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 2023آذار/مارس  17-15 أديس أاباب )حضوراي وعرب اإلنرتنت(،
 من جدول األعمال املؤقت*  3البند  

 حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخرا 

 

 
حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا  

 مؤخراأفريقيا 
  األداء االقتصادي   -الأو 

 ضعف أداء النمو وآفاقه   -ألف
بسبب اخنفاض النمو بني   2022تباطأ النشاط االقتصادي العاملي يف عام لقد    -1

أن تبلغ معدالت النمو يف الصني واالحتاد األورويب    ا متوقعكان    االقتصادات الكربى، حيث
يف   3,0واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والوالايت املتحدة األمريكية 

يف املائة على التوايل، وهو أقل بكثري من النمو   1,6يف املائة و  3,6يف املائة و 3,1املائة و
ذا االخنفاض، املدفوع أساسا ابلنزاع بني االحتاد  . وقد أدى ه2021عام  يف الذي حتقق

الروسي وأوكرانيا، إىل تفاقم اآلاثر االجتماعية واالقتصادية جلائحة مرض فريوس كوروان  
الصراع يف الوقت الذي كانت فيه االقتصادات األفريقية  هذا اندلع قد (. و 19-)كوفيد

إضافيا آلفاق النمو االقتصادي يف   هتديدامشكال بذلك تتعاىف من اآلاثر السلبية للوابء، 
وتغري    ،تباطؤ االقتصاد العاملي، وارتفاع األسعار الذي غذاه الصراع األوكراينبسبب  و أفريقيا.  

اخنفض من  ف أتثر النمو يف إفريقيا سلبا وتدهور األوضاع االقتصادية واملالية الدولية،  ،املناخ
نتيجة للصدمات   (1) ،2022املائة يف عام يف  3,6إىل  2021يف املائة يف عام  4,6

 
* E/ECA/COE/41/1    
 2023احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة،   (1)

( وتقديرات وتوقعات اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، كانون 2022)نيويورك، األمم املتحدة،  
 .2023الثاين/يناير 
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يف العامل  االقتصادية املتعددة خالل هذه الفرتة. غري أن أفريقيا كانت املنطقة األسرع منوا 
 يف املائة( )انظر الشكل األول(. 4,5) وجنوهبا بعد شرق آسيا النامي 

 :الشكل األول
 2023-2020ة، النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل يف املناطق النامي

 ( ابلنقاط املئوية)

 

احلالة والتوقعات االقتصادية : إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة،  املصدر
 .2023وتقديرات وتوقعات اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  2023يف العامل، 

النمو يف أفريقيا بشكل كبري خالل  معدل  اتساقا مع التجارب يف بقية العامل، اخنفض  و  - 2
عقب التعايف  يف املائة  4,6 أن قفز إىل  بعد 2022يف املائة يف عام  3,6العام املاضي إىل 

وارتفاع أسعار    ، سامهت الزايدة يف الطلب العامليقد  . و 2021يف عام  19-من أزمة كوفيد
يف   19-وختفيف قيود كوفيد ،يت تفيد يف الغالب البلدان املصدرة للنفط(النفط اخلام )ال

ة  كبري مسامهة   من زايدة يف االستهالك احمللي واالستثمار ذلك معظم البلدان وما نتج عن
 (2).أويل ما حدث من انتعاشفي جدا

   العوامل احملر ِّكة للنمو - ابء
كان النمو يف أفريقيا مدفوعا ابالستهالك اخلاص وإمجايل االستثمار الثابت يف عام   - 3

)الشكل الثاين(، يف حني قّيده صايف الصادرات. وارتفع االستهالك النهائي   2022
  . 2022نقطة مئوية يف منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عام    0,8احلكومي، حيث ساهم بنسبة  

أقل بكثري مما كانت  كانت ك اخلاص يف منو الناتج احمللي اإلمجايل  مسامهة االستهال بيد أن
هبدف  القتصاد العاملي من قبل السلطات النقدية لتشديد  يف خضم  ، 2021عليه يف عام 

 
(2 )  ce and a Just African Economic Outlook 2022: Supporting Climate ResilienAfrican Development Bank, 

Energy Transition in Africa (Abidjan, African Development Bank, 2022). 
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مكافحة الضغوط التضخمية. وشهدت املنطقة حتسنا يف صايف الصادرات واالستهالك  
ارتفاع األسعار   يف سياق املي احلكومي، حيث زادت الصادرات بسبب حتسن الطلب الع

ومن املتوقع أن يكون صايف   ( 3)العاملية لبعض السلع األساسية مثل الفحم واأللومنيوم.
من املتوقع    أنهغري    . 2023الصادرات واالستهالك اخلاص احملركني الرئيسيني للنمو حىت عام  

أن يؤثر تشديد السياسات النقدية العاملية على االستثمارات يف القارة. وفيما يتعلق هبيكل  
قطاعا الصناعة والزراعة،  قطاع اخلدمات، يليه مدفوعة بزال تال فهي االقتصادات األفريقية، 

على   ،يف املائة 19,3يف املائة و 29,0يف املائة و 56,2بنسبة مبتوسط مسامهة يقدر 
  (4)التوايل.

   :الشكل الثاين
 2023-2019مسامهة خمتلف املكوانت يف النمو االقتصادي يف أفريقيا، 

 ( ابلنقاط املئوية)

 
 الرابط االستخبارات االقتصادية، متاح علىاإليكونوميست، قاعدة بياانت وحدة  :املصدر

https://viewpoint.eiu.com/data/  (؛ األمم املتحدة، إدارة 2022يف كانون األول/ديسمرب  عليه)مت االطالع
؛ وتقديرات وتوقعات 2023 احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل، الشؤون االقتصادية واالجتماعية،

 .2023يا لعام اللجنة االقتصادية ألفريق
 .2023ومتوقعة لعام  2022: البياانت تقديرية لعام مالحظة

 
(3)  

Calderon and others, “Food system opportunities in a turbulent time”, Africa’s Pulse, No. 26 Cesar 

(Washington, D.C., World Bank, 2022).  

(4)  Economist Intelligence Unit databaseThe Economist,     ،املوقع  متاح على  https://viewpoint.eiu.com/data/   مت االطالع(
 (.2022يف كانون األول/ديسمرب عليه 
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وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل، ال يزال األداء االقتصادي ضعيفا يف مجيع  - 4
  2016و 1986يف املائة بني عامي  15إىل  5أحناء القارة، حيث فقد ما يقدر بنحو 

قدرة أفريقيا على حتقيق إمكاانهتا االقتصادية. وإذا ظلت   قّيد ما وهو  بسبب تغري املناخ، 
ية احلالية دون تغيري، فقد يفوق متوسط درجة احلرارة ما كان عليه  السياسات املناخية العامل

  20ما سيؤدي إىل اخنفاض بنسبة وهو درجة مئوية،   2,7الصناعة حبوايل يف عصور ما قبل 
وتنفق بلدان أفريقية كثرية ابلفعل ما بني    (5) .2050يف املائة يف النمو االقتصادي حبلول عام  

 (6)ا لالستجابة للظواهر اجلوية القصوى. يف املائة من ميزانياهت 9و 2

 انتعاش النمو عرب املناطق دون اإلقليمية  - جيم
مدفوعا بشكل أساسي ابلنمو يف املناطق دون  2022كان النمو يف أفريقيا يف عام   - 5

اإلقليمية لشرق ومشال وغرب إفريقيا )انظر الشكل الثالث(. وتشري التقديرات إىل أن النمو 
تقريبا  نفس املستوى عند ويستقر  2022يف املائة يف عام  5,1يف شرق أفريقيا سيصل إىل 

النمو يف املنطقة دون اإلقليمية مدفوعا ابنتعاش النشاط اخلدمي . وسيظل 2023يف عام 
والصناعي، وارتفاع اإلنفاق احلكومي، وزايدة التجارة، وانتعاش قطاع السياحة، وتوثيق 
الروابط اإلقليمية من خالل مجاعة شرق أفريقيا، وزايدة االستثمارات يف اهلياكل األساسية،  

بلغ إىل أن النمو سيتشري  التقديرات  كانت  ويف وسط أفريقيا،    (7).روانداو   وال سيما يف أوغندا
، مدفوعا بشكل  2021يف املائة يف عام  1,4 بعد أن كان، 2022يف املائة يف عام  3,4

أسعار النفط إىل جانب اإلنتاج  يف  زايدة  الفضل  بوذلك    ،الكامريونو   أساسي ابلنمو يف غابون
 (8)البلدين. احمللي القوي يف كال

ستمر السنغال يف حتقيق حتسن ملحوظ يف معدل  يويف غرب أفريقيا، من املتوقع أن  - 6
الذي يتزامن مع ارتفاع أسعار   بدء صادرات اهليدروكربوانتل ضبف 2023منوها يف عام 
كان من املتوقع أن يتباطأ  منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي لنيجرياي    أنغري    (9) الغاز الطبيعي.

استمرار ضعف  بسبب  2022يف املائة يف عام  3,3إىل  2021ملائة يف عام يف ا 3,6من 

 
(5)  

 climate change”, November 2022,Christian Aid, “The cost to Africa: drastic economic damage from    متاح على
 . africa.pdf-to-cost-11/the-www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2022. الرابط

(6 ) 
Policy Centre, “Information brief: Africa is spending more than its fair share for ECA, African Climate 

 adaptation”, 2017, الرابط متاح على africa.org/sites/default/files/DocumentAttachments/ -ww.climdevw

.Adaptation%20COP23_New.pdf-Information%20Brief 
(7)   African Development Bank, “African Development Bank predicts economic slowdown in East Africa in 2022, 

but bounce back in 2023”, 16 November 2022. 
(8)   Oxford Economics, “Talking point Central Africa: higher oil prices to benefit Cameroonian and Gabonese 

exports”, 14 March 2022. 
(9 ) November 2022.where will growth come from?”, 25  –Oxford Economics, “Research briefing: Africa in 2023  

http://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2022-11/the-cost-to-africa.pdf
http://www.climdev-africa.org/sites/default/files/DocumentAttachments/%20Information%20Brief-Adaptation%20COP23_New.pdf
http://www.climdev-africa.org/sites/default/files/DocumentAttachments/%20Information%20Brief-Adaptation%20COP23_New.pdf
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ومن املتوقع أن يرتفع النمو يف منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية ارتفاعا   (10).قطاع النفط 
 . 2023يف املائة يف عام  3,8إىل  2022يف املائة يف عام   3,6طفيفا من 

   :الشكل الثالث
- 2020اإلمجايل احلقيقي يف أفريقيا حسب املنطقة دون اإلقليمية، منو الناتج احمللي 

 ( ابلنقاط املئوية)  2023

 
احلالة والتوقعات االقتصادية : إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة،  املصدر

 .2023وتقديرات وتوقعات اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  ،2023 يف العامل،

  2022يف املائة يف عام  3,9ومن املتوقع أن تتسارع وترية النمو يف مشال أفريقيا من  - 7
، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل االرتفاع املتوقع يف الطلب 2023يف املائة يف عام  4,8إىل 

يف منطقة اليورو. ونتيجة لذلك، سيزداد الطلب على الصادرات من بلدان مشال أفريقيا،  
.  2023ياح الوافدين، ومن املتوقع أن تزداد تدفقات التحويالت يف عام وسريتفع عدد الس

مع   هتا الكبريجتار نظرا حلجم    اجلزائر واملغرب آاثرا إجيابيةتونس و أن تشهد بلدان مثل  يُتوقع  و 
  (11)منطقة اليورو.

تتقدمهم يف ذلك   ،ومن املتوقع حدوث منو بطيء يف معظم بلدان اجلنوب األفريقي - 8
بلوغ متوسط دون إقليمي هو متجه لجنوب أفريقيا، أكرب اقتصاد يف املنطقة دون اإلقليمية، و 

يف املائة. وخالل العام املاضي، واجهت البلد عددا من القضااي املستمرة، مبا يف   2,8قدره 
، وتشديد ذلك قيود البنية التحتية يف قطاعي الكهرابء والنقل، وارتفاع معدالت البطالة

السياسة النقدية، وارتفاع التضخم. وعالوة على ذلك، سيؤدي تباطؤ الطلب اخلارجي الناجم 
 

(10 ) 
World Bank, “The World Bank in Africa”, 14 December 2022, available at ,الرابط متاح على 

.www.worldbank.org/en/ region/afr/overview . 
(11)  

challenging year for North African economies”, 9 November 2022.Fitch Solutions, “Another  
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الوالايت املتحدة إىل اخنفاض الصادرات  يف عن حاالت الركود املتوقعة يف منطقة اليورو و 
ما سيجعلها األبطأ منوا بني االقتصادات وهو ، 2023احلقيقية من جنوب إفريقيا يف عام 

ومن املتوقع أن يظل معدل النمو يف منطقة اجلنوب  (12)فريقية الرئيسية يف ذلك العام.األ
يف عام   مستواه ، على غرار2023يف املائة يف عام  2,3األفريقي دون اإلقليمية عند حوايل 

2022 . 

 املايل ناورة ضيق هامش امل  -دال
جعل وارتفاع أسعار الفائدة إىل    الشديد  ، أدى ارتفاع التضخم2022منذ بداية عام   - 9

  جعل ما لحكومات األفريقية. و ا لا أصال أكثر سوء  حمدود  الذي كان املايل  ناورةهامش امل
إىل حتفيز االنتعاش االقتصادي    احلاجةُ هي    أمرا صعبا  على االستدامة املالية يف أفريقيا  احلفاظ

تفاقم عجز  قد رب يف أوكرانيا. و ومحاية السكان الضعفاء من ارتفاع األسعار الناجم عن احل
، وهو أعلى من  2022يف املائة يف عام  5,0-بلغ نقطة مئوية، لي 0,2بنسبة املالية العامة 

مستوايت ما قبل اجلائحة )انظر الشكل الرابع(. وجيعل هذا الوضع من الصعب االستثمار  
ومع ذلك، من املتوقع يف تدابري معاجلة آاثر الصدمات املتعددة وبناء القدرة على الصمود. 

، وهو ما يعزى يف الغالب إىل  2023يف املائة يف عام  4,9-أن يتقلص العجز املايل إىل 
 ارتفاع التضخم، ألنه يقلل من القيمة احلقيقية للعجز.  

 : الشكل الرابع
 2023-2019التوازن املايل للمناطق دون اإلقليمية األفريقية وجمموعات البلدان، 

 مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل()نسبة 

 
 ,”World economic outlook: countering the cost-of-living crisis“ صندوق النقد الدويل، :املصدر

World Economic Outlook (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2022). 

 
(12 ) 

 where will growth come from?”. –Oxford Economics, “Research briefing: Africa in 2023  
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يف   6,1-إىل  2021يف املائة يف  5,7-من  عجز املايلالويف مشال أفريقيا، اتسع  - 10
، بينما حتسن يف  2023يف املائة يف  6,0-قبل أن ينخفض قليال إىل  2022املائة يف 

كان    هبيد أن  . 2023يف املائة يف    3,4-إىل    2022يف املائة يف    4,7-اجلنوب األفريقي من  
يف   1,6بيا بنسبة ماليا إجيا ميزاانمن املتوقع أن تسجل منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية 

 . 2023يف املائة يف عام   2,8من املتوقع أن يرتفع إىل الذي كان ، و 2022املائة يف عام  

استفادت البلدان املصدرة للنفط بشكل طفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث  قد  و  - 11
  4,0-توقع إىل حسب املنخفض أن يقبل  2022يف املائة يف عام  4,6-بلغ العجز املايل 

.  2019ال يزال أعلى من مستوايت عام املستوى ، رغم أن هذا 2023ملائة يف عام يف ا
يف املائة يف عام   5,2-بنسبة البلدان املستوردة للنفط عجزا ماليا  سجلت، يف املقابلو 

 .  2023يف املائة يف عام  5,3-، ومن املتوقع أن يصل إىل 2022

يزال ورغم احلاجة إىل زايدة اإلنفاق احلكومي ملكافحة آاثر الصدمات األخرية، ال  - 12
متوسط اإلنفاق  مبا أن التقديرات أشارت إىل أن املايل األفريقي مقّيدا، ناورة امل هامش

، ومن املتوقع أن يبلغ 2022يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام    26بلغ  سياحلكومي  
. ومع ذلك، ُقدر متوسط حتصيل اإليرادات يف القارة بنسبة  2023يف املائة يف عام  25

نقطة مئوية واحدة من ب)أعلى  2022يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  22,5
. وال يزال  2023يف املائة يف عام  22,0لص قليال إىل ( قبل أن يتق2019مستوى عام 

الوضع املايل للبلدان يتعرض لضغوط، حيث اعتمدت احلكومات جمموعة متنوعة من تدابري  
السياسات، مبا يف ذلك ختفيضات يف ضرائب االستهالك والدخل والتحويالت النقدية، 

 (13) ودعم األسعار، حلماية األسر من الضغوط التضخمية.

 ابلديون  املرتبطةالضعف مواطن   -هاء
، ومن املتوقع أن تظل الديون يف القارة كبرية  يةديونامل عن اهلشاشة النامجةال تزال  - 13

وهو ما تتسبب فيه  ، جمتمعة   بسبب آاثر زايدة اإلنفاق العام واخنفاض اإليرادات مرتفعة
األسر  إىل املقّدمالصدمات اخلارجية املستمرة. وارتفع الدين العام بسبب الدعم املايل 

نطاق السياسة   تقييد إىلبدوره  أدى ما وهو والشركات الضعيفة حلمايتها من أتثري اجلائحة، 
ناتج  يف املائة من ال  64رت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف إفريقيا بنسبة  دّ املالية. وقُ 

املسجلة  يف املائة  65 نسبة طفيف عن اخنفاض  ذلك يف و ، 2022احمللي اإلمجايل يف عام 
إىل التضخم، حيث يقلل ارتفاع التضخم  يف جزء منه  ، وهو ما ميكن أن يعزى  2021يف عام  

من القيمة احلقيقية للديون احلكومية املستحقة. وتظل هذه املستوايت أعلى من املستوى  
يف املائة من   60وق النقد الدويل بشأن القدرة على حتمل الديون، وهو الذي حدده صند

 الناتج احمللي اإلمجايل.  

 
(13 ) 

IMF, “Fiscal monitor: helping people bounce back”, Fiscal Monitor (Washington, D.C., 2022). 
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   :الشكل اخلامس
- 2019إمجايل الدين احلكومي يف املناطق دون اإلقليمية األفريقية وجمموعات البلدان،  

2023 
 )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(

 

 .‘‘آفاق االقتصاد العاملي’’تقرير  : صندوق النقد الدويل، املصدر

  إىل ليصل  2023ومن املتوقع أن يتحسن مستوى الدين العام حتسنا طفيفا يف عام  - 14
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو مع ذلك أعلى من مستوى ما قبل   61,9 نسبة

)انظر الشكل اخلامس(. ووفقا   2019يف املائة املسجل يف عام  56,6الذي بلغ اجلائحة 
بلدا أفريقيا  13، كان  2023كانون الثاين/يناير   31ريخ إىل اتلصندوق النقد الدويل، 

بلدان ابلفعل يف حالة مديونية حرجة،   8معرضا بشدة للوقوع يف املديونية احلرجة، وكانت 
احلاجة إىل  لقي ستُ و  (14) .2021عام ب إىل هذه القائمة مقارنة  ينجديدبلدين نضم ي بذلكو 

وترحيلها يف وقت ترتفع فيه تكاليف االقرتاض احمللية والدولية  خدمة مبالغ كبرية من الديون 
مع   2024، وقد يزداد الوضع سوءا يف عام 2023بثقلها على بعض البلدان يف عام 

 (15).استحقاق املزيد من مدفوعات رأس املال ملعظم البلدان

 ارتفاع التضخم  - واو
حيث   ، 2020يف املائة منذ عام   10أعلى من بقي فريقيا مرتفعا و أ ظل التضخم يف  - 15
العرض  على مستوى قيود ال ويرجع ذلك أساسا إىل  ،2022يف املائة يف عام  12,8بلغ 

يف عام   ،وكذلك أسعار السلع األخرى القابلة للتداول ،وارتفاع أسعار النفط واملواد الغذائية
، ومن املتوقع 2022يف املائة يف عام    12,8. وتشري التقديرات إىل أن التضخم بلغ  2022

مع تشديد السياسات النقدية يف   2023يف املائة يف عام  11,8بعد ذلك أن ينخفض إىل 

 

 تشاد وزامبيا وزمبابوي وسان تومي وبرينسييب والسودان والصومال والكونغو ومالوي وموزامبيق.  (14)
(15)  

Economist Intelligence Unit, “Things to watch in Africa in 2023”, 25 October 2022,   متاح على الرابط  
https://viewpoint.eiu.com/analysis/article/1252505908/  
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مجيع أحناء القارة. وابلتايل، فإن ارتفاع تكاليف االقرتاض وأعباء خدمة الديون ستشكل  
 (16).حتداي كبريا يف املستقبل

 : الشكل السادس
   2022-2020خمتارة، معدالت التضخم يف بلدان أفريقية 

 مئوية(  )نسبة

 
 /www.imf.org/en الرابط : صندوق النقد الدويل، قواعد بياانت آفاق االقتصاد العاملي، متاح علىاملصدر

databases-outlook-economic-Publications/SPROLLs/world  (.2023يف يناير/كانون الثاين عليه )مت االطالع 

التضخم مرتفعا نسبيا يف مجيع بلدان أفريقيا  ، ظل  2021ومنذ الربع األخري من عام   - 16
من   أنه غري يف خانة العشرات يف العديد من البلدان )انظر الشكل السادس(. بقي تقريبا و 

قيام  ابلنظر إىل املتوقع أن تسجل البلدان اجتاها تنازليا على املدى القصري إىل املتوسط 
 طاقة والغذاء.تشديد سياساهتا واخنفاض أسعار الباملركزية املصارف 

 زايدة تدفقات رأس املال إىل اخلارج  -زاي
أدت الزايدة يف أسعار الفائدة اليت حددها االحتياطي الفيدرايل للوالايت املتحدة يف  - 17

للتضخم املرتفع ابستمرار إىل ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي   استجابة   2022آذار/مارس 
مقابل العمالت الرئيسية األخرى. وقد أدى ارتفاع عائدات السندات احلكومية طويلة األجل 
يف االقتصادات املتقدمة النمو وحبث املستثمرين عن أصول آمنة إىل تدفق رأس املال خارج  

إىل  إىل اخلارج هذه رؤوس األموال ا. وأدت تدفقات األسواق النامية، مبا يف ذلك أفريقي
كبري يف قيمة العمالت احمللية مقابل دوالر الوالايت املتحدة يف عدة بلدان أفريقية    اخنفاض

 )انظر الشكل السابع(.

 
 

(16 )   September 2022” (2022).–United Nations, ECA, “Africa’s quarterly economic performance and outlook July  
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 : الشكل السابع
 2022-2020تغري سعر الصرف ابلنسبة املئوية، 
 املتحدة()العملة احمللية مقابل دوالر الوالايت 

 الرابط : صندوق النقد الدويل، اإلحصاءات املالية الدولية، متاح علىاملصدر 
52b0c1a0179b-8ab9-49ed-b6ba-https://data.imf.org/?sk=4c514d48  يف كانون عليه )مت االطالع

 الرابط (؛ وبلومربغ، بياانت بلومربغ للخدمات املهنية، متاح على2022األول/ديسمرب 
essional/product/data/www.bloomberg.com/prof  (.2023يف كانون الثاين/يناير عليه )مت االطالع  

لة أكثر وضوحا يف البلدان ذات نظم أسعار الصرف املرنة قيمة العم اخنفاض  وكان - 18
ما يشري  وهو تعاين من ضغوط تضخمية أعلى،  ألهناويف البلدان املصدرة للسلع األساسية، 

إىل وجود أثر قوي النعكاسات تقلبات أسعار الصرف مقابل دوالر الوالايت املتحدة. 
لغاين، الذي اخنفضت قيمته أبكثر من  وكانت العملة األكثر تضررا يف القارة هي السيدي ا

تعزز منذ كانون    بيد أنه   )انظر الشكل السابع(.    2022يف املائة مقابل الدوالر يف عام    50
الدين  استبدال، بعد زايرة صندوق النقد الدويل للبلد وإعالن بشأن 2022األول/ديسمرب 

 (17).احمللي

يف املائة خالل الفرتة من كانون   12و بنح ةاجلنوب أفريقي ‘‘ الراند’’  ت عملةوتراجع - 19
، يف حني اخنفضت قيمة اجلنيه املصري أبكثر  2022الثاين/يناير إىل تشرين الثاين/نوفمرب 

يف املائة يف تشرين   14,5، واخنفض بنحو 2022يف املائة بنهاية آب/أغسطس  20من 
د االنتقال إىل نظام  اخنفاضا قياسيا مقابل الدوالر األمريكي بعمسجال    2022األول/أكتوبر  

 (18) سعر صرف عائم )انظر الشكل السابع(.

 
 .‘‘آفاق االقتصاد العاملي’’صندوق النقد الدويل،  (17)
(18) Patrick Werr and Aidan Lewis, “IMF looks for Egyptian currency flexibility after end of December, official 

says”, Reuters, 19 December 2022. 

https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b
http://www.bloomberg.com/professional/product/data/
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وشهدت البلدان ذات أسعار الصرف الثابتة داخل اجلماعة االقتصادية والنقدية  - 20
يف   10توسط بلغ يف امللوسط أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا اخنفاضا 

قيمة عمالهتا مقابل دوالر الوالايت املتحدة بني كانون الثاين/يناير وتشرين  من املائة 
يف االقتصادات املعتمدة على السياحة، اخنفضت قيمة عملة كابو  . و 2022الثاين/نوفمرب 

 يف املائة.  11فريدي خالل الفرتة نفسها بنسبة 

،  2022للدوالر األمريكي يف الربع الرابع من عام تصاعدي ورغم توقف االجتاه ال - 21
ا نظر  ، 2023دوالر يف عام المن املرجح أن تنخفض قيمة معظم العمالت األفريقية مقابل 

سياساهتا النقدية للحد من التضخم. وبسبب احلرب املستمرة   البلدان املتقدمة تشديد    ملواصلة
قد تستمر االقتصادات  ،واخنفاض الطلب األجنيب وضغوط التسعري احمللية ،يف أوكرانيا

 . 2023عف سعر الصرف يف عام األفريقية يف حتمل ضُ 

لت أسعار  أفريقية سياساهتا النقدية وعدّ ونتيجة لذلك، شددت عدة مصارف مركزية  -22
الصرف، حيث زادت بلدان مثل غاان وموريشيوس وانميبيا أسعار الفائدة األساسية بنسبة  

يف املائة على التوايل خالل الفرتة من كانون الثاين/يناير   80يف املائة و  86يف املائة و  116
 )انظر الشكل الثامن(.  2022إىل تشرين الثاين/نوفمرب  

 :الشكل الثامن
تشرين الثاين/نوفمرب    - سعر السياسة النقدية يف بلدان أفريقية خمتارة، كانون الثاين/يناير  

2022 
 ( املئوية التغرّي ابلنسبة )

 
املصدر: صندوق النقد الدويل، "اإلحصاءات املالية الدولية" بياانت صندوق النقد الدويل، متاح 

يف عليه )مت االطالع  52b0c1a0179b-8ab9-49ed-b6ba-https://data.imf.org/?sk=4c514d48 الرابط على
 .2022، على االنرتنت مواقع البنوك املركزية ؛(2022كانون األول/ديسمرب 

 
 

https://data.imf.org/?sk=4c514d48-b6ba-49ed-8ab9-52b0c1a0179b
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 اليت تواجه التجارة األفريقيةالرايح املعاكسة  -اثنيا
  ، 19-بسبب جائحة كوفيد 2020يف املائة يف عام  18بعد اخنفاض بنسبة  - 23

يف املائة )انظر الشكل   34حيث زادت بنسبة  ، 2021انتعشت التجارة األفريقية يف عام 
التاسع(. وأدى ختفيف تدابري التصدي للجائحة إىل زايدة الطلب العاملي على السلع  

ساعد ختفيف القيود املفروضة على سالسل التوريد يف الوقت نفسه على  بينما ات، واخلدم
مزيد من  اليت تشري إىل حتقيق رغم التقديرات األولية  ، لكنتيسري النمو يف التجارة األفريقية. 

النمو، واجهت التجارة األفريقية يف السلع واخلدمات العديد من الرايح املعاكسة يف عام 
وال سيما املنتجات   ،ى الصراع يف أوكرانيا إىل زايدة تكلفة الواردات األفريقية. فقد أد2022

  ، الذي أرهق امليزانيات األفريقية  ،حني زاد تشديد الظروف املالية العامليةيف    ،الغذائية والطاقة
 (19).من احتمال حدوث ركود عاملي

يف بقية  االنتعاش املسجل  ورغم أن انتعاش الصادرات األفريقية بعد اجلائحة فاق  - 24
يف   26مقارنة ابملتوسط العاملي البالغ  2021يف املائة يف عام  42العامل، حيث منا بنسبة 

اخنفضت يف السنوات بل  ،املائة، إال أن حصة القارة من إمجايل الصادرات ال تزال صغرية
يف املائة من    3,4، على سبيل املثال، شكلت الصادرات األفريقية  2010األخرية. ففي عام  

  2021اإلمجايل العاملي، يف حني اخنفضت حصة القارة من الصادرات العاملية حبلول عام 
وعلى النقيض من ذلك، تستأثر أورواب وآسيا جمتمعتني مبا يقرب    (20)يف املائة فقط.  2,5إىل  

ني  ما يربز مدى اعتماد العامل على منتجات هاتوهو من أربعة أمخاس اإلمجايل العاملي، 
 املنطقتني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(19)   Trade and Development Report , Development (UNCTAD)United Nations Conference on Trade and 

2022: Development Prospects in a Fractured World: Global Disorder and Regional Responses (United Nations 

publication, 2023), p. 54. 
كانون   1)مت االطالع يف  /https://unctadstat.unctad.org/EN  األونكتاد، قاعدة بياانت األونكتاد، متاح على (20)

 (.2022األول/ديسمرب 
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 :تاسعالشكل ال
)احملور األيسر( ومعدل النمو من عام آلخر )احملور   2021-2016إمجايل التجارة األفريقية،  

   األمين(
 )باليني دوالرات الوالايت املتحدة؛ نسبة مئوية( 

 
  https://unctadstat .unctad.org/EN : األونكتاد، قاعدة بياانت األونكتاد، متاح على املوقعاملصدر

 (.2022كانون األول/ديسمرب   1)
 : يُعّرف إمجايل التجارة أبنه جمموع الواردات والصادرات.مالحظة

 التجارة فيما بني البلدان األفريقية -ألف
اليت شكلت    ترتكز الصادرات األفريقية إىل بقية العامل إىل حد كبري يف منتجات الوقود - 25

)انظر الشكل العاشر(.    2021و  2016يف املائة من صادرات القارة بني عامي    37حوايل  
وابإلضافة إىل ذلك، تستحوذ اخلامات والفلزات، يف الصناعات االستخراجية أيضا، على 

يف املائة من الصادرات األفريقية. وشكل هذان القطاعان معا أكثر من  14حصة قدرها 
ىل بقية العامل. وعلى العكس من ذلك، شكلت التجارة فيما بني  نصف الصادرات األفريقية إ

يف املائة من الصادرات فيما بني البلدان  44البلدان األفريقية يف السلع املصنعة حصة 
على   ، يف املائة 8يف املائة و  20األفريقية، يف حني ال يشكل الوقود واخلامات منها سوى 

 التوايل.

حصة صغرية نسبيا  ال تشكل سوى ني البلدان األفريقية الصادرات فيما ب غري أن  - 26
يف املائة فقط من اإلمجايل العاملي يف عام   15من إمجايل التجارة األفريقية، حيث مثلت 

يف   14 سوى ، 2021، يف عام الواردات األفريقية من داخل القارة ثلمل مت . وابملثل2021
إىل أنه حىت مع وجود جتارة أكثر توازان فيما   املائة من إمجايل وارداهتا من السلع. وهذا يشري 
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بني البلدان األفريقية، فإن العالقات التجارية الرئيسية للقارة هي مع بلدان خارج حدودها، 
 مما جيعلها عرضة للصدمات العاملية بشكل متزايد ومستمر.

 : الشكل العاشر
 2021-2016، تركيبتها إمجايل الصادرات األفريقية حسب

 )ابلنسبة املئوية(  

 
  /https://unctadstat. unctad.org/EN  : األونكتاد، قاعدة بياانت األونكتاد، متاح على املوقعاملصدر

 (.2022يف كانون األول/ديسمرب عليه )مت االطالع 

. فعلى  حدة أكثرابت هذا التعرض للصدمات العاملية  فإن وعلى مستوى أدق،  - 27
يف املائة من إمجايل    3االحتاد الروسي وأوكرانيا سوى  فيه  ميثل    مل يف الوقت الذي  سبيل املثال،  
ان للسلع األساسية  ت، إال أهنما سوقان مهم2021مليار دوالر، يف عام    16,5الواردات، أو  

  80م صدر ي أكثر من  ،2021، يف عام هذان البلدانمثل القمح والذرة. ويف الواقع، كان 
االحتاد الروسي وأوكرانيا  ستأثر فاتورة استرياد القمح يف بنن والصومال. ويقيمة يف املائة من 

ويف هذا   (21)بلدا أفريقيا آخر. 14الواردات يف قيمة يف املائة من  50أكثر من على  أيضا 
 تفاقم انعدام األمن الغذائي يف مجيع أحناء القارة. السياق، أدت تبعية التجارة األفريقية إىل

وقد أدى ذلك، ابالقرتان مع ارتفاع األسعار وتشديد األوضاع املالية العاملية، إىل احتياج  
يف املائة من البلدان األفريقية إىل مساعدة خارجية للحصول على املنتجات  60أكثر من 

 (22)الغذائية احليوية.

 
)مت االطالع علية يف   /https://unctadstat.unctad.org/EN األونكتاد، قاعدة بياانت األونكتاد، متاح على الرابط    (21)

 (.2022األول/ديسمرب كانون   1
(22) 

UNCTAD, “Africa’s economic growth decelerates sharply”, available at  متاح على الرابط  
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 االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية - ابء
ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  ؤسس تشري التقديرات إىل أن تنفيذ االتفاق امل - 28

،  2045يف املائة حبلول عام  35التجارة فيما بني البلدان األفريقية بنحو من حجم سيزيد 
ومن املتوقع أن تزداد التجارة فيما بني   (23) الرئيسية. مما سيعود ابلنفع على مجيع القطاعات

  يف املائة لكل منها،  40البلدان األفريقية يف األغذية الزراعية واخلدمات والصناعة بنحو 
ه يُتوقع أن  منو هذين القطاعني، إال أن  زداديتوقع أن  يُ بينما  الطاقة والتعدين. و   خالفا لقطاعي

يف املائة. ويف   16، حيث لن تتجاوز حوايل حمدودة جدا هنا املكاسب اليت سيحققاتكون 
  سيساعد االتفاق أفريقيا على التصنيع فحسب، بل   هذاال يساعد  توقع أمن امل  هذا الصدد،

من اعتماد القارة على الطاقة والتعدين. وعالوة على ذلك، ومبا أن السلع  على التقليل  أيضا  
بني البلدان األفريقية، من املرجح أن يساعد االتفاق  املصنعة هتيمن حاليا على التجارة فيما 

أفريقيا على تقليل اعتمادها احلايل على الواردات املصنعة، نظرا ألن األغذية الزراعية والصناعة  
تشكالن اجلزء األكرب من املكاسب األفريقية من االتفاق، مع استثناءات قليلة )انظر الشكل 

 احلادي عشر(.

ملنطقة التجارة احلرة القارية،  ؤسس فاوضات اجلارية بشأن االتفاق املاملفيما يتعلق و  - 29
أن التجارة يف    ،2022يف شباط/فرباير    ،أعلن مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي

أن تبدأ، ألن املفاوضات كانت على وشك االنتهاء. وأكد جملس الوزراء    ينبغي  إطار االتفاق
مبادرة التجارة ما أدى إىل إطالق وهو ، 2022يران/يونيه يف حز  مرة أخرى هذا القرار 

يشمل مثانية    اجتريبي  امشروعليكون    2022يف تشرين األول/أكتوبر    تفاق يف إطار االاملوجهة  
تونس، ومجهورية تنزانيا املتحدة، ورواندا، وغاان، والكامريون، وكينيا، ومصر،   :بلدان هي

فيما بني البلدان اليت  جتاراي  املبادالت املفيدةيسري بادرة إىل تهذه امل. وهتدف وموريشيوس
املبادرة   تفيد  استوفت احلد األدىن من متطلبات التجارة مبوجب االتفاق. ومن املتوقع أيضا أن

ع يبيئة السياسات التشغيلية واملؤسسية والقانونية والتجارية يف مجيع أحناء القارة وتشجيف تقييم  
 (24) .االتفاق يف إطار  التجارة رمسياالبلدان األخرى على بدء 

 
 
 
 

 
https://unctad.org/press-material/africas-economic-growth-decelerates-

sharply#:~:text=Africa's%20economic%20activity%20is%20expected,Trade%20and%20Development%

20Report%202022  . 

(23)
 United Nations, ECA, “Takeaways from the expected impact of AfCFTA’s implementation” (2021).    

afcfta.org/2022/09/the-https://au-  متاح على املوقع،  "   The AfCFTA Guided Trade Initiative"  االحتاد األفريقي،  (24)

initiative/-trade-guided-afcfta . 

https://unctad.org/press-material/africas-economic-growth-decelerates-sharply#:~:text=Africa's%20economic%20activity%20is%20expected,Trade%20and%20Development%20Report%202022
https://unctad.org/press-material/africas-economic-growth-decelerates-sharply#:~:text=Africa's%20economic%20activity%20is%20expected,Trade%20and%20Development%20Report%202022
https://unctad.org/press-material/africas-economic-growth-decelerates-sharply#:~:text=Africa's%20economic%20activity%20is%20expected,Trade%20and%20Development%20Report%202022
https://au-afcfta.org/2022/09/the-afcfta-guided-trade-initiative/
https://au-afcfta.org/2022/09/the-afcfta-guided-trade-initiative/
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 :الشكل احلادي عشر
التوزيع املتوقع للمكاسب املطلقة حسب القطاعات الرئيسية يف صادرات البلدان  

ملنطقة التجارة احلرة القارية    ؤسساألفريقية إىل بلدان أفريقية أخرى بعد تنفيذ االتفاق امل 
 2045األفريقية، حبلول عام 

 )نسبة مئوية( 

 
استنادا  ،حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومركز الدراسات االستطالعية واملعلومات الدولية  ملصدر:ا

 . MIRAGE-e, 2021 إىل
 التطورات االجتماعية األخرية -اثلثا

كان الفقر وعدم املساواة مستفحلني يف أفريقيا حىت قبل األزمات العاملية األخرية.  - 30
  إبحداث نكوص يفويهدد تفاقم الفقر واتساع عدم املساواة يف سياق األزمات املتداخلة 

وقد يستغرق التعايف من اآلاثر الضارة هلاتني    مسار عقدين من التقدم احملرز يف مكافحتهما.
تخذ إجراءات عاجلة على الصعيدين العاملي والوطين. وما يبعث  ت ما مل تُ الظاهرتني سنوا

على القلق بوجه خاص أن خطر الوقوع يف براثن الفقر، يف ظل األزمات املتتالية، يهدد حىت  
يف جمال  يف هذا الشاغل امللح تسهمعوامل هيكلية وانشئة  مثةغري الفقراء يف أفريقيا. و 

 . السياسة العامة

 التحدايت اهليكلية والناشئة -ألف
أوضاع  على  2000مل يؤثر النمو االقتصادي الذي حدث يف أفريقيا منذ أوائل عام   - 31

 ىحدإ بني قطاعي النمو والعمالة التناغمعدم يعد . و طفيفةإال بدرجة  الفقر وعدم املساواة
فقر. ويعمل معظم  احلد من المساعي تقلل من أثر النمو على ال تزال القضااي اهليكلية اليت 

الناس يف أفريقيا يف القطاع غري الرمسي، ال سيما يف قطاعي الزراعة واخلدمات، حيث اإلنتاجية 
يؤدي إىل قلة تراكم املهارات وضعف املسامهة يف النمو. ويؤدي النمو األمر الذي  منخفضة،  
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تحول الدميغرايف السكاين املرتفع مع معدالت خصوبة تبلغ ضعف املتوسط العاملي إىل أتخري ال
 املستدام، وابلتايل أتخري فرصة العائد الدميغرايف.

وال يزال مكان اإلقامة عامال رئيسيا يف عدم املساواة فيما يتعلق ابحلصول على   - 32
ما يسهم يف انتقال الفقر بني األجيال يف املناطق الريفية ويغذي اهلجرة.  وهو  اخلدمات العامة،  

املساواة بني اجلنسني إىل أتنيث الفقر، حيث تواجه الفتيات الصغريات وأدت أوجه عدم 
وضعفه  النمو  ركود  يف    خماطر مركبة، ال سيما يف املناطق الريفية. وأدى النمو احلضري السريع

يف قطاع التصنيع الغين ابلوظائف وقطاع اخلدمات احلديث إىل انتشار الفقر وعدم املساواة  
  املدن األفريقية.والعمالة غري الرمسية يف

وهناك أيضا قضااي انشئة تتجاوز العوامل اهليكلية، مبا يف ذلك الصدمات املستمرة  - 33
واهلجرة، اليت تُبقي ماليني الفقراء، ومعظمهم من النساء واألطفال، يف أوضاع هشة. وهذه  

، حيث العوامل جتعل مكافحة الفقر وعدم املساواة أكثر صعوبة مما كانت عليه يف املاضي
عدم ترك  املسعى املتمثل يف  أصبح تقدمي اخلدمات العامة صعبا للغاية. ويف هذا الصدد، فإن  

واملبادئ   2030اتساقا مع روح خطة التنمية املستدامة لعام    ،الركبعن  خلف  يتأي شخص  
يتطلب محاية   ‘‘ ،نصبو إليها أفريقيا اليت’’  :2063األساسية خلطة االحتاد األفريقي لعام 

 اص الضعفاء وتزويدهم بفرص متكافئة. األشخ

 العامليعلى الصعيد  لفقر املدقعا زترك  مناطق   - ابء
النقدية وغري النقدية أن الفقر  املقارابت  ستخدم  اليت ت  تؤكد تدابري حماربة الفقر األخرية   - 34

املدقع شاغل ملح من شواغل السياسات يف أفريقيا. وقد أحرزت املنطقة تقدما كبريا يف  
دوالر يف اليوم   2,15خفض نسبة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع )أقل من 

ام  يف املائة يف ع  35إىل    2000يف املائة يف عام    55للشخص الواحد(، واليت اخنفضت من  
يف املائة من سكان   39,2إىل  ، 2020يف عام  ارتفعت، هذه النسبةأن غري . 2019
  2019مليون شخص يف براثن الفقر يف عام واحد فقط )من  62ما ألقى بـوهو أفريقيا، 

، ارتفع  2021و  2020اخنفض عدد الفقراء بني عامي  بينما  . و ائحة( بسبب اجل2020إىل  
مليون شخص    546، حيث يعيش  2022و  2021مليوان بني عامي    19مرة أخرى مبقدار  

العاملي بشكل متزايد على الصعيد ز الفقر املدقع يف فقر )انظر الشكل الثاين عشر(. ويرتكّ 
 العامل. يف يف املائة من الفقر   80يف أفريقيا، اليت متثل حاليا 
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 : الشكل الثاين عشر
   2022- 2019ريقيا، عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر يف أف

 )ابملاليني( 

 
عليه )مت االطالع    ، DataBank  قاعدة بياانت  ،‘‘مؤشرات التنمية العاملية’’: البنك الدويل،  املصدر

 (.2022يف كانون األول/ديسمرب 

وعلى الصعيد دون اإلقليمي، يوجد يف شرق وغرب أفريقيا أكرب عدد من األشخاص   - 35
مليوان على التوايل. ومتثل  177مليوان و 224عددهم الذين يعيشون يف فقر، حيث بلغ 

اجلنوب األفريقي  يضم  يف املائة من جمموع فقراء القارة. و   73  نيهااتن املنطقتان دون اإلقليميت
مليوان(    17مليوان(، يليه مشال أفريقيا )  16أقل عدد من األشخاص الذين يعيشون يف فقر )

 (25) ماليني نسمة(. 103ووسط أفريقيا )

 الصدمات السائدة والعوامل اهليكلية  - يمج
أدت الصدمات السائدة، مقرتنة ابلعوامل اهليكلية الكامنة، إىل تفاقم خطر الوقوع   - 36

وكان النكماش النمو االقتصادي   (26)يف براثن الفقر لدى غري الفقراء وخطر زايدة الفقراء فقرا.
، حيث أدت صدمات  شاشةالفقر واهلحالة آاثر كبرية على  19-الناجم عن جائحة كوفيد

العرض والطلب املرتبطة هبا إىل اخنفاض النشاط االقتصادي، وإىل فقدان الوظائف والدخل،  
النامجة عن  ما أثر سلبا على األسر وقدرهتا على إدارة املخاطر. وألقت االضطراابتوهو 

مليون شخص )كانوا يف السابق غري فقراء( يف براثن الفقر املدقع   55اجلائحة مبا يقدر بنحو  

 
األول/ديسمرب )مت االطالع عليه يف كانون  ، DataBank ، قاعدة بياانت‘‘مؤشرات التنمية العاملية’’البنك الدويل،  (25)

2022.) 
(26 ) 19 -Economic Report on Africa 2021: Addressing Poverty and Vulnerability in Africa during the COVID

Pandemic (United Nations publication, 2022). 
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يف    ُأحرز  أكثر من عقدين من التقدم الذي   قضت على مكاسبو   2020فريقيا يف عام  أيف  
 (27)احلد من الفقر.جمال 

، وقع غري الفقراء، وخاصة  19-جائحة كوفيد يف أثناءووفقا لبياانت البنك الدويل،  - 37
دوالر يف اليوم، يف الفقر   2,15 احملدد مببلغأولئك الذين يعيشون فوق خط الفقر املدقع 

كانوا فوق خط  مبن  قدرهتم على التحوط من آاثر الصدمات. وفيما يتعلق ضعف بسبب 
دوالر يف   2,35إىل  2,15كانوا يعيشون على من  أو أقل )أي يف املائة  20الفقر بنسبة 

وهو  مليوان من غري الفقراء معرضني بشكل كبري للوقوع يف الفقر،  144اليوم(، كان هناك 
كانوا معرضني للوقوع يف براثن الفقر يف عام يقيني  يف املائة من السكان األفر  10ما يعين أن 

أعلى األرقام،   ا وغرهبأفريقيا شرق  ت منطقتا )انظر الشكل الثالث عشر(. وسجل 2022
  48مليوان و  52يف املائة من املعرضني للفقر يف أفريقيا، الذين بلغ عددهم  70ا تحيث مثّل

ماليني شخص    5مليوان على التوايل، يف حني سجل اجلنوب األفريقي أقل عدد، حيث كان  
قوع يف الفقر )أي الذين يعيشون  عرضة للوقوع يف الفقر. ومع ذلك، ارتفع عدد املعرضني للو 

 . 2022و 2021مليون بني عامي   21,9  بـ يف املائة(   20فوق خط الفقر بنسبة  

   : الشكل الثالث عشر
ن خلطر و يف املائة واملعرض 20عدد األشخاص الذين يعيشون فوق خط الفقر بنسبة 

 2022الوقوع يف براثن الفقر يف عام  
 )ابملاليني( 

 
عليه )مت االطالع    ،DataBank  قاعدة بياانت  ،‘‘مؤشرات التنمية العاملية’’: البنك الدويل،  املصدر

 (.2022يف كانون األول/ديسمرب 
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 ة والعارض املتقلبةالفقر أحوال  -دال
للغاية، حبيث تدخل األسر املعيشية دائرة الفقر    متقلبة وعارضة  الفقر يف أفريقيا أحوال   - 38

وخترج منها بسبب الصدمات اخلارجية وعدم قدرهتا على إدارة الصدمات غري املؤّمن عليها.  
مثل املدفوعات  -وقد أوقع الضعف االقتصادي وتقلب االستهالك املرتبط ابلصدمات 

ة يف البلدان املصدرة للنفط( الشخصية املرتبطة ابلصحة، وآاثر اخنفاض أسعار النفط )خاص
. وأولئك الذين يعملون أساسا يف  2022ري  الفقراء يف شرك الفقر يف عام غ   -واجلفاف 

القطاع غري الرمسي، مبن فيهم النساء والالجئون واملشردون وسكان احلضر العاملون يف وظائف  
السلبية    ائحةآاثر اجل  غري رمسية، هم األكثر عرضة للوقوع يف براثن الفقر. وعانت النساء من

يف املائة من النساء  47أكثر من الرجال. ففي جنوب أفريقيا، على سبيل املثال، فقدت 
يف املائة من الرجال الفقراء. وأتثرت النساء  36الفقريات وظائفهن أثناء اجلائحة مقارنة بـ

ملن تقليصا  ، يف حني شهدت النساء الاليت بقني يعأتثرا شديدااحلاصالت على تعليم عال 
 (28).أكرب لساعات عملهن وختفيضات أكرب يف أجورهن مقارنة ابلرجال

   يف الدخلاستمرار عدم املساواة  -هاء
التفاوت يف   بلغبينما ظل التفاوت يف الدخل مرتفعا واثبتا طوال األزمات األخرية،  - 39

ابإلضافة إىل ارتفاع مستوايت   ،ارتفاع مستوايت التفاوت يؤدي الثروة معدالت أعلى. و 
ما جيعل السكان يف  وهو ، القائمةاهليكلية  العقباتفيها  تستحكمحلقة مفرغة إىل  ،الفقر

أفريقيا يف حالة دائمة من اهلشاشة إزاء الصدمات االاقتصادية وغري االقتصادية على حد  
ألسر الضعيفة وبناء قدرهتا على  اب احملدقةسواء. وينبغي أن تكون معاجلة عوامل اخلطر 

  العمل يف الوقت نفسه على  مواجهة الصدمات املستقبلية يف صميم اسرتاتيجيات التعايف، مع
 تيسري النمو الشامل للجميع. 

 آفاق النمو على املدى املتوسط -رابعا
،  2022األفريقي يف عام قوضت الصدمات الداخلية واخلارجية املختلفة األداء لقد  - 40
تباطؤ الطلب   يؤدي ومن املتوقع أن  . قامتة لعام املقبلل ابلنسبةالتوقعات ما سيجعل  ووه

، وارتفاع أسعار الفائدة  يف أوكرانياالعاملي، والضغوط التضخمية العاملية النامجة عن احلرب 
يني املد  يف مو األفريقي  على آفاق الن  إىل التأثري بشدة  ،ومستوايت الديون، واألحداث املناخية

. وال تزال الظروف السياسية واألمنية صعبة يف بعض بلدان القارة، ال سيما  القصري واملتوسط 
طوال  ستستمر االستعدادات لالنتخاابت الرائسية والربملانية كما أن يف منطقة الساحل،  

 . 2024و  2023عامي 
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يف  نتظر حدوثهاملومن املتوقع أن تؤثر البيئة اخلارجية غري املواتية النامجة عن الركود  - 41
كل من الوالايت املتحدة ومنطقة اليورو على أسعار السلع األساسية والطلب على الصادرات 

حمركات  بوصفها  ما يدل على أمهية تصحيح أساسيات االقتصاد الكلي احمللي  وهو  األفريقية،  
ومن شأن تشديد السياسات النقدية يف االقتصادات املتقدمة الكربى أن خيفض   (29)للنمو.

فض االستثمار يف القارة. ومع ارتفاع  خيمن مث الطلب العاملي ويرفع تكاليف االقرتاض، و 
أسعار الفائدة، يستمر الدين العام يف االرتفاع، ليصل إىل مستوايت مقلقة يف بعض البلدان 

 ة إىل تعزيز القدرة على حتمل الديون ومحاية الضعفاء. ويقوض اجلهود الرامي

 السياسة العامةيف جمال استنتاجات وتوصيات  -مساخا
بناء اقتصادات مستدامة وقادرة على الصمود، حتتاج احلكومات األفريقية يف سبيل  - 42

االجتماعي إىل تعزيز جهودها لتصميم وتنفيذ أطر اقتصاد كلي ذات مصداقية لتعزيز التحول  
واالقتصادي من أجل بناء القدرة اإلنتاجية، وخفض تكاليف املعامالت، وتعزيز التحول 
اهليكلي. وللحد من االعتماد على الديون، ينبغي للحكومات األفريقية أن تضاعف جهودها  
لتعبئة املوارد احمللية من خالل سياسات ضريبية فعالة وغريها من اآلليات واألدوات املبتكرة 

 فض تكلفة االئتمان.خل

يشكل ارتفاع تكاليف التمويل بدوالرات الوالايت املتحدة خطرا كبريا على أعباء ال  و  - 43
أيضا على إمكاانت تعبئة املوارد لتمويل مشاريع التنمية   الديون القائمة فحسب، بل

مية سليمة وفعالة  املستدامة. وينبغي للبلدان األفريقية أن تطور أسواقها املالية احمللية أبطر تنظي
وجعل السياسات النقدية أكثر على الصمود النظام املايل ككل قدرة رساء أساس جيد لإل

 فعالية. 

عد التنسيق  وأسعار الفائدة، وتزايد عدم اليقني، يُ  والديون ويف سياق ارتفاع التضخم  - 44
بني السياسات النقدية واملالية أمرا ابلغ األمهية للحد من التضخم مع محاية األسر األكثر  

اهلادفة ضعفا. وميكن أن يكون تعزيز شبكات األمان االجتماعي والتحويالت النقدية املؤقتة  
املايل ميكن  اإلنفاق  أن زايدةغري فعاال يف محاية األسر الضعيفة من ارتفاع األسعار.  إجراء  

أن يفاقم التضخم أكثر. وينبغي للحكومات أن حتدد أولوايت اإلنفاق العام وتزيد من فعاليته  
من خالل مزيج مناسب من السياسات، األمر الذي قد يتطلب حتقيق التوازن بني السياسات  

 املالية والنقدية، مع مراعاة األولوايت السائدة.

دويل احلايل لتمكني البلدان األفريقية من احلصول إصالح اهليكل املايل اليتعني و  - 45
على املوارد بسهولة أكرب وبتكلفة أقل. وميكن ألدوات من قبيل مرفق السيولة واالستدامة  

 
(29) opportunities in a turbulent time”.Cesar Calderon and others, “Food system  
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واإلطار املشرتك ملعاجلة الديون مبا يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الديون أن تتيح الوصول إىل 
 يقية من تكاليف الفائدة.تكاليف اقرتاض أقل وأن تنقذ احلكومات األفر 

ميكن اليت الية امل تدفقات  الوهناك فرصة كبرية أمام البلدان األفريقية لالستفادة من  - 46
القادرة  من أسواق الكربون وحفز استثمارات القطاع اخلاص يف املشاريع واملتأتية التنبؤ هبا 

ن اليت أقيمت خالل الدورة الصلة مع املستثمري  ابالستفادة من ملناخ،  ا    على التكّيف مع تغري 
  (30)تغري املناخ.شأن السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب

وميكن ملبادلة الديون إبجراءات التكيف مع املناخ أن تساعد البلدان األفريقية على إعادة 
 هيكلة حافظات ديوهنا احلالية وختفيف عبء ديوهنا، مما يسمح هلا مبواصلة تنميتها الصناعية. 

ملنطقة التجارة احلرة   ؤسس وينبغي للبلدان األفريقية أيضا أن تستفيد من االتفاق امل - 47
تصنيع وتنويع قطاعاهتا اإلنتاجية. وسيتطلب ذلك تعزيز رأس  لقارية األفريقية للتعجيل ابال

فرص العمل يف القطاعات عالية اإلنتاجية،  التشجيع على استحداث و  ،املال البشري 
والنهوض ابلرقمنة. وينبغي للبلدان األفريقية أن تستفيد من الفرص اليت يتيحها االتفاق لتعزيز  

ا بينها وبناء القدرة اإلنتاجية والقدرة على الصمود يف وجه الصدمات اخلارجية.  التجارة فيم
ريد التعجيل ابلتنمية الشاملة  ومثة حاجة إىل دعم حكومي كامل لتنفيذ االتفاق إذا أُ 

 واملستدامة يف أفريقيا. 

مار  ومع وضع الصيغة النهائية للمرحلة الثانية من املفاوضات بشأن بروتوكوالت االستث - 48
جلميع الدول األعضاء ضرورية إلجناح هذه املفاوضات. ومبجرد فعالة  واملنافسة، فإن املشاركة ال

وضع الصيغة النهائية لالتفاقات، سيتعني على الدول األعضاء أن تكفل تنفيذها ومواءمة  
 قوانينها ولوائحها الوطنية معها. 

ملنطقة التجارة   ؤسسالتفاق املبذل جهد كبري لزايدة الوعي ابلوال تزال هناك حاجة  - 49
احلرة القارية األفريقية. ولكي يعمل االتفاق بفعالية، يتعني على السلطات أن تكفل وعي  

 اليت مينحها، وما يقابلها من التزامات وواجبات. املزااي  مجيع أصحاب املصلحة به، وابحلقوق و 

 
__________ 

 
 /https://capa.earthrise.media متاح على الرابط ،Climate Action Platform Africa  نظرا  (30)


