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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط 
  والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع األربعون

 

 2022أاير/مايو  13 - 11داكار )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 
 عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخًرا حملة
 

 

 

 التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخًرا

( أتثري سليب على البلدان األفريقية، 19-)كوفيدالتاجي فريوس الكان جلائحة لقد     -1
وعكست مسار  2020مليون شخص إىل الفقر املدقع يف عام  55حيث دفعت ما يقدر بنحو 

يف القطاع مليون وظيفة  35و 30ضت اجلائحة ما بني أكثر من عقدين من التقدم. كما عر  
خلطر اخنفاض األجور وساعات العمل بسبب تدين الطلب وعمليات اإلغالق القسرية.  النظامي

ا، ويتعرض العاملون يف القطاع غري النظامي للخطر وال تزال العمالة غري النظامية مرتفعة أيض  
 تفاقم العجز املايل ومستوايت الدين بسبب بشكل خاص. وعالوة على ذلك، أدت اجلائحة إىل

. وهناك تقدم متفاوت يف التنمية االجتماعية يف العديد هاالتخفيف من آاثر  علىزايدة اإلنفاق 
من البلدان، حيث ال تزال النظم الصحية ضعيفة، وتشكل النفقات من األموال اخلاصة أكرب 

ال أوجه عدم املساواة بني اجلنسني كبرية وقد الرعاية الصحية. وال تز على نفقات إمجايل العناصر 
ازدادت حدة خالل اجلائحة. وابلتايل، فقد أث رت اجلائحة بشدة على آفاق النمو يف أفريقيا، ما 

، وإن كان أقل حدة من انكماش االقتصاد 2020عام يف يف املائة  3.2أدى إىل انكماش بنسبة 
. ومع ذلك، من املتوقع أن ينتعش النمو يف القارة يف املائة 3.4العاملي ككل، الذي بلغت نسبته 

 . 2022املائة يف عام  يف 4.0و 2021يف املائة يف عام  4.7إىل 

 
 

                                              
* 40/1E/ECA/COE/. 
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 األداء االقتصادي-أوال
 انتعاش منو الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا -ألف

يف املائة يف عام  4.7انتعش منو الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا مبعدل منو بلغ لقد    -2
انتعاش النمو  وكانبسبب اجلائحة.  2020يف املائة يف عام  3.2، بعد انكماش قدره 2021
ن الظروف ا ابلطلب املكبوح يف أعقاب ختفيف القيود املفروضة بسبب اجلائحة، وحتس  مدعوم  

ملناطق األخرى، كان انتعاش اباالقتصادية العاملية، وانتعاش أسعار السلع األساسية. ومقارنة 
هو األبطأ )الشكل األول(. والتوقعات إجيابية،  2021يف املائة يف عام  4.7أفريقيا مبعدل منو 

 2023و 2022يف املائة يف عامي  3.7و 4حيث من املتوقع أن ينمو االقتصاد بقوة بنسبة 
على التوايل، أي أقل بنحو نقطتني مئويتني من مساره قبل اجلائحة. ورغم االنتعاش املستمر، من 
املتوقع أن تؤثر اجلائحة على الناتج من أفريقيا لفرتة طويلة، ويرجع ذلك جزئي ا إىل آاثرها السلبية 

فريقيا إىل حتقيق منو بنسبة ا لألمم املتحدة، ستحتاج أعلى تراكم رأس املال البشري واملادي. ووفق  
 (1).من أجل اللحاق مبسار منوها قبل اجلائحة 2023-2022يف املائة خالل الفرتة  6

  :الشكل األول
 2023-2019يف املناطق النامية، النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل 

  
 .2022 لعام املصدر: األمم املتحدة، احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل

 = التوقعاتf= التقديرات، e :مالحظة

الشكل ) 2021يف املائة يف عام  2وانتعش الناتج يف وسط أفريقيا مبعدل منو قدره   -3
. وساهم انتعاش الطلب يف جمال السياحة، والطلب العاملي القوي، وارتفاع أسعار النفط (الثاين

يف حتسني النشاط االقتصادي، ال سيما  اخلام، وزايدة اإلنفاق احلكومي، وزايدة االستثمارات،
يف البلدان املنتجة للنفط. ومن انحية أخرى، أدت اآلاثر املتبقية للجائحة وضعف األوضاع 

 املالية واخلارجية، إىل إبطاء النمو يف بعض البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية.

                                              
 .(2022نيويورك، ) 2022األمم املتحدة، احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل،  (1) 
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يف املائة يف عام  4ىل إ 2020يف املائة يف عام  1.3وحتسن النمو يف شرق أفريقيا من   -4
يف املائة. ويعزى  6ذي بلغ أقل من متوسط السنوات اخلمس األخرية ال لكذوكان  .2021

إىل حد كبري إىل حتسن األنشطة االقتصادية والطلب احمللي وأسعار السلع  2021النمو يف عام 
اثر الطويلة األمد األساسية والسياحة يف أجزاء من املنطقة دون اإلقليمية. وهتدد النزاعات واآل

 للجائحة االنتعاش اهلش يف املنطقة دون اإلقليمية.

وسجلت مشال أفريقيا أسرع انتعاش مقارنة ابملناطق دون اإلقليمية األخرى، بنسبة منو   -5
)الشكل الثاين(. وتشمل العوامل اليت أدت إىل هذا  2021يف املائة يف عام  7.6تقدر بنحو 

 ع األساسية، والسياحة، وحتسن الطلب احمللي واخلارجي.النمو انتعاش أسعار السل

  :الشكل الثاين

-2019النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا حسب املناطق دون اإلقليمية، 
2023 

  
 = التوقعات f= التقديرات، e :مالحظة

 .2022 ،املصدر: األمم املتحدة، احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل

 2020يف املائة يف عام  6.2حقق اجلنوب األفريقي انتعاش ا بعد انكماش عميق بلغ   -6
، وهو اثين أبطأ انتعاش دون إقليمي يف القارة. 2021يف املائة يف عام  2.9ليسجل منوا بنسبة 

وكان االنتعاش مدفوع ا ابلتحسينات يف قطاعات التعدين والتصنيع واخلدمات. غري أن االنتعاش 
القطاع غري النفطي قابله اخنفاض إنتاج النفط من حقول النفط املَتقادمة، ما جعل االنتعاش يف 

 ا فقط.يف املنطقة دون اإلقليمية هامشي  

، 2021يف املائة يف عام  3.2ا مبعدل وحققت منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية منو    -7
قطاع  النمو انتعاش  هذا وساهم يف حتقيق  ا من اآلاثر السلبية للجائحة.مسجلة انتعاش ا مستمر  

اخلدمات، وقطاعي الزراعة والصناعة، وارتفاع أسعار السلع األساسية، والصادرات 
دون مستوايته قبل اجلائحة  هواالستثمارات. ورغم حدوث طفرة يف أسعار النفط اخلام، ظل إنتاج

كما أعاقت االضطراابت نتيجة  ألعمال الصيانة واخنفاض االستثمارات يف هذا القطاع.  
 .اعية والعنف األنشطَة االقتصاديةاالجتم
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 العجز املايل -ابء

. ةاملاليهامش املناورة ، مع استمرار تقييد 2020تقلص العجز املايل مقارنة بعام   -8
وتواجه البلدان األفريقية معضلة ثالثية صعبة يف جمال السياسة املالية: املوازنة بني تلبية احتياجات 
اإلنفاق امللحة، واحتواء الدين العام، والتصدي ملقاومة عملية حتصيل اإليرادات الضريبية وتعزيزها. 

من تلبية االحتياجات الصحية الفورية النامجة عن  املالية للبلدان األفريقية حتو ال وتشهد األولوايت
ا ابالفتقار إىل  اجلائحة إىل حتفيز االنتعاش االقتصادي. بيد أن االنتعاش االقتصادي ال يزال مقيد 

الستثمارات الالزمة لتحقيق تنفيذ ااملطلوب لالستجابة على النحو املالئم ل هامش املناورة املالية
 بعد اجلائحة. يف مرحلة ما االنتعاش 

هامش ، حتسنت الظروف املالية للبلدان األفريقية، ولكن 2020عام بومقارنة   - 9
ا )الشكل الثالث(. ويف عام  ةاملالياملناورة  ، ق د رت اإليرادات احلكومية بنسبة 2021ال يزال م قي د 
 2020نسبة املسجلة يف عام اليف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا، أي أقل من  22.4

 2021متوسط اإلنفاق احلكومي يف عام بلغ وفيما يتعلق ابإلنفاق،  يف املائة. 23اليت بلغت 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. وبلغ متوسط التوازن املايل للبلدان األفريقية يف  26.5ة نسب
يف  2.2-) 2019يف املائة، وهو أسوأ بكثري من عام  4.2- (الشكل الثالث) 2021عام 
 يف املائة.  6.3-الذي بلغ  2020عام اه يف ، ولكنه أفضل من مستو (املائة

 :الشكل الثالث

العجز املايل يف أفريقيا حسب املنطقة دون اإلقليمية )نسبة مئوية من الناتج احمللي 
 2023-2019اإلمجايل(، 

  
 .2021املصدر: قاعدة بياانت صندوق النقد الدويل بشأن آفاق االقتصاد العاملي، تشرين األول/أكتوبر 

  ابلديونقابلية التأثر  -جيم

بشكل سريع زايد ديوهنا اليت ي توقع أن تت ،ابلديون مرتفعة يف القارة قابلية التأثرال تزال  -10
ل متوسط نسبة زايدة اإلنفاق العام واخنفاض اإليرادات. وع د  املتمثل يف بسبب األثر املشرتك 
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يف املائة  67.7و 2020يف املائة يف عام  71.1الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا إىل 
لدين العام يف عام اإلمجايل ل ىستو املومن املتوقع أن يطرأ حتسن طفيف على  .2021يف عام 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، ولكن هذه النسبة ال تزال مرتفعة  65.8صل إىل يل 2022

يف املائة )الشكل الرابع(. وال تزال الديون تشكل  61.9مقارنة مبستوى ما قبل اجلائحة الذي بلغ 
لبلدان املنخفضة الدخل املثقلة ابلديون. ويشري اعدد كبري من البلدان، ال سيما يف  مصدر قلق

ا  15ين الذي أعده البنك الدويل وصندوق النقد الدويل إىل أن حتليل القدرة على حتمل الد   بلد 
، معرضة خلطر كبري من ضائقة الديون اخلارجية 2021ا أصبحت، منذ أيلول/سبتمرب أفريقي  

بلدان أفريقية تعاين ابلفعل من ضائقة الديون اخلارجية  6، وهناك يون العامة إمجاالالدوضائقة 
 (2).العامةوالديون 

متديد مبادرة تعليق سداد خدمة الدين اليت وضعها البنك الدويل  2020يف عام  وجرى  -11
 الـموعة وأقرت جم .2021وصندوق النقد الدويل وجمموعة العشرين، حىت كانون األول/ديسمرب 

يتجاوز  على حنواملشرتك ملعاجلة الديون اإلطار  هعلي أ طلق واندي ابريس إطارا أكثر مشوال 20
مبادرة تعليق سداد خدمة الدين. وعالوة على ذلك، أطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف 

اإلطارية بشأن تغري ، يف الدورة السادسة والعشرين ملؤمتر االتفاقية 2021تشرين الثاين/نوفمرب 
عائدات السندات  خفض املناخ، مرفق السيولة واالستدامة، وهو اتفاق إلعادة الشراء يهدف إىل

السيادية األفريقية عن طريق تعزيز تسييلها. كما يسعى إىل تعزيز االستثمارات املرتبطة ابالستدامة 
يا عن طريق تقدمي معدالت مثل السندات اخلضراء وسندات أهداف التنمية املستدامة يف أفريق

متويل تفضيلية على القروض املضمونة ابلسندات اخلضراء الصادرة عن الصناديق السيادية 
مليار دوالر عن طريق اإلقراض  3األفريقية. وكان مرفق السيولة واالستدامة خيطط يف البداية جلمع 

املتقدمة يف إطار  من الباطن من وحدات حقوق السحب اخلاصة اليت خصصت مؤخر ا للبلدان
مليار دوالر يف  30حقوق السحب اخلاصة من صندوق النقد الدويل، وميكن أن تصل إىل 

مليون دوالر، بتمويل من  200السنوات القليلة األوىل. ومن املتوقع إجناز أول صفقة بقيمة 
 (3).2022مصرف التصدير واالسترياد األفريقي، يف الربع األول من عام 

                                              
(2) toolkit/dsa-https://www.worldbank.org/en/programs/debt 

 ،2021تشرين الثاين/نوفمرب  3اللجنة االقتصادية ألفريقيا، إطالق مرفق السيولة واالستدامة،  (3)
https://www.uneca.org/?q=events/launch-of-the-liquidity-and-sustainability-facility  
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 :الشكل الرابع

-2019نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا حسب املنطقة دون اإلقليمية، 
2023 

 
 .2021املصدر: قاعدة بياانت صندوق النقد الدويل بشأن آفاق االقتصاد العاملي، تشرين األول/أكتوبر 

  السياسة النقدية التيسريية -دال

ال تزال السياسات النقدية التيسريية واضحة يف أفريقيا. وتواصل اللجان املعنية   -12
ابلسياسة النقدية التابعة ملعظم املصارف املركزية يف أفريقيا احلفاظ على مواءمة أسعار الفائدة 

لسيولة وحفز تقدمي املزيد من االئتماانت من املتعلقة ابضغوط الاألساسية لديها، هبدف ختفيف 
املركزية متيقظة بشأن استقرار األسعار صارف تعزيز منو الناتج. وابلتوازي مع ذلك، تظل امل أجل

عن طريق ضمان عدم حتديد أسعار الفائدة األساسية بطريقة من شأهنا أن ترفع من الزايدة يف 
أسعار الفائدة احلقيقية السلبية، وتفاقم تشوهات األسعار القائمة وتؤدي ابلتايل إىل تغذية 

ن معدل سعر أبجلنة السياسة النقدية النيجريية أقر ت الضغوط التضخمية. فعلى سبيل املثال، 
قق استقرار حيم انتعاش النمو و دع   ي  يف املائة  11.5الفائدة احلايل يف إطار السياسة النقدية البالغ 

اإلمجايل، الذي  منو مستدام. وقد أسفر ذلك عن منو كبري يف الناتج احملليتحقيق األسعار الالزم ل
ستة أشهر، حيث  ملدةعقب تباطؤ التضخم  2021يف املائة يف الربع الثالث من عام  4.03بلغ 

 (4).2021يف املائة يف تشرين األول/أكتوبر  15.99تباطأ إىل 

وس ج ل الوضع نفسه يف أنغوال، حيث ظل سعر الفائدة األساسي اثبت ا يف البلد بعد   -13
وأبقت رواندا، وسرياليون، وغامبيا، ومصر، وموريشيوس  .2021تعديله يف الربع الثاين من عام 

                                              
 تشرين 23و 22الصادر عن اجتماع جلنة السياسة النقدية الذي عقد يومي  139البنك املركزي النيجريي، البيان رقم   (4)

  متاح على الرابط: .2021الثاين/نوفمرب 
https://www.cbn.gov.ng/Out/2021/CCD/Central%20Bank%20of%20Nigeria%20Communique%20No.

139%20of%20Monetary%20Policy%20Committee%20Meeting%20of%20November%2022nd-

23rd,%202021,%20with%20Personal%20Statements%20of%20Members.pdf. 
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بعد تقييم تطورات  2021من عام  األخريعلى سعر الفائدة دون تغيري من الربع األول إىل الربع 
د الكلي )الشكل اخلامس(. وحىت اآلن، وخالل الفرتة من الربع األخري إىل تشرين االقتصا

 إىل حد كبري لضمان السيولة الكافية ، كان موقف السياسة النقدية تيسرياي  2021الثاين/نوفمرب 
 يف االقتصاد ومواكبة هدف احلد من التضخم.

اجتاهه التصاعدي ، واصل التضخم وخالف ا للتوقعات أبن الزايدات السابقة كانت مؤقتة  -14
، حيث يستمر انتعاش أسعار السلع األساسية 2021يف العديد من البلدان األفريقية يف عام 

وانعكاسه على أسعار الطاقة والسلع. ويعزى ذلك يف معظمه إىل القيود املتعلقة جبانب العرض 
ارتفاع الطلب اإلمجايل؛ والضغوط املتعلقة بسعر الصرف؛ وغريها من املشاكل و املرتبطة ابجلائحة؛ 

اهليكلية. بيد أن شدة الضغوط التضخمية ختتلف من بلد إىل آخر، تبع ا هليكلها ودينامياهتا 
 )الشكل السادس(. 

  :الشكل اخلامس

  قتصادات أفريقية خمتارةالمعدالت سعر الفائدة يف إطار السياسة النقدية 

  
 .2022املصدر: قاعدة بياانت اإلحصاءات املالية الدولية لصندوق النقد الدويل، 
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 :الشكل السادس

 (2022-2020)معدالت التضخم يف بلدان أفريقية خمتارة 

  
 .2021املصدر: قاعدة بياانت صندوق النقد الدويل بشأن آفاق االقتصاد العاملي، تشرين األول/أكتوبر 

  الصرفسعر  -هاء

وبعد الصورة القامتة لبعض  .2021يف عام  املنخفضواصل سعر الصرف اجتاهه   -15
ائحة، دخلت اجلنتيجة للتأثري السليب الناجم عن  2020االقتصادات األفريقية ومج  ودها يف عام 

تسريع انتعاشها ومنوها. ورغم ذلك،  لمن أجبسياسات نقدية وجتارية سليمة  2021القارة عام 
من االنتعاش والنمو بسبب مشكالت تتعلق ابالقتصاد الكلي، وأبرزها سعر  تباطأ كل  فقد 

الصرف والتضخم وسعر الفائدة. فقد اخنفضت أسعار الصرف يف العديد من البلدان األفريقية 
وذلك مقارنة ابلربع الثالث،  2021مقابل دوالر الوالايت املتحدة يف الربع األخري من عام 

بسبب زايدة الطلب على الواردات، وضعف الدعم الناتج عن معدالت التبادل التجاري، وعدم 
 استدامة السياسات النقدية واملالية وسياسات سعر الصرف )الشكل السابع(. 

عين ارتفاع الديون اخلارجية للبلدان األفريقية أهنا أصبحت أكثر عرضة للمخاطر ويَ   -16
يؤدي استمرار اخنفاض قيمة العملة احمللية، مقرتان  ابرتفاع عبء الديون املتعلقة أبسعار الصرف. و 

اخلارجية، إىل زايدة تعرض القارة للمخاطر املتعلقة أبسعار الصرف، وجيعل خدمة الديون ابلعملة 
األجنبية أكثر تكلفة. وعالوة على ذلك، يفرض اخنفاض قيمة العملة ضغوط ا تضخمية على 

 عار السلع املستوردة ابلعملة احمللية.البلدان مع ارتفاع أس

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س
الن

ب
(%

)

2020 2021 2022f



E/ECA/COE/40/4 

 

22-00373  9/23 

  :الشكل السابع

 يف أسعار العمالت األفريقية مقابل الدوالر األمريكي ات ربع السنويةتَ َقلُّبال

 

من قاعدة بياانت اإلحصاءات املالية الدولية لصندوق النقد الدويل، مستمدة املصدر: استنادا إىل بياانت 
 2021=الربع األخري إىل تشرين الثاين/ نوفمرب Q4= الربع الثالث؛  Q3 :مالحظة .2022

 :الشكل الثامن

 2021-2020الصرف  أسعارالنسبة املئوية لتغري 

 
من قاعدة بياانت اإلحصاءات املالية الدولية لصندوق النقد الدويل،  مستمدة املصدر: استنادا إىل بياانت

2022. 

  التجارة األفريقية -واو

فبعد تراجعها يف عام  .ائحةاجلمن الواضح أن التجارة األفريقية تشهد انتعاش ا من   -17
 10.8بسبب اجلائحة، تشري التقديرات إىل أن التجارة العاملية يف السلع قد زادت بنسبة  2020

وابلنسبة ألفريقيا، تشري التقديرات إىل أن  .2020مقارنة بعام  2021يف املائة يف عام 
. (5)2021يف املائة، على التوايل، يف عام  11.3و 5.0واردات قد زادت بنسبة الصادرات وال

                                              
، بيان ‘‘انتعاش التجارة العاملية يفوق التوقعات ولكنه يتسم ابختالفات على الصعيد اإلقليمي’’منظمة التجارة العاملية،   (5)

 :متاح على الرابط .2021تشرين األول/أكتوبر  4صحفي، 
https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr889_e.htm 
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وعلى الرغم من توقع حدوث انتعاش يف األنشطة االقتصادية يف مجيع أحناء العامل بسبب استمرار 
، فإن حجمها سيتوقف على توافر اللقاحات وقدرة البلدان اجلائحةتوزيع لقاحات الوقاية من 

 جابتها للصدمات.على الصمود واست

  بني البلدان األفريقيةفيما التجارة  -زاي

قد بني البلدان األفريقية إمكانية التنويع االقتصادي يف أفريقيا. و فيما تبني التجارة   -18
نتيجة للقيود املفروضة بسبب  2019مقارنة بعام  2020اخنفضت الصادرات العاملية يف عام 

ائحة، مثل عمليات اإلغالق وإغالق احلدود وقيود السفر )الشكل التاسع(. واخنفضت حصة اجل
، يف حني زادت 2019إىل  2010القارة األفريقية من إمجايل الصادرات العاملية خالل الفرتة من 

 2019يف مناطق أخرى. ومع ذلك، اخنفضت حصة إمجايل الصادرات العاملية بني عامي 
يف املائة يف عام  2.52ملناطق مبا يف ذلك أفريقيا، حيث اخنفضت من يف معظم ا 2020و

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت احلصة اآلسيوية   .2020يف املائة يف عام  2.19إىل  2019
، 2020يف املائة يف عام  42.16إىل  2019يف املائة يف عام  41.06من الصادرات العاملية من 

لتلك املنطقة ومكانتها كمور د صاف للسلع االستهالكية واإلمدادات مما يدل على املرونة النسبية 
 الطبية على الصعيد العاملي خالل اجلائحة. 

  :الشكل التاسع

  (دوالرات الوالايت املتحدة الينيب) 2020-2010جتارة البضائع يف أفريقيا، 

 
 .2021تشرين الثاين/نوفمرب  17املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية استنادا إىل بياانت األونكتاد، 

إىل  2018ظلت تدفقات التجارة بني البلدان األفريقية )املتوسط للفرتة من عام   -19
يف املائة من  15يف املائة والواردات  17منخفضة نسبي ا، حيث متثل الصادرات  (2020عام 

إمجايل جتارة البلدان األفريقية )الشكل العاشر(. وهذا يعين أن البلدان األفريقية لديها تبادالت 
املائة  يف 29ويف املائة من الصادرات  32جتارية خارج القارة، ال سيما مع االحتاد األورويب )متثل 
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يف املائة من الواردات(.  18ويف املائة من الصادرات  14من الواردات(، تليها الصني )متثل 
ا على شركاء جتاريني من بقية العامل يزيد من تعرض القارة للصدمات وهذا االعتماد املرتفع نسبي  

 ائحة احلالية.اجلاخلارجية خالل األزمات مثل 

 :الشكل العاشر
-2018إمجايل الصادرات األفريقية حسب الوجهة والواردات حسب املنشأ )للفرتة 

2020) 

 

 .2021تشرين الثاين/نوفمرب  17املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية استنادا إىل بياانت األونكتاد، 

وتؤكد تركيبة التجارة بني البلدان األفريقية إمكانية التحول إىل التصنيع والتنويع   -20
لدان بني الب فيما االقتصادي يف أفريقيا. وكما هو مبني يف الشكل احلادي عشر، فإن التجارة

األفريقية )حمسوبة كمتوسط للصادرات والواردات( اشتملت يف املقام األول على السلع املصنعة 
يف املائة(، واخلامات واملعادن  20.7)يف املائة(، واملواد الغذائية  22)يف املائة(، يليها الوقود  46)
 (6).(يف املائة 1.6)يف املائة(، واملواد اخلام الزراعية  5.9)

 

 

                                              
 .2020-2018للفرتة متوسط املعدالت تبني  النسب  (6)
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 :احلادي عشرالشكل 

   (2020-2018 إمجايل الصادرات والواردات األفريقية حسب تركيبتها )املتوسط للفرتة
 

 
 
 

  
 الدولية.= التصنيف املوحد للتجارة : ت. م. ت. د مالحظة

 .2021تشرين الثاين/نوفمرب  17املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية استنادا إىل بياانت األونكتاد، 
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  زايدة صادرات اخلدمات األفريقية -حاء

وكانت اخلدمات املتعلقة ابلسفر  .أتثرا شديدا أتثر قطاع اخلدمات ابجلائحة لقد  -21
، فقد حققت صادرات الثاين عشرومثلما هو مبني يف الشكل  (7) من بني أكثر القطاعات تضررا

 124,4لتبلغ حنو  2010بليون دوالر يف عام  95,1أفريقيا من اخلدمات زايدة مضطردة من 
. ويف وقت الحق، اخنفضت صادرات (الشكل الثاين عشر) 2019بليون دوالر يف عام 

بليون دوالر يف عام  82.7إىل  2019بليون دوالر يف عام  124.4اخلدمات األفريقية من 
يف املائة بني عامي  61واخنفضت خدمات السفر وحدها بنسبة  .ائحةاجلبسبب  2020
يف املائة(،  25، تليها اخلدمات الشخصية والثقافية والرتفيهية )اخنفاض بنسبة 2020و 2019

خنفاض بنسبة يف املائة(، واخلدمات املتعلقة ابلسلع )ا 21.4وخدمات النقل )اخنفاض بنسبة 
يف املائة(، واخلدمات املالية  19.9يف املائة(، والسلع واخلدمات احلكومية )اخنفاض بنسبة  19.9

 يف املائة(. 12.9)اخنفاض بنسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
، ‘‘انتعاش التجارة العاملية يفوق التوقعات ولكنه يتسم ابختالفات على الصعيد اإلقليمي’’منظمة التجارة العاملية،   (7)

  :متاح على الرابط .2021تشرين األول/أكتوبر  4بيان صحفي، 
   e.htm_862e/pr_20www.wto.org/english/newse/pres    
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  :الشكل الثاين عشر

 (2020-2010)صادرات اخلدمات األفريقية حسب القطاع 

  
 .2021تشرين الثاين/نوفمرب  17املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية استنادا إىل بياانت األونكتاد، 

يبني الشكل الثالث عشر تركيبة إمجايل صادرات اخلدمات حسب القطاع. ويبني   -22
الشكل أن اخلدمات تشكل حصة كبرية من االقتصادات الوطنية يف أفريقيا. غري أن اخلدمات 

، وتظل يف معظمها خدمات حملية. وهي ترتكز يف اخلدمات فيهااندر ا ما جيري االجتار 
يف املائة،  14.1بنسبة  بناءيف املائة، وال 21.1ر الطاقة بنسبة التجارية الرئيسية، حيث تستأث

يف املائة. ولكن هذه األرقام تبني أن جزء ا يسري ا فقط من القيمة املضافة  10.4والنقل بنسبة 
يمة اخلدمات األفريقية أقل للخدمات يتم على الصعيد اإلقليمي. ولذلك فإن سالسل ق

لسلع. ورغم أن اخلدمات تشكل حصة كبرية من  من نظرياهتا يف قطاعات اتدويال
ا ما جيري االجتار هبا وتظل يف معظمها أنشطة االقتصادات الوطنية يف أفريقيا، فإهنا اندر  

 حملية.
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صادرات الخدمات من أفريقيا خسب القطاع

كرية تكاليف استخدام الملكية الف
غير المصنفة في موضع آخر 

بضائع وخدمات حكومية غير 
المصنفة في موضع آخر  

يهية خدمات شخصية وثقافية وترف

خدمات تجارية أخرى 

خدمات االتصاالت والحواسيب 
والمعلومات 

خدمات مالية 

خدمات التأمين والمعاشات 
التقاعدية 

تشييد 

سفر 

نقل 

خدمات ذات صلة بالبضائع
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 :الشكل الثالث عشر

، 2015توزيع القيمة املضافة إلمجايل الصادرات حسب قطاع اخلدمات، أفريقيا فقط، لعام 
  النسبة املئوية من اإلمجايل

 
 ملصدر: قاعدة بياانت إيورا وحساابت املؤلفا

، سجلت 2020ا قبل اجلائحة. ويف عام كان قطاع السياحة األفريقي يشهد منو    -23
مليون  5.3لسياح الدوليني يف كانون الثاين/يناير، حيث جتاوز لاملنطقة أعلى عدد شهري 

وتشري البياانت  (8).2019سائح، وهو أعلى قليال من العدد املسجل يف كانون الثاين/يناير 
مليون سائح إىل إفريقيا من اخلارج اعتبارا من  1.04إىل وصلول  2021األولية لعام 

وهذا الرقم يتجاوز إىل حد كبري عدد السائحني الذين وصلوا إىل القارة  .2021أاير/مايو 
 (9).ألف سائح 533، والذي بلغ 2020يف الفرتة نفسها من عام 

  منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية: تغيري قواعد اللعبة -اثنيا

تظهر دراسات حماكاة جتريها اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن الناتج احمللي اإلمجايل   -24
ا سيكون عليه يف وضع قارنة مببليون دوالر م 55سيكون أعلى بقيمة  2045يف عام ألفريقيا 

وتقدر الدراسات أيضا  (10)0فريقيةاألال يوجد فيه االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية 
 110باليني دوالر. وستكون الواردات أعلى بقيمة  110أن الصادرات ستكون أعلى بقيمة 

باليني دوالر دون تنفيذ االتفاق. ومن  3باليني دوالر. وستكون الرعاية االجتماعية أعلى بقيمة 

                                              
(8 ) africa-in-arrivals-tourist-international-monthly/1193505statista.com/statistics/  
(9)  region/.-sub-by-africa-in-arrivals-tourist-in-change-date-to-year/1193514statista.com/statistics/ 
  :يعتمد التقييم على منذجة التوازن العام القابلة للحوسبة. ملزيد من التفاصيل، انظر الرابط (10)

https://uneca.org/sites/default/files/keymessageanddocuments/en_afcfta-infographics-11.pdf 



E/ECA/COE/40/4 

 

16/23  22-00373 
 

 400إىل  2020دوالر يف عام بليون  100األفريقية البلدان بني فيما املتوقع أن ترتفع التجارة 
بني فيما مع تنفيذ االتفاق. ومن املتوقع أن ترتفع حصة التجارة  2045بليون دوالر حبلول عام 

 ،يف املائة 15حوايل لذي يبلغ كحصة من إمجايل التجارة من مستواها احلايل ا  ،البلدان األفريقية
ارة القارة كحصة من التجارة العاملية من يف املائة، ومن املتوقع أيضا أن تزيد جت 26إىل أكثر من 

  .2045يف املائة يف عام  5إىل حوايل  2020يف املائة يف عام  3حوايل 

، وج ه مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي أبن 2022ويف شباط/فرباير   -25
دم ا على أن متضي ق  التجارة مبوجب االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ينبغي 

ة من جمموع خطوط التعريفة ـيف املائ 87.7أ املتفق عليها اليت تغطي ــــــــاس قواعد املنشـــــــأس
ا إطالق نظام تسوية املدفوعات يف ، جرى رمسي  2022ويف كانون الثاين/يناير  (11) .اجلمركية

 التجارة مبوجب االتفاق.أفريقيا. ويوفر النظام أساس ا لتسوية املدفوعات من أجل دعم 

 ائحةاجلمعدالت الفقر قبل  -اثلثا

واخنفضت نسبة  .ائحةاجلكانت معدالت الفقر ترتاجع يف مجيع أحناء أفريقيا قبل   -26
يف املائة يف  41عدد الفقراء يف القارة، أي نسبة السكان الذين يعيشون حتت عتبة الفقر، إىل 

يف  5، مدفوعة مبعدل منو اقتصادي بلغ متوسطه 2000يف املائة يف عام  50من  2019عام 
وميثل ذلك حتسن ا كبري ا يف سبل العيش، ابلنظر إىل أن نسبة عدد  (12).املائة خالل تلك الفرتة
ومع  .2002يف املائة يف عام  55.6إىل  1990يف املائة يف عام  54.3الفقراء قد ارتفعت من 

ات األخرية يف جماالت الصحة والتعليم والتوظيف قد ذلك، فإن الكثري من التقدم احملرز يف السنو 
ائحة، ما أدى إىل تعطيل حتقيق العديد من أهداف التنمية اجلتوقف أو ع كس اجتاهه بسبب 

 املستدامة يف أفريقيا. 

يف املائة من  40يف املائة من الفقراء من الفقر املزمن ويعاين  60ويف أفريقيا، يعاين   -27
، 2012و 2008. فعلى سبيل املثال، يف مجهورية تنزانيا املتحدة، بني عامي الفقر بصورة عابرة
يف املائة من الفقراء بني الوقوع يف براثن الفقر مث اخلروج منه، يف حني ظل  27أترجحت حالة 

ما يدل على أن الفقر يف ذلك البلد حالة عابرة إىل وهو يف املائة من الفقراء على حاهلم،  12
دوالر يف  1.90فالضعفاء يف اجملتمع الذين يعيشون متام ا فوق خط الفقر البالغ  (13) .كبريحد  

أما األشخاص غري الضعفاء  .ائحةاجلاليوم يرجح وقوعهم يف الفقر عند حدوث صدمة مثل 
 دوالر.  1.90ولكنهم فقراء فسيبقى حاهلم عند معيار الفقر البالغ 

                                              
(11) -trade-free-continental-african-the-of-meeting-th8-eighth-the/01/2022https://oneafcfta.org/

trade-for-responsible-ministers-of-council-afcfta-area/  

(12)
in  Accelerating Poverty Reductionin ”, Poverty in Africa“Hill, Ruth nsen, Luc and eChristiaLuc  

Africa, Kathleen Beegle and Luc Christiaensen, eds. (Washington, D.C.: World Bank, 2019). 

Available at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32354 . 
يف إقليم أفريقيا التابع للمنظمة، شباط/فرباير  19-منظمة الصحة العاملية، تقرير عن االستجابة االسرتاتيجية جلائحة كوفيد (13)

 (2021املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألفريقيا، ) 2020كانون األول/ديسمرب   -
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 إىل وقوع 2020يف املائة يف عام  3.2 يف أفريقيا بنسبة االنكماش االقتصاديأدى و   -28
العدد اإلمجايل لألشخاص بينما ازداد و  (14) .الفقرمليون شخص إضايف من غري الفقراء يف  55

، اخنفض معدل الزايدة اخنفاض ا كبري ا منذ عام 1990الذين يعيشون يف فقر مدقع منذ عام 
ماليني شخص  9. وكان عدد الفقراء يف أفريقيا يزداد أبكثر من (الشكل الرابع عشر) 2002

 ، مث أصبح أكثر بقليل من مليون شخص سنواي  2002إىل عام  1990 يف الفرتة من عام سنواي  
، زاد العدد املطلق 2018إىل عام  2014وخالل الفرتة من عام  .2014و 2002بني عامي 

 .ائحةاجلهذا االجتاه بسبب  يتغريومن املتوقع أن  .مليون شخص سنواي   6.4للفقراء مبقدار 
مليون فقري جديد أثناء فرتة اجلائحة أن عدد األشخاص الذين وقعوا يف الفقر  55وتعين زايدة 

يف املائة عن اجملموع الكلي لألشخاص الذين أصبحوا يف  12.6خالل عام واحد يزيد بنسبة 
  .1999عداد الفقراء منذ عام 

  :عشرالشكل الرابع 

 1990منذ عام  **زايدة العدد املطلق للفقراء يف أفريقيا

 
 

ومن املرجح أن حتدث  .ائحةاجلمالحظات: * تقدير اللجنة االقتصادية ألفريقيا للزايدة يف عدد الفقراء بسبب 
 .2020معظم الزايدة يف عام 

ولكنها قد تنطبق على القارة أبكملها ألن أرقام الفقر  ،الكربى** تشري البياانت إىل أفريقيا جنوب الصحراء 
 منخفضة يف مشال أفريقيا. 

 .(2020)املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا من البنك الدويل 

أحرزت أفريقيا تقدم ا كبري ا يف النتائج الصحية حيث زاد متوسط العمر املتوقع،   -29
 عقد املتوقع كلما أضاف حوايل مخس سنوات إىل متوسط العمر وهو ، 2000اعتبار ا من عام 

. وقد اقرتن ذلك بتحسينات مشجعة ابلقدر نفسه يف مؤشرات الوفيات. واخنفض من الزمان
 62.8إىل  148 من 2017و 1990معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بني عامي 

 يف املتوسط. بيد أن املائة سنواي   يف 2.1، أي اخنفض مبا يعادل ألف مولود حيحالة وفاة لكل 
                                              

التصدي لتحدايت الفقر والضعف يف وقت مرض  :2021ا اللجنة االقتصادية ألفريقيا، التقرير االقتصادي عن أفريقي (14)
 .(2021أديس أاباب، ) 19-كوفيد
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توزيعها توزيع ا غري و النظم الصحية الوطنية تعاين يف معظم البلدان من مع عدم كفاية املوارد، 
عادل. وتتحمل البلدان الفقرية نسبة عالية بشكل غري متناسب من األمراض واإلصاابت، ومع 

  (15).ت هذه احلالة أثناء اجلائحةذلك فإن مواردها لتمويل الرعاية الصحية أقل، وقد ساء

يف املائة  36وعالوة على ذلك، ال يزال إنفاق األسر املعيشية العادية، الذي بلغ   -30
ما وهو ، هو أكرب عناصر إمجايل اإلنفاق على الصحة، (أحدث األرقام) 2018يف عام 

حيد من إمكانية الوصول والقدرة على حتمل التكاليف ابلنسبة لألسر ذات الدخل 
ويف أفضل  .ائحةاجل، زاد اإلنفاق على الرعاية الصحية بسبب 2020املنخفض. ويف عام 

احلاالت، مع كبح انتشار فريوس كوروان واختاذ تدابري التباعد البدين بصورة مكثفة يف مرحلة 
بليون دوالر لشراء أجهزة االختبار، ومعدات الوقاية  44جة إىل مبلغ مبكرة، ق د رت احلا

الذين حيتاجون إىل دخول املستشفى وتلقي عناية فريوس كوروان الشخصية، وعالج مرضى 
 مركزة.

وما فتئ االلتحاق مبختلف مستوايت التعليم املدرسي، من مرحلة ما قبل املدرسة   -31
يف حني أن وصول اجلميع إىل التعليم ونتائج التعلم ال تزال ضعيفة.  إىل التعليم العايل، يف ازدايد،

وقد حققت أفريقيا خطوات كبرية يف جمال االلتحاق ابملدارس االبتدائية، فارتفعت النسبة من 
 98إىل أكثر من  (1970يف املائة يف عام  54.2)عاما  50يف املائة منذ زهاء  50أكثر من 

يف املائة يف عام  96لغت نسبة التحاق الفتيات ابملدارس أكثر من وب .2019يف املائة يف عام 
ومع ذلك، ورغم هذه الزايدة يف معدالت االلتحاق ابملدارس، ال يزال التعليم  (16).2019

ابلنسبة ملعظم الشباب األفريقيني ينتهي يف املدرسة االبتدائية. كما زاد االلتحاق ابملدارس الثانوية 
، بلغت معدالت االلتحاق ابملرحلتني اإلعدادية والثانوية 2018تدلة. ويف عام يف أفريقيا زايدة مع

  (17) .التوايليف املائة على  22يف املائة و 32

يف احلصول على التعليم  هاوعرب  انوتعاين املنطقة من فوارق شاسعة داخل البلد  -32
يف املائة من التالميذ يف بوتسواان وجنوب أفريقيا والرأس  80الثانوي. فعلى سبيل املثال، يلتحق 

يف املائة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى والنيجر.  20األخضر ابملدارس الثانوية، مقارنة بنحو 
 30يف املائة و 42وتبلغ معدالت إمتام الدراسة لتالميذ املرحلتني اإلعدادية والثانوية يف أفريقيا 

، مما يف املائة 29نسبة التعليم حصة األسرة من ميزانية وعموما، تبلغ  (18).التوايليف املائة، على 
ا مييل إىل استبعاد التالميذ من اخلمس األفقر من السكان، والفتيات، والتالميذ املشردين داخلي  

                                              
 .(2019اللجنة االقتصادية ألفريقيا، الرعاية الصحية والنمو االقتصادي يف أفريقيا )أديس أاباب،  (15)

 .uis.unecso.org بياانت من املوقع الشبكي (16)
لكل طفل، تصور جديد  :2019منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، التقرير السنوي لليونيسف لعام  (17)

 .(2019)نيويورك، 
s2%80%99africa%e-saharan-https://learningportal.iiep.unesco.org/en/blog/sub- انظر الرابط ( 18)

secondary-education-challenges. 
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 (19)ة.والالجئني، والتالميذ ذوي اإلعاق

ائحة تبعات طويلة اجلوسيكون لإلغالق املؤقت للمدارس كإجراء للتخفيف من   -33
األجل. وغالبا ما ال تتاح لألطفال من الفئات املنخفضة الدخل فرص بدائل التعلم عن طريق 
اإلنرتنت، بسبب حمدودية الوصول إىل التكنولوجيا الرقمية وضعف إمكانية االتصال اإللكرتوين 

والنائية. وميكن أن يكون لإلغالق املؤقت للمدارس آاثر خطرية على التعليم يف املناطق الريفية 
وإنتاجية القوى العاملة الوطنية على املدى املتوسط. وابإلضافة إىل ذلك، من املرجح أن تتأثر 
الفتيات بشكل خاص، ألهنن أكثر عرضة لإليذاء، ويقل احتمال وصوهلن إىل التعليم عن طريق 

 من أشكال لفتيات، يعد التعليم املدرسي شكالإىل املدرسة. وابلنسبة لبعض ا اإلنرتنت وعودهتن
قد يواجه األطفال أيض ا نقص و  (20) .واحلملاحلماية اليت تشتد احلاجة إليها من الزواج املبكر 

التغذية والطعام بسبب توقف برامج التغذية املدرسية، حيث يعتمد كثري من أطفال األسر الفقرية 
املدرسة للحصول على وجبتهم الغذائية الوحيدة. وابلتايل، من املرجح أن تكون اجلائحة قد على 

 زادت من تفاقم العجز اإلمنائي القائم يف أفريقيا.

ومل يؤد النمو السريع واملطرد الذي حققته أفريقيا يف العقدين املاضيني إىل إجياد   -34
 0.41، زادت فرص العمل بنسبة 2014-2000فرص عمل مكافئة هلذا النمو. وخالل الفرتة 

ما يعين أن املعدل يف منو الناتج احمللي اإلمجايل، يف املائة فقط مقابل زايدة نقطة مئوية واحدة 
، أي أقل بكثري من الزايدة السنوية يف القوى العاملة البالغة يف املائة سنواي   1.8كان أقل من 

ائحة، من املتوقع اجللقة ابلعرض والطلب النامجة عن يف املائة. وبسبب الصدمات املتع 3حوايل 
مليون وظيفة  3.7أن تنخفض النسبة السنوية إلجياد فرص العمل يف القطاع النظامي )الذي يوفر 

نقطة مئوية، مقارنة بسيناريو النمو األساسي لعام  5.8و 1.4يف الوقت الراهن( مبا يرتاوح بني 
يف  60لعمالة غري النظامية واهلشة، الذي يوظف أكثر من ومن املتوقع أن يزداد قطاع ا .2020

 يف املائة من النساء يف القوة العاملة. 75املائة من الرجال و

أكثر من  يوفرويشكل القطاع غري النظامي املصدر الرئيسي للعمالة يف أفريقيا، حيث   -35
يف املائة من الوظائف. والعمالة يف االقتصاد غري النظامي احلضري منتشرة على نطاق واسع  80

يف املائة(،  92.1)سنة( والنساء  24-15يف املائة يف سن  95.8)بني الشباب بشكل خاص 
 يف احلد من الفقر.كبريا ويعد هذا القطاع مسامه ا  

حمدودة، وإن كانت متفاوتة، على مواجهة  والقطاع غري النظامي غري متجانس ولديه قدرة -36
الصدمات االقتصادية )الشكل اخلامس عشر(. ويعتمد العاملون فيه، الذين يعيشون حتت خط 

على حتويالت احلماية االجتماعية من احلكومة. ويف الوقت نفسه،  -ن و الفقراء العامل -الفقر 

                                              
، اهلجرة والنزوح والتعليم: بناء اجلسور وليس اجلدران )ابريس، 2019اليونسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم لعام   (19)

2019). 
-املسؤولية املشرتكة، التضامن العاملي: التصدي لآلاثر االجتماعية واالقتصادية جلائحة كوفيد’’األمم املتحدة،   (20)

 .(2020حدة للتنمية املستدامة، نيويورك: جمموعة األمم املت)‘‘ 19
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الفقراء على استحقاق واحد على غري النظاميني و املني يف املائة من الع 18ال حيصل سوى 
األقل من استحقاقات احلماية االجتماعية يف أفريقيا. وعالوة على ذلك، عادة ما يستخدم 

ائحة اجلالعاملون يف القطاع غري النظامي مدخراهتم املرتاكمة لتحديد أمناط االستهالك. بيد أن 
تايل فإن العمال غري الفقراء يف جعلت من املستحيل حتديد أمناط االستهالك هبذه الطريقة، وابل

 القطاع غري النظامي يواجهون خطر الوقوع يف براثن الفقر. 

 :الشكل اخلامس عشر

   الفقراء مع زايدة الدخلالعاملني االخنفاض احلاد يف العمالة اهلشة وأعداد 

 

البلدان املتوسطة الدخل مالحظات: تشري النقاط األصغر إىل البلدان املنخفضة الدخل والنقاط األكرب إىل 
 واملرتفعة الدخل، وفقا ملعايري البنك الدويل.

 املصدر: حساابت اللجنة االقتصادية ألفريقيا ابستخدام قاعديت بياانت منظمة العمل الدولية والبنك الدويل.

 تقييم أويل ألثر األزمة بني االحتاد الروسي وأوكرانيا -رابعا

دم اليقني االقتصادي، ما تسبب يف ارتفاع أسعار النفط أدت احلرب إىل تفاقم حالة ع -37
يف  ارئيسيفاعال االحتاد الروسي يعد و  .2008واألمسدة إىل مستوايت مل تشهدها منذ عام 

 18يف املائة من سوق الغاز الطبيعي، و 25أسواق الطاقة والسلع األساسية. وهو يستأثر بنسبة 
يف املائة من سوق النفط  11يف املائة من سوق البالتني، و 14يف املائة من سوق الفحم، و

املائة يف  75اخلام. ونتيجة لذلك، ارتفعت األسعار العاملية للنفط اخلام والغاز الطبيعي بنسبة 
ومن شأن االخنفاض احلاد يف  .2021يف املائة على التوايل منذ كانون األول/ديسمرب  23و

 والبرتوكيماوايت والنقل. بناءحد كبري قطاعات ال إمدادات هذه السلع أن يقي د إىل

وأدت احلرب أيضا إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية ألن االحتاد الروسي وأوكرانيا   -38
لدان، على التوايل، بنسبة ستأثر البَ ييف املائة من القمح يف األسواق العاملية. و  30يوفران حنو 

مواد عاملية لزيت عباد الشمس. وميثل هذا الزيت أحد يف املائة من السوق ال 25و 40تتجاوز 
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اهلامة ابلنسبة لألسر املعيشية يف العديد من البلدان النامية. ورفعت احلرب أسعار القمح  الطهي
كما أن   .2021يف املائة منذ كانون األول/ديسمرب  52يف املائة وأسعار الذرة بنسبة  64بنسبة 

توقف إنتاج ونقل احلبوب والبذور من االحتاد الروسي  اقتصاداتنا معرضة بشكل خاص خلطر
اإلمدادات، إىل جانب ارتفاع أسعار املواد الغذائية، إىل زايدة  وأوكرانيا. وميكن أن يؤدي توقف

 اجلوع وانعدام األمن الغذائي إذا استمرت احلرب.

 :الشكل السادس عشر

 أسعار الطاقة والزراعة مع مرور الوقت تغري

 
 بلومربغ.املصدر: 

 
تقلبات يف األسواق املالية، ما أدى إىل زايدة عمليات بيع إىل أيضا  النزاعقد أدى و   -39

ارتفاع إحجام املستثمرين عن املخاطرة تسبب األسهم والسندات يف األسواق العاملية الرئيسية. و 
، ما أدى إىل اخنفاض قيمة العملة، واخنفاض ارجإىل اخل االقتصادات الناميةمن تدفق رأس املال يف 

أسعار األسهم، وارتفاع عالوات املخاطر يف أسواق السندات. وهذا يشكل ضغوط ا على 
 األوضاع املالية للبلدان اليت لديها مستوايت ديون مرتفعة. 

اص وإذا أخذان يف االعتبار تبعات األزمة، فإن منوذج اللجنة االقتصادية ألفريقيا اخل  -40
بنمو االقتصاد الكلي سيكون أكثر حدة ابلنسبة للبلدان املستوردة للنفط مقارنة ابلبلدان املصدرة 

 2022للنفط. ويتوقع النموذج أن تؤدي األزمة إىل انكماش منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
ن املتوقع أن ايل، حيث ماملوقف تدهور امليف املائة. ويتوقع النموذج أيضا  0.4بنسبة تصل إىل 

نقطة  0.4و 0.7بنسبة تصل إىل  2022يتسع عجز املالية العامة واحلساب اجلاري يف عام 
مئوية على التوايل. وقد تؤدي األزمة إىل زايدة نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا 
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الستثمار األجنيب وستؤثر األزمة سلبا أيضا على ا .2022يف عام  يف املائة 3.0بنسبة تصل إىل 
الروس واألوكرانيون  الس ياحاملباشر والسياحة، ال سيما ابلنسبة لبلدان مشال أفريقيا حيث يوفر 

 نسبة كبرية من إيرادات السياحة. 

 عشر:الشكل السابع 

-2022أتثري األزمة األوكرانية على منو الناتج احمللي اإلمجايل حسب اجملموعة االقتصادية، 
2023 

 

 .2022املصدر: تقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

 املخاطر وأوجه عدم اليقني -اثنيا

التوقعات االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا. والرايح  يفخماطر التدهور  تسود  -41
املعاكسة اليت تعيق توقعات النمو االقتصادي يف أفريقيا ميكن أن أتيت من الصدمات اخلارجية 
مثل إطالة أمد احلرب يف أوكرانيا، وظهور متحورات خطرية لفريوس كوروان وعدم كفاية شراء 

سة النقدية يف البلدان املتقدمة النمو لكبح مجاح اللقاحات للسكان. ومن شأن تشديد السيا
الطلب على السلع  ما يؤدي إىل إضعافالتضخم أن يضعف الطلب الكلي يف هذه البلدان، 

األساسية يف أفريقيا. ومع ارتفاع أسعار الفائدة يف االقتصادات املتقدمة استجابة لسياسة نقدية 
نتعاش يف أفريقيا سلب ا بتدفقات رأس املال إىل انكماشية هتدف إىل مكافحة التضخم، سيتأثر اال

 العملة، وزايدة تكاليف االقرتاض.اخلارج، واخنفاض قيمة 

وميكن للصدمات املناخية، مثل الظواهر اجلوية القصوى، مبا يف ذلك الفيضاانت   -42
قتصادي. واجلفاف، أن تؤثر سلب ا على اإلنتاج يف القطاعات الزراعية، وابلتايل على الناتج اال

كما أن تزايد النزاعات واالضطراابت االجتماعية يف مجيع أحناء العامل )مثل النزاع يف أوكرانيا( 
ار املواد ويف أجزاء من القارة قد يؤدي أيضا إىل تعطيل األنشطة االقتصادية وزايدة رفع أسع

وامل اليت تعزز ذلك من آاثر على الفقراء. ومن الع ن، مع ما يرتتب عالغذائية املرتفعة أصال
التوقعات الطلب العاملي القوي، وارتفاع أسعار السلع األساسية، وحتسن الصادرات، 

 واالستثمارات والسياحة.
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 العامة ةتوصيات يف جمال السياس -اثلثا

لجائحة. لينبغي للبلدان األفريقية تعزيز جهودها للتخفيف من اآلاثر الصحية واالقتصادية  -43
ولذلك، على البلدان مواصلة االستثمار يف القطاع الصحي لتعزيز املكاسب يف مكافحة اجلائحة 
وغريها من األمراض اليت ميكن الوقاية منها. وابإلضافة إىل ذلك، ينبغي ألفريقيا أن تواصل 

 لمسار املستدام حنو االنتعاشل ةعماالسياسات النقدية واملالية دتكون أن احلرص على 
إصالحات إجراء يف  الشروع أيضااالقتصادي يف مرحلة ما بعد اجلائحة. ويتعني على احلكومات 

استعادة القدرة على حتمل الديون واالستدامة املالية، وتعزيز الكفاءة يف  لمن أجذات مصداقية 
سياسات املركزية أن تواصل تعزيز السيولة عن طريق المصارف استخدام املوارد املوجودة. وينبغي لل

ذات مصداقية لضمان احلفاظ على تكون  بشأن التضخمالنقدية املالئمة، مع وضع توقعات 
ثبات التضخم واخنفاضه. وابإلضافة إىل ذلك، جيب السماح ألسعار الصرف ابلتكيف بطريقة 

 مة مع الصدمات غري املتوقعة. وعلى البلدان أيضا حتسني اإلدارة الضريبية وإنفاذها ابالقرتانمنظ  
مع خفض اإلعفاءات الضريبية والقضاء على املمارسات الفاسدة. وستتمكن احلكومات عن 

 طريق توسيع القاعدة الضريبية من مجع اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات.

وينبغي للبلدان األفريقية أن تستفيد من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية   -44
نتاجية يف اقتصاداهتا حنو التصنيع والتنويع. وسيتطلب ذلك اإل ل القطاعاتبتحو  للتعجيل 

تعزيز رأس املال البشري للقارة، وتعزيز فرص العمل يف القطاعات عالية اإلنتاجية، والنهوض 
ابلرقمنة. وميكن أيضا حتقيق املرونة االقتصادية عن طريق تعزيز استقرار االقتصاد الكلي، 

 عزيز احلوكمة السياسية واالجتماعية والبيئية.وحتسني بيئة األعمال التجارية، وت

ويتعني على احلكومات األفريقية أن تتصدى للفقر املتزايد عن طريق توسيع   -45
شبكات األمان االجتماعي وتعزيز استحداث فرص العمل. وجيب على واضعي السياسات منع 

من وقوع املزيد من الناس يف براثن الفقر، عن طريق توسيع نطاق التغطية ابحلماية االجتماعية 
ء والضعفاء من الصدمات. وينبغي هلا أن تستفيد من التحول املتزايد لفقرالحلماية توفري اأجل 

تعزيز فعالية برامج احلماية االجتماعية، وخفض تكلفتها، وتوسيع نطاقها.  بغيةحنو الرقمنة 
ولذلك مثة حاجة إىل استثمارات ذكية يف املبادرات املتعلقة ابلتعليم والصحة واحلماية االجتماعية 

ب تحس  للم القدرات اإلنتاجية للبلدان بدال من االستهالك. وسيكون اليت ميكن أن تدع
ذلك وسيكون . لصدمات اخلارجية أمهية حامسة يف احلد من الفقر وتقليل اهلشاشة إىل أدىن حدل

 .2063ا أيضا لتسريع اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف خطة عام مهم  

_____________ 

 
 


