احليوي هو االنتقال إىل سياسات  

 محاية اجتماعية وطنية شاملة ومستدامة ماليا. 

 ‘‘كرامة’’ و  ‘‘ لتكاف  ’’ جتماعي املسمى  فعلى سبيل املثال، تبني أن برانمج شبكة األمان اال
يف املائة من احتمال وقوع األسر املنضوية يف إطاره حتت خط الفقر   12يف مصر يقلل بنسبة  

ويزيد يف الوقت ذاته استهالك األسر املعيشية زايدة كبرية. وعالوة على ذلك، جيب تكييف 
إلحلاح حبيث يتمكن العاملون خطط احلماية االجتماعية القائمة على االشرتاكات على وجه ا

يف القطاع غري الرمسي من الوصول إليها وحتمل تكاليفها بشكل أفضل. وميكن أيضا معاجلة  
يتسىن حتديد  الرقمية حبيث  التكنولوجيات  استخدام  اإلنفاق من خالل  القصور يف  أوجه 

 أهداف احلماية االجتماعية بشكل أفضل. 
ناء القدرة على الصمود يف مواجهة  يف سبيل بلفقر التعرض لاحلد بشكل استباقي من  -2

   الصدمات املستقبلية 

ال تتمتع األسر املعيشية إال بقدرات حمدودة فيما يتعلق إبدارة املخاطر ألن فرص   - 34
حصوهلا على التأمني أو االئتمان الرمسي ضئيلة إن مل تكن معدومة، وكثريا ما تعتمد هذه  

ت غري رمسية للتكيف. ومن األمهية مبكان االستثمار يف السياسات  األسر على اسرتاتيجيا
الصحية   الرعاية  مثل  العامة،  املنافع  توفري  الصدمات عن طريق  أثر  من  للتخفيف  الوقائية 
والتعليم واحلماية االجتماعية. كما أن التحوط من خماطر الصدمات الصحية أمر ابلغ األمهية  

جملتمعية يف رواندا، على سبيل املثال، خفضت نصيب  بشكل خاص. فخطة التأمني الصحي ا
يف املائة من متوسط نصيب    83الفرد من اإلنفاق من األموال اخلاصة سنواي بنسبة تصل إىل  

الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية. ويعد توسيع نطاق التصنيع احمللي لألدوية أمرا أساسيا  
حية. وتقدر قيمة الفرص املتأتية عن األعمال  لتحسني القدرة على الصمود يف املسائل الص

مليار دوالر حبلول    259التجارية يف قطاع الرعاية الصحية والتمتع ابلعافية يف إفريقيا بنحو  
منطقة  وضع  مليون وظيفة. ويتيح    16  إجياد وهذه األعمال ميكنها أن تؤدي إىل    2030عام  

ا األدوية  ووكالة  األفريقية  القارية  احلرة  التنفيذ  ألفريقية  التجارة  ذلك  موضع  يف  فرصا كبرية 
 الصدد.

 احتواء أتثري الضغوط التضخمية الواقعة على الفقراء  -3

إن احتواء الضغوط التضخمية أمر حيوي حلماية الفقراء وغري الفقراء من الوقوع يف   - 35
لتوازن بني منع براثن الفقر.  وتواجه املصارف املركزية يف أفريقيا حاليا حتداي كبريا يف حتقيق ا

اليت   االستجاابت  خطى  على  السري  مواصلة  وميكن  النمو.  وتعزيز  نتيجة  التضخم  برزت 
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لالستثمار   إنشاء مؤسسة موريشيوس  أمثلة ذلك،  األزمات األخرية وتوسيع نطاقها. ومن 
مليار دوالر. وقد   2برأمسال أويل قدره  2020بواسطة مصرف موريشيوس يف حزيران/يونيه 

عن سبل العيش عن   ودذسسة أهنا أداة حامسة فيما يتعلق حبماية القطاع املايل والأثبتت املؤ 
طريق إنشاء حافظة استثمار حملية وعن طريق توفري دعم مايل حاسم للشركات الكبرية خالل 
الدويل  املنتدى  يف  مشاركا  عضوا  أصبحت  اليت  املؤسسة،  وساعدت  العصيبة.  األوقات 

، يف احلفاظ على االستقرار املايل وختفيف 2022ذ أيلول/سبتمرب  لصناديق الثروة السيادية من
 أاثر االنكماش يف القطاعات االقتصادية الرئيسية.  

   شاشةالتعجيل بتحقيق الشمول املايل للحد من الفقر واهل -4

حيد االستبعاد املايل من قدرة الفقراء على االدخار واالستثمار وسداد الديون وإدارة  - 36
اإللكرتونية  الدفع  أنظمة  املايل من خالل حتسني  الشمول  تعزيز  ويتيح  املخاطر مبسؤولية. 
فرصة هائلة لتعزيز قدرة األسر املعيشية الفقرية على الصمود. وقد تبني أن الشمول املايل حيد 

الف الرعاية من  جمال  يف  للفقراء  أكرب  وفوائد  صافية  ثروة  توفري  خالل  من  أفريقيا  يف  قر 
االجتماعية. وتبني كذلك أن حتسني الشمول املايل يقلل من احتمال بقاء األسر يف دائرة  

دمة  ــــــــــــــكان ب ـــيف املائة من الس  96يف املائة يف غاان. ويف كينيا، يستعني    27الفقر بنسبة  
أسرة معيشية من  ألف    190ساعدت على انتشال ما يقارب    اليت   (M-Pesa)بيسا‘‘   م’’ أ

، متت غالبية املعامالت املصرفية اليت تستخدم األجهزة احملمولة  2021براثن الفقر. ويف عام  
يف املائة( على مستوى العامل يف إفريقيا. فالنمو السريع حلساابت األموال املتنقلة عرب    70)

تيح فرصا كبرية لتوسيع نطاق الشمول املايل مبا خيدم األسر الفقرية  اهلاتف احملمول يف أفريقيا ي
 والضعيفة. 

 ل للجميع  ضمان احلصول على التمويل من أجل االنتعاش الشام - ابء
 العدالة يف فرض الضرائب وسد الثغرات وتوسيع القاعدة الضريبية  -1

من األمهية مبكان سد الثغرات الضريبية. فالتقديرات تشري إىل أن أفريقيا ختسر ما بني   - 37
عام.    80و  40 الضرييب كل  التهرب  من خالل  دوالر  ذلك، جيب  و مليار  إىل  ابإلضافة 

تبلغ   السرعة ألهنا مسؤولة عن خسائر  املشروعة على وجه  املالية غري  التدفقات  مكافحة 
وهو ما يعادل نصف الفجوة التمويلية ألهداف التنمية املستدامة    مليار دوالر سنواي،   88,6

يف أفريقيا. وحتتاج البلدان إىل زايدة التنوع فيما يتعلق بدافعي الضرائب يف قاعدهتا الضريبية،  
لكي تشمل العاملني يف قطاعات الزراعة، والقطاع غري الرمسي وقطاع املوارد الطبيعية. وميكن  

النظام الضرييب،  إىل  نياالقتصاديالفاعلني املعلومات جللب املزيد من استخدام تكنولوجيات 
 كما أن من شأن تطوير االقتصاد الرقمي أن يؤدي إىل زايدة اإليرادات. 

إعادة النظر يف أنظمة ضريبة القيمة املضافة، ابلنظر  ال بد من  وابإلضافة إىل ذلك،   - 38
املضافة تقل كثريا عن   القيمة  أن كفاءة حتصيل ضريبة  البلدان   50إىل  املائة يف معظم  يف 

بدعم فين من اللجنة   2019األفريقية. فقد شرع السودان يف برانمج إصالح ضرييب يف عام  
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اإليرادات الضريبية كنسبة مئوية من الناتج   ما أدى إىل زايدة يفوهو  االقتصادية ألفريقيا،  
. وميكن أن  2022يف املائة حبلول هناية عام    6احمللي اإلمجايل ستصل إىل ما يقدر بنحو  

يكون لتنفيذ الضرائب غري املباشرة األخرى واستخدامها على نطاق واسع أاثر كبرية. فعلى  
بيا، الذي تدعمه اللجنة االقتصادية  سبيل املثال، أدى إصالح الضرائب غري املباشرة يف إثيو 

، إىل مضاعفة  2020وإنفاذه يف عام    2019ألفريقيا، من خالل تنفيذ قانون جديد يف عام  
 .  2019إيرادات اإلنتاج مقارنة مبستوى خط األساس لعام 

 حتويل العبء الضرييب ملعاجلة عدم املساواة يف الثروة -2

رائب الدخل املباشرة، مبا يف ذلك ضرائب تشكل الضرائب التصاعدية، ال سيما ض - 39
الثروة والضرائب املفروضة على دخل رأس املال، قناة رئيسية تتيح للحكومات احلد من عدم  
املساواة يف األجل القصري. وقد خفضت كينيا، وليسوتو ومجهورية تنزانيا املتحدة مستوايت  

عن   تزيد  بنسبة  لديها  املساواة  خالل    5عدم  من  املائة  بصورة  يف  الدخل  ضريبة  هيكلة 
إيراداهتا  أفريقيا  زادت حكومات شرق  وإذا  الدخل.  نظم حتصيل ضريبة  وتقوية  تصاعدية 

يف املائة فقط من انجتها احمللي اإلمجايل عن طريق زايدة الضرائب على    1الضريبية بنسبة  
ستجمع   فإهنا  الكبرية،  والشركات  على  4,9األغنياء  عام  إضافية كل  دوالر  مدى    مليار 

 السنوات اخلمس القادمة.

يف املائة من    0,3وهناك حيز كبري لتوسيع الضرائب العقارية، اليت ال تسهم إال بنسبة   - 40
الناتج احمللي اإلمجايل. وتدعو احلاجة إىل اختاذ إجراءات للتصدي للعوائق اليت تعرتض سبيل  

ياانت وممارسات تقييم فرض الضرائب على األراضي واملمتلكات، مبا يشمل عدم كفاية الب
األصول والتسجيل الناقص للممتلكات. وتفرض مجيع البلدان األفريقية تقريبا ضرائب على 
رسوم التحويل أو الدمغة كما أن معظمها لديه ضريبة على أرابح رأس املال. ومع ذلك، مل  

عقارية(،  بلدا تقريبا يف أفريقيا ضريبة على األراضي )منفصلة عن الضرائب ال  15يفرض سوى  
 ما يشري إىل وجود إمكاانت غري مستغلة. 

ملناخ للحد من املخاطر اليت يتعرض هلا أشد الناس فقرا  املتعلق ابتمويل ال االستفادة من  -3
 هشاشة  و 

املتصلة ابملناخ أن يؤدي دورا ابلغ األمهية  القصوى  من شأن التخفيف من أثر الظواهر   - 41
مليار    30ومليار دوالر    20يف التحوط من خماطر الفقر يف أفريقيا. فالقارة حتتاج إىل ما بني  

للتصدي لتغري املناخ. بيد أن االلتزام، الذي مت االتفاق عليه   2030دوالر سنواي حىت عام  
مليار دوالر سنواي، مل يتحقق    100ه  در يتعلق ابملناخ ق، بتخصيص متويل  2009يف عام  

األمم  اتفاقية  والعشرون ملؤمتر األطراف يف  السابعة  الدورة  أنشأت  الواقع. وقد  على أرض 
وطرائق  تفاصيله  ولكن  واألضرار،  للخسائر  صندوقا  املناخ  بتغري  املتعلقة  اإلطارية  املتحدة 

ملناخ املتعلق ابلتمويل  لاملبتكرة    تنفيذه مل حتدد بعد. وينبغي لإلمكاانت اليت تتيحها األشكال 
  إجيادأن تستهدف الفئات األكثر ضعفا من خالل تقليل اخلسائر يف األرواح وسبل العيش و 

وظائف تشتد حاجة البلدان األفريقية إليها. فعلى سبيل املثال، ميكن ملشاريع إزالة الكربون 
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  120 أكسيد الكربون يبلغ  القائمة على الطبيعة وحدها، على اعتبار أن سعر الطن من اثين 
  35إجياد  مليار دوالر سنواي، وتساعد على    82ومليار دوالر    15دوالرا، أن تول ِّد ما بني  

مليون وظيفة، وتنهض ابملستوى املعيشي للمجتمعات احمللية. وابملثل، ميكن   167مليون إىل  
ع نطاق إجراءات  لتسريع وتوسي  2021ملبادرة اجلدار األزرق العظيم، اليت أطلقت يف عام  

مليون شخصا يف    70احلفاظ على احمليطات، أن تتيح فرصا لتجديد سبل كسب العيش لـ  
 منطقة غرب احمليط اهلندي دون اإلقليمية.

 هليكلي يتسم ابإلنصاف ويليب احتياجات الناس طوير اختطيط مسار للت - جيم
 توجيه التحول اهليكلي حنو مسار غين ابلوظائف -1

يف احلد من الفقر، وهي قطاع استخراج املوارد ضعيف  تزال القطاعات ذات األثر الال   - 42
الطبيعية والقطاعات القائمة على السلع األساسية، هتيمن على االقتصادات األفريقية. ومن  
شأن التعجيل ابلتوسع يف القطاعات ذات القيمة املضافة األعلى والقطاعات الغنية بفرص  

إجيابيا على احلد من الفقر عن طريق زايدة الدخل واالستهالك، وأن  العمل أن حيدث أثرا  
يقلل من خطر الصدمات يف املستقبل. وجيب على أفريقيا أن توسع نطاق التصنيع بدرجة 
فعملية   األفريقية.  القارية  احلرة  التجارة  منطقة  تتيحها  اليت  الفرص  من  تستفيد  وأن  كبرية 

ذات األمهية  فيما يتعلق ابملعادن  ال سيما  ضافة القيمة،  االنتقال من استخراج املوارد إىل إ
. ومن األمهية  خضراءوظائف    جياد اليت من املتوقع أن يرتفع الطلب عليها، يتيح فرصا إلالبالغة  

مبكان أيضا حتويل القطاع الزراعي، الذي يعمل فيه غالبية األفريقيني، مبا يف ذلك من خالل  
نطقة التجارة احلرة فرصة هامة لتعزيز التجارة فيما بني البلدان  الزراعة الذكية مناخيا. وتتيح م

 األفريقية يف السلع األساسية الزراعية واحلد من انعدام األمن الغذائي.
 تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية للحد من الفقر وعدم املساواة  -2

قارية األفريقية آاثٌر إجيابية على احلد كون لتنفيذ منطقة التجارة احلرة التمن املتوقع أن   - 43
على الصعيد الوطين، من املتوقع أن يساعد ذلك على  فمن عدم املساواة والفقر يف أفريقيا.  

 ‘‘ جيين  ’’ عامل  احلد من عدم املساواة يف البلدان األفريقية، كما يتضح من التوقعات أبن مُ 
ا سيكون عليه بدوهنا. وتنطوي بكل منها سينخفض بوجود منطقة التجارة احلرة عم  اخلاص

التجارة الرقمية، على وجه اخلصوص، على فرصة فريدة تتيح ألفريقيا إطالق العنان إلمكاانت  
وستعزز   املساواة.  وعدم  الفقر  من  واحلد  النمو،  حيث  من  احلرة  التجارة  ة  ــــــمنصمنطقة 

دات الضعيفة  ، بفضل آلية الشراء اجلماعي، حصول االقتصا‘‘ األفريقيالتجاري    ’’التبادل
على السلع بطريقة فعالة ومبتوسط خمفض للتكاليف التجارية. وتتمتع البورصة، من خالل  

ؤسسات الصغرية واملتوسطة، ابلقدرة على تعزيز مسار إمنائي أكثر  املإدماج املوردين، وخاصة  
 ية. مشوال كما ميكنها أن تساهم يف احلد من الفقر وعدم املساواة يف كافة البلدان األفريق
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 الدفع قدما ابإلصالحات من أجل هيكل مايل عاملي أكثر عدال ومشوال  -دال
 إصالح هيكل الديون العاملي وإطاره التنظيمي -1

من الضروري إجراء إصالح شامل لإلطار املشرتك ملعاجلة الديون مبا يتجاوز مبادرة   - 44
واندي ابريس إلضفاء املزيد من الفعالية والشفافية  عشرين  تعليق خدمة الديون التابع جملموعة ال

عليه وتقييده زمنيا، ومبا يتيح جتميد خدمة الديون للبلدان اليت تطلب ذلك. ومما الغىن عنه  
أن جيري توسيع نطاق األهلية لالستفادة من اإلطار املشرتك حبيث يشمل البلدان متوسطة 

مقابل اإلقراض  يتم استخدام سياسة  النقد    الدخل، وأن  ينتهجها صندوق  اليت  املتأخرات 
الدويل مبزيد من اجلرأة من خالل توفري التمويل للبلدان املدينة اليت هي يف أمس احلاجة إليه،  
واحلد من نفوذ الدائنني املمتنعني عن املشاركة. وميكن لصندوق النقد الدويل أن يؤدي دورا 

املتمثلة يف تيسري املزيد من احلوار بني املدينني أكرب يف هيكل الديون العاملية، متشيا مع واليته  
 والدائنني، مبا يف ذلك عن طريق اضطالعه احملتمل بدور األمانة لإلطار املشرتك.  

وابإلضافة إىل ذلك، فإن حتسني هيكل الدين العاملي من خالل تعزيز التشريعات  - 45
لقانونية الرئيسية اليت تصدر ديوان  املتعلقة ابلديون يُعد أمرا أساسيا. واملطلوب من السلطات ا

سيادية هو أن تشرتط تعزيز األحكام املتعلقة ابلعمل اجلماعي وابلقوة القاهرة يف مجيع عقود  
الدائنة  البلدان  اجلشعة يف  الصناديق  ملكافحة  تشريعات شاملة  تنفذ  وأن  السيادية  الديون 

وكاالت تقدير اجلدارة االئتمانية، الرئيسية. ومن األمهية مبكان استحداث إطار تنظيمي معزز ل
يتطلب مزيدا من الشفافية يف منهجية وإجراءات التصنيف، ويتيح اإلشراف املناسب على 

 خارجية عادلة للطعن يف التصنيفات.انتصاف   الوكاالت، وينشئ آلية
   إعادة توجيه حقوق السحب اخلاصةالتشجيع على  -2

اخلاصة لصندوق النقد الدويل بطريقة   من الضروري دراسة خمصصات حقوق السحب  - 46
التخصيص  لعملية  والسياسي  التقديري  الطابع  من  احلد  بغية  القواعد،  قائمة على  حتليلية 
حقوق   توجيه  إبعادة  ابلتعهدات  الوفاء  وينبغي  السيولة.  من  البلدان  احتياجات  ومراعاة 

سطة الدخل. والبلدان  السحب اخلاصة من أجل توفري الدعم احلاسم للبلدان املنخفضة واملتو 
توجيه ما ال يقل عن  مدعوَّة  املاحنة   إىل  القنوات   30إبحلاح  املائة من خمصصاهتا عرب  يف 

املختصة. وينبغي لصندوق النقد الدويل أيضا أن يوضح البند املتعلق ابملخصصات يف حالة  
تعز  يتمثل يف  اقرتاح آخر  يفع ِّله. وهناك  متوقعة وأن  رئيسية غري  يز مرونة  حدوث تطورات 

الصندوق االستئماين للصالبة واالستدامة فيما يتعلق ابألهلية ومعايري التأهيل، وتسريع تفعيله  
وتعزيز دوره التحفيزي يف التمويل األخضر، مبا يف ذلك حتويل الديون إىل التزامات بصون  

 البيئة، واملنتجات املالية اخلضراء، وأسواق أرصدة الكربون.
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 النظر يف أدوات التعامل مع الطابع املتغري للصدمات إعادة  -3

من شأن تعليق الرسوم اإلضافية اليت يفرضها صندوق النقد الدويل على اإلقراض غري  - 47
سنوات أن يدعم التعايف املستدام للبلدان األفريقية من األزمات    3و  2امليسر ملدة ترتاوح بني  

صول إىل التسهيل االئتماين السريع وأداة التمويل سبل الو   عادة املتداخلة. ومن املهم أيضا إ
السريع التابعني لصندوق النقد الدويل إىل املستوايت اليت كانت عليها أثناء اجلائحة. وعلى  

إىل الدويل  النقد  صندوق  تدعو  أن  األفريقية  للبلدان  ينبغي  أوسع،  القيود  نطاق  تقليص 
جه التحديد، ينبغي للمؤسسات املالية  املفروضة على استخدام موارده بشكل عام. وعلى و 

الدولية أن توسع نطاق امتيازات اإلقراض، وأن متدد فرتة استحقاق التمويل، وأن توفر موارد  
لالستجابة   املصممة  األدوات  جمموعات  تنشيط  تعيد  وأن  الطوارئ،  حاالت  يف  أكرب 

ادات املتوسطة الدخل. للصدمات العاملية األكثر تواترا، مع إيالء مزيد من االعتبار لالقتص
وعلى املدى الطويل، من األمهية مبكان أن يعاجل الصندوق عدم املساواة املتأصل يف نظام  

 . 2023احلصص وزايدة حصة أفريقيا يف املراجعة املقبلة للحصص يف عام  

 االستنتاجات  -سادسا 
لقد أدت األزمات العاملية إىل تفاقم مستوايت الفقر وعدم املساواة، وهي مستوايت   - 48

عوامل   وراءها  تقف  اليت  الصدمات،  وأدت  املتواصل.  ابالرتفاع  أصال  تتسم  كانت 
الفقر.  شرك  مصاحبة، إىل زايدة مستوايت الفقر وتعرض غري الفقراء إىل الوقوع يف   هيكلية

مرتفعا واثبتا طوال األزمات األخرية، إال أن التفاوت يف الثروة  التفاوت يف الدخل  بينما ظل  و 
الفقر،   مستوايت  وارتفاع  التفاوت  مستوايت  ارتفاع  تضافر  وبفضل  أعلى.  معدالت  بلغ 

فيها االختناقات اهليكلية دون توقف، ما جيعل السكان يف أفريقيا   نشأت حلقة مفرغة تتناسل
 ت االاقتصادية وغري االقتصادية على حد سواء. يف حالة دائمة من اهلشاشة إزاء الصدما

الرتكيز على معاجلة عوامل يف صلب اهتماماته    ننسااإلعل  ويتطلب التعايف الذي جي - 49
اخلطر اليت تطال األسر الفقرية والضعيفة كما يتطلب يف ذات الوقت بناء قدرات هذه األسر 

ملخاطر وبناء القدرة على على مواجهة الصدمات املستقبلية. وسوف يقتضي خفض حدة ا
من جانب األفراد،    - على مجيع املستوايت   الصمود يف مواجهة الصدمات املستقبلية أفعاال

والقارة   والبلدان  والنظم،  احمللية،  واجملتمعات  والضغوط،    - واألسر،  الصدمات  لتقليص 
ن وتيسر  الضعف املزم  نموالتخفيف من حدهتا، والتكيف معها والتعايف منها بطريقة تقلل  

النمو الشامل. وستكون هناك حاجة إىل استثمارات وقائية للتحوط من املخاطر، تصاحبها  
تدابري سريعة االستجابة للتخفيف من اآلاثر السلبية، ابلنظر إىل أن الصدمات من املتوقع  

 أن تتكرر.  

يسية التالية  واستنادا إىل املالحظات املذكورة أعاله، ميكن طرح املسائل السياساتية الرئ - 50
   :للمناقشة
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ما هي جتارب البلدان وجناحاهتا يف تعظيم الفوائد املتأتية من نتائج السياسات   )أ( 
األزمات   يف خضم  الكلي  االقتصاد  جمال  يف  اتبعتها  اليت  الفقراء  ملصاحل  واملراعية  الشاملة 

 املتكررة؟ 
اليت   )ب( التدابري  وما هي  أصابت جناحا  اليت  التدابري  فيها  ما هي  النظر  ينبغي 

للتعجيل ابستنباط مسار للتنمية اهليكلية يعزز القدرة على الصمود على املدى الطويل ويقلل 
 بشكل ملموس من الفقر وعدم املساواة؟

يف  )ج(  للنجاح  العاملي  املايل  اهليكل  يف  املطلوبة  العاجلة  اإلصالحات  هي  ما 
 مساعي احلد من الفقر وعدم املساواة يف أفريقيا؟

الفقراء  د() للتخفيف من ضعف  ما هي الفرص املتاحة يف متويل االستثمارات 
وغري الفقراء على حد سواء إزاء آاثر الصدمات؟ وكيف ميكن للبلدان األفريقية االستفادة 

 من فرص التمويل األخضر؟
املرونة  )هـ(  لزايدة  األفريقية  القارية  احلرة  التجارة  منطقة  تسخري  ميكن  كيف 
 واإلدماج وللحد من الضعف؟  االقتصادية،

__________ 


