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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 والتخطيطوزراء املالية  جلنة خرباء مؤمتر

 والتنمية االقتصادية األفريقيني

 االجتماع التاسع والثالثون

 2020آذار/مارس  20-18 ،أديس أبابا

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 قضايا نظامية
 

حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا 
 أفريقيا مؤخرا

 مؤخرا أفريقياشهدهتا التطورات االقتصادية اليت  -أوال
 بطيئاالنمو ال يزال  -ألف

، مرتفعا 2019يف املائة يف عام  2.9سجلت أفريقيا منوا اقتصاديا بطيئا بلغ    -1
. 2017، ولكنه مماثل ملستواه يف عام 2018يف املائة اليت كان عليها يف عام  2.7من نسبة 

وقد استند ذلك النمو إىل االستهالك اخلاص واستمرار االستثمار )الشكل األول(، يف حني 
ى بظالله على النمو، بسبب تدهور الظروف اخلارجية نتيجة لتقلب لقيألداء التجاري ا ظل

يف الذي أدى إىل تباطؤ األمر أسعار النفط والتوتر التجاري بني الواليات املتحدة والصني، 
الطلب. وعالوة على ذلك، أدت أوجه عدم اليقني يف السياسات العاملية أيضا إىل احلد من 

 االستثمار والنمو. أفريقيا يف أثر على أداء  ماوهو تدفق التمويل إىل القارة، 
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 : 1الشكل 
  2020 – 2015عناصر النمو االقتصادي يف أفريقيا، 

 
( ووحدة 2019: استناداً إىل بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة )املصادر

  (.2019البحوث االقتصادية التابعة جمللة ذي إيكونوميست )
 = تقديرات e :ملحوظة

يف املائة(، وشبه الركود يف جنوب  1.5 -)وتأثر منو أفريقيا بالتباطؤ يف أنغوال    -2
يف املائة(، اليت متثل أكثر من ثلث  2.1يف املائة(، والنمو البطيء يف نيجرييا ) 0.5أفريقيا )

القتصادات لالناتج احمللي اإلمجايل للقارة. وذلك على الرغم من األداء االقتصادي اجليد 
تحدة، وغانا، وكينيا ومصر. وبرز جنوب الرئيسية األخرى مثل إثيوبيا، ومجهورية تنزانيا امل

يف املائة،  7.8السودان كأسرع البلدان منوا يف القارة خالل هذه الفرتة، مسجال منوا قدره 
. ويعزى انتعاش 2018يف املائة يف عام  1.2-الذي بلغ  العابر خنفاضبعد أن تعاىف من اال

قرار يف أعقاب اتفاق السالم. النمو إىل زيادة إنتاج النفط مدعوما بتحسن مستوى االست
وقرابة نصف البلدان السريعة النمو هي اقتصادات صغرية )من حيث حجم الناتج احمللي 
اإلمجايل(. ويف اجلانب اآلخر، كانت بلدان مثل أنغوال، وزمبابوي، والسودان، وغينيا 

، 2019الل عام احمللي اإلمجايل خ هاالبلدان أداء، حيث تقلص ناجت سوأاالستوائية وناميبيا أ
 األمر الذي يُعزى إىل عوامل خمتلفة. 

 تباطؤ النمو يف مجيع املناطق دون اإلقليمية باستثناء شرق أفريقيا -1

يف  6.3على الرغم من حدوث اخنفاض طفيف يف النمو يف شرق أفريقيا، من    -3
ال تزال أسرع املناطق  املنطقة ، إال أن2019يف املائة يف عام  6إىل  2018املائة يف عام 

دون اإلقليمية منوا يف أفريقيا. ويستند النمو القوي إىل قوة اإلنفاق العام على اهلياكل األساسية 
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يف املنطقة دون قد أدى النمو )انظر الشكل الثاين(. و اآلخذ يف االرتفاع والطلب احمللي 
املتحدة، ومجهورية الكونغو اإلقليمية إىل منو قوي يف إثيوبيا، وأوغندا، ومجهورية تنزانيا 

بوروندي هي البلد الوحيد الذي شهد  لكنالدميقراطية، وجنوب السودان، ورواندا وكينيا، 
 6.8يف املائة خالل هذه الفرتة. ويف إثيوبيا، انتعش النمو قليال، من  2منوا بنسبة تقل عن 

من عدم  ءي، رغم وجود ش2019يف املائة يف عام  7.3إىل  2018يف املائة يف عام 
االستقرار الذي أثر على األعمال التجارية. بيد أن االستثمار العام يف اهلياكل األساسية 
تزايد كما تزايد تدفق التمويل )املعونة والقروض( نتيجة لتنامي الثقة يف البلد 

. ويعزى منو كينيا الذي بلغ نسبة اليت ُوضعت للتو‘‘ ليةاحملقتصادية االصالحات اإل’’بسبب 
إىل االستثمار القوي يف اهلياكل األساسية )مبا يف ذلك السكك  2019يف املائة يف عام  5.6

( والتحسينات اليت طرأت على االستهالك، على والطرق والطاقة الرحيية اجلديدةاحلديدية، 
الرغم من ضعف أداء قطاع الزراعة بسبب اجلفاف. وباملثل، كان النمو يف مجهورية تنزانيا 

املزدهرة، يف حني استند منو  بناءفوعا باالستثمار يف اهلياكل األساسية وأنشطة الاملتحدة مد
 أوغندا إىل التوسع يف اخلدمات التجارية، والتعدين والبناء.

 الثاين الشكل
  2018 – 2015النمو االقتصادي حسب املنطقة دون اإلقليمية، 

 
  (.2019واالجتماعية باألمم املتحدة ) : استناداً إىل بيانات إدارة الشؤون االقتصاديةاملصدر

 = تقديرات e :ملحوظة

يف  2.7إىل  2018يف املائة يف عام  1.6ارتفع النمو يف وسط أفريقيا من و    -4
ة للنمو باختالف البلدان. وتشمل هذه العوامل ركالعوامل احمل واختلفت ،2019املائة يف عام 

واإلنتاج اجلديد من النفط والغاز؛ إىل جانب االرتفاع النسيب ألسعار النفط، رغم تقلبها، 
األداء القوي يف جمال األعمال التجارية الزراعية، والصناعات التحويلية وقطاعات اخلدمات 
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تومي وبرينسييب(؛  نسا)بصفة رئيسية يف  بناء)الكامريون، ومجهورية الكونغو(؛ والسياحة وال
كفاية التنويع   ماملنطقة دون اإلقليمية. غري أن عدواآلثار غري املباشرة النتعاش نيجرييا يف 

االقتصادي )يف مجهورية الكونغو، وغينيا االستوائية وغابون( واألحوال اجلوية غري املواتية ال 
تزال متثل خماطر رئيسية ميكنها أن تعرقل النمو االقتصادي يف املنطقة دون اإلقليمية. وغينيا 

، بسبب 2019يف املائة يف عام  2.5فيها النمو بنسبة وحدها اليت انكمش هي االستوائية 
 اخنفاض إنتاج النفط وأسعار النفط مبا ال يليب توقعات احلكومة. 

 2018يف املائة يف عام  2.6ارتفع النمو يف مشال أفريقيا ارتفاعا طفيفا، من و    -5
مصر  ، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إىل النمو القوي يف2019يف املائة يف عام  3.4إىل 

يف املائة(. وكان  4.2يف املائة(، والنمو املعتدل يف موريتانيا ) 5.2يف املائة( وليبيا ) 5.5)
النمو مدعوما بالطلب اخلارجي اخلاص، وانتعاش السياحة، وأنشطة الصناعة التحويلية 

السياسي يف بعض البلدان. وتأثر يقني واألنشطة الصناعية، على الرغم من بعض أوجه عدم ال
، نتيجة الخنفاض االستهالك 2019يف املائة يف  1تصاد السودان، الذي انكمش بنسبة اق

واالستثمار اخلاصني بسبب عدم االستقرار السياسي وتقلبات أسعار العمالت ونقص 
 الوقود، فضال عن الصدمات اجلوية اليت أثرت على القطاع الزراعي والعمالة.

 منو ضعيف يف اجلنوب األفريقي -2

إىل  2018يف املائة يف عام  0.9معدل النمو يف اجلنوب األفريقي من اخنفض    -6
. 2020يف املائة يف عام  0.9، ويتوقع أن يرتفع جمددا ليبلغ 2019يف املائة يف عام  0.3

الذي اقرتن باخنفاض  غموضهاويعزى النمو البطيء يف املقام األول إىل مجود السياسات و 
دان مثل جنوب أفريقيا، وزمبابوي ومالوي وموزامبيق. وما الثقة يف األعمال التجارية يف بل

يزيد هذا الوضع سوءا ارتفاع الديون احلكومية وضعف اإلنتاج بسبب الصدمات اجلوية 
 ونقص الطاقة يف بعض بلدان املنطقة دون اإلقليمية.

، األمر 2019يف املائة يف عام  0.5وتباطأ النمو يف جنوب أفريقيا عند حوايل    -7
يف  نييرجع بصفة رئيسية إىل بطء النمو يف القطاعات الرئيسية وأوجه عدم اليقالذي 

السياسات احمليطة بقوانني التعدين، فضال عن ارتفاع املتأخرات احمللية اليت تؤثر على أعمال 
القطاع اخلاص. وعالوة على ذلك، أدى نقص الطاقة إىل إلقاء عبء كبري على قطاعي 

، 2019يف املائة يف عام  1.5مات. وتقلص النمو يف أنغوال إىل الصناعة التحويلية واخلد
بسبب تقلب أسعار النفط إىل جانب اخنفاض إنتاجه، ما أدى إىل اخنفاض عائدات النفط. 

، 2019يف املائة يف عام  4ن جتاوزت معدالت النمو فيهما اوكانت بوتسوانا ومالوي، اللت
قليمية، تليهما زامبيا وليسوتو وموريشيوس. ويعزى االقتصادات منوا يف املنطقة دون اإل أسرع  

األداء القوي القتصاد بوتسوانا إىل زيادة اإلنفاق احلكومي، وقوة االستهالك اخلاص، إىل 
يف  5.5جانب الزيادة املتواضعة يف استخراج النحاس واملاس. وتقلص النمو يف زمبابوي )
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أوجه عدم املساواة يف الدخل واخنفاض الطلب يف املائة( بسبب ارتفاع  1.0املائة( وناميبيا )
 احمللي.

 منو مطرد يف غرب أفريقيا -3

ظلت هذه املنطقة دون اإلقليمية متثل ثاين أعلى أداء للنمو بعد شرق أفريقيا،    -8
. 2018يف املائة يف عام  3.3، بعد منو بلغ 2019يف املائة يف عام  3.5حيث منت بنسبة 

يف املنطقة دون اإلقليمية يف انتعاش إنتاج النفط يف نيجرييا،  ومتثلت حمركات النمو املهيمنة
وجودة احملاصيل الزراعية، وتوسع قطاع اخلدمات يف مجيع البلدان تقريبا، فضال عن النمو 
القوي لالستهالك اخلاص واالستثمار العام الضخم يف اهلياكل األساسية. وكان النمو إجيابيا 

، حيث سجلت البلدان معدالت منو 2019قليمية يف عام يف مجيع بلدان املنطقة دون اإل
ظل لتني يف املائة(، ال 0.4يف املائة( وليربيا ) 2.1يف املائة، باستثناء نيجرييا ) 5تزيد على 

 7.4يف املائة( وكوت ديفوار ) 7غانا )كانت ا ضعيفا، يف حني  ماالنتعاش االقتصادي فيه
يف املائة( من بني أسرع البلدان منوا يف القارة. واستفادت بنن، والسنغال، وكوت ديفوار 

ستفاد النمو من اوالنيجر من زيادة االستهالك واالستثمار اخلاصني. ويف كوت ديفوار، 
ط بذلك من استثمارات يف هذا حتسني اهلياكل األساسية )النقل، والكهرباء واملياه( وما ارتب

القطاع أدت إىل رفع مستوى اإلنتاجية. وباملثل، أدى حتسن إمدادات الطاقة واستمرار 
 االستثمار اخلاص يف قطاعات الطاقة وغريها من القطاعات إىل دفع عجلة النمو يف السنغال.

 االستهالك اخلاص على النمو يف البلدان املستوردة للنفط هيمنة -4

وة االستهالك اخلاص واالستثمار العام إسهاما كبريا يف منو الناتج أسهمت ق   -9
احمللي اإلمجايل يف البلدان املستوردة للنفط، وكان ذلك مدعوما بأنشطة اإلنتاج الزراعي وقطاع 

يف املائة يف عام  3.3اخلدمات. وزاد النمو يف البلدان املستوردة للنفط زيادة طفيفة، من 
)الشكل الثالث(. وقد دعم التوسع يف اإلنتاج  2019ئة يف عام يف املا 3.4إىل  2018

 النمو يف البلدان املصدرة للنفط، على الرغم من تقلب أسعار السلع األساسية.
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 الشكل الثالث
  2019-2018عناصر النمو االقتصادي حسب اجملموعة االقتصادية، 

 
( ووحدة 2019واالجتماعية باألمم املتحدة ): استناداً إىل بيانات إدارة الشؤون االقتصادية املصادر

  (.2019البحوث االقتصادية التابعة جمللة ذي إيكونوميست )
 = تقديرات e :ملحوظة

 ختفيف السياسة النقدية مع تراجع التضخم -5

، خففت معظم البلدان سياساهتا النقدية حيث خفضت 2018منذ عام  -10
ختذت يف منطقة أجل زيادة الطلب. واُ  أسعار الفائدة، بسبب تراجع الضغوط التضخمية، من

يف املائة  5.2حيث ظل التضخم مستقرا عند متساهلة  غرب أفريقيا دون اإلقليمية سياسات  
يف املائة(، ولكنه أعلى  8.2، وهو أقل من املتوسط يف أفريقيا )2019و 2018يف عامي 

يف  5.0بقليل من مستوى معايري تقارب االقتصاد الكلي يف املنطقة دون اإلقليمية البالغ 
 دي إىل اخنفاض أسعار الفائدة.أاملائة، ما 

غري أن سعر الفائدة األساسي ظل بدون تغيري يف مجيع البلدان املنتمية إىل  -11
مستقرا عند  2019حتاد النقدي االقتصادي لغرب أفريقيا، حيث ظل التضخم يف عام اال

بنسبة  ةاألفريقي ةاملالياجلماعة يف املائة يف املتوسط، على الرغم من اخنفاض قيمة فرنك  2.5
يف املائة مقابل دوالر الواليات املتحدة. ويعزى ذلك إىل نظام سعر الصرف املربوط  5

د من آثار التضخم املستورد، وإىل اخنفاض أسعار املواد الغذائية الذي ساد باليورو، الذي حي
خالل هذه الفرتة. وشهدت البلدان غري األعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب 
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أفريقيا اخنفاضا مماثال يف أسعار الصرف، وحدث أكرب اخنفاض يف قيمة العملة يف سرياليون 
سعار الفائدة يف جنوب أفريقيا، أكرب اقتصاد يف اجلنوب األفريقي، وغانا. وباملثل، مل تتغري أ

خالل هذه الفرتة. وعلى النقيض من ذلك، رفعت اقتصادات أخرى، مثل تونس وزامبيا، 
أسعار الفائدة للحد من التضخم وتثبيت اآلثار النامجة عن اخنفاض قيمة العملة. ويف وسط 

و مصرف مركزي إقليمي، على تشديد املوقف أفريقيا، عمل مصرف دول وسط أفريقيا، وه
النقدي الداعم لتحسن الوضع اخلارجي للبلدان األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية 

 لوسط أفريقيا.

وبفضل اخنفاض الضغوط التضخمية يف مشال أفريقيا متكنت البلدان من احلفاظ  -12
تها النقدية للحد من التضخم. على سياسة نقدية تيسريية، باستثناء تونس، اليت شددت سياس

ويف شرق أفريقيا، باستثناء إثيوبيا ورواندا، ال تزال السياسة النقدية متشددة، على الرغم من 
 اخنفاض التضخم. 

حدة الضغوط التضخمية عرب خمتلف اجملموعات االقتصادية واملناطق دون اخنفاض تواصل  -6
 اإلقليمية

الضغوط اخنفاض  استمرالبلدان،  على الرغم من وجود اختالفات ملحوظة بني -13
 2018يف املائة يف عام  10.6معدالت التضخم من هبطت التضخمية يف أفريقيا، حيث 

 8.2، ومن املتوقع أن تواصل االخنفاض حبيث تصل إىل 2019يف املائة يف عام  9.1إىل 
، األغذيةر )الشكل الرابع(، ويرجع ذلك أساسا إىل اخنفاض أسعا 2020يف املائة يف عام 

نتيجة لزيادة اإلنتاج الزراعي واهلبوط النسيب ألسعار النفط العاملية. واخنفضت املعدالت يف 
 2019يف املائة يف عام  7.9إىل  2018يف املائة يف عام  10.4البلدان املصدرة للنفط )من 
(، مع اخنفاض طفيف يف البلدان 2020يف املائة يف عام  7.6ومن املتوقع أن تصل إىل 

يف  8.5يف املائة، مث إىل  10.0إىل  2018يف املائة يف عام  10.8املستوردة للنفط )من 
يف املائة يف عام  12.8(، ولكنها ارتفعت يف البلدان الغنية باملعادن إىل 2020املائة يف عام 

 . 2020يف املائة يف عام  8.5، وإن كان من املتوقع هلا أن تنخفض إىل 2019
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 الرابعالشكل 
  2020-2016معدل التضخم حسب اجملموعة االقتصادية خالل الفرتة 

 
 (2019: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة )دراملص

  = توقعات. f= تقديرات  e :ملحوظة

ونتيجة الخنفاض قيمة العملة يف أنغوال وجنوب أفريقيا، أكرب اقتصادات  -14
عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية بسبب تدين معدالت هطول األمطار اجلنوب األفريقي، فضال 

إىل  2018يف املائة يف عام  7.2يف املنطقة دون اإلقليمية، ارتفع التضخم من متوسط قدره 
يف  2019. ومتثلت العوامل الرئيسية احملركة للتضخم يف عام 2019يف املائة يف عام  9.6

 يف جنوب أفريقيا. 2018القيمة املضافة اليت نفذت يف عام زيادة تعريفات الكهرباء وضريبة 

 12.6إىل  2018يف املائة يف عام  16.6وتراجع التضخم يف شرق أفريقيا من  -15
، ويُعزى ذلك بالدرجة األوىل إىل االخنفاض النسيب للتضخم يف 2019يف املائة يف عام 

واندا، الذي يعكس تراجع أسعار إثيوبيا، وبوروندي، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وجيبويت ور 
النفط العاملية واخنفاض أسعار املواد الغذائية املستوردة. غري أن التضخم ارتفع يف كينيا من 

، بسبب تدين معدالت 2019يف املائة يف عام  6.2إىل  2018يف املائة يف عام  4.7
يف املائة يف  2.6ا من هطول األمطار وارتفاع أسعار املواد الغذائية؛ يف حني ارتفع يف أوغند

، مما يعكس زيادة أسعار االتصاالت بسبب 2019يف املائة يف عام  2.9إىل  2018عام 
ارتفاع الضرائب املفروضة، وتصاعد تكاليف النقل، ما يعزى ذلك جزئيا إىل الرسوم املفروضة 

 .2018على الوقود منذ عام 
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ما يعزى يف املقام األول وهو ويف غرب أفريقيا، زاد التضخم خالل هذه الفرتة،  -16
يف املائة( وسرياليون  10.4يف املائة( ونيجرييا ) 15إىل ارتفاع معدالت التضخم يف ليربيا )

 9.8أدى إىل ازدياد معدالت التضخم يف املنطقة دون اإلقليمية من  ايف املائة(، م 18.8)
 . 2019يف املائة يف عام  10.9إىل  2018يف املائة يف عام 

، 2019يف املائة يف عام  2.3فريقيا، بلغ معدل التضخم حنو ويف وسط أ -17
متأثرا بشكل غري مباشر بتزايد الفوائض املالية ومساعي ضبط أوضاع املالية العامة. كما أن 
معظم بلدان هذه املنطقة دون اإلقليمية تنتمي إىل منطقة فرنك االحتاد املايل األفريقي اليت 

، نظرا الرتباط عملتها باليورو، ما حيد من آثار سجلت معدالت تضخم منخفضة نسبيا
 التضخم املستورد.

املنطقة دون اإلقليمية اليت شهد فيها معدل التضخم  وورغم أن مشال أفريقيا ه -18
إىل  2018يف املائة يف عام  13.3ارتفاعاً نسبياً، فقد اخنفض هذا املعدل يف املتوسط من 

، رغم استمرار ارتفاع املعدل يف بلدان مثل مصر، حيث بلغ 2019يف املائة يف عام  8.8
األول تأثري خفض الدعم عن الوقود. وال ، ما يعكس يف املقام 2019يف املائة يف عام  9.8

يزال معدل التضخم يف السودان من بني أعلى املعدالت يف القارة، بسبب حتويل العجز املايل 
إىل نقود، واختالل اإلمدادات الغذائية احمللية، وما يرتتب على ذلك من اخنفاض يف قيمة 

 العملة احمللية. 

 تصاعد عجز احلساب اجلاري -باء

يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف  2.6زاد العجز يف احلساب اجلاري من  -19
، بسبب اخنفاض الطلب اخلارجي، وكبح 2019يف املائة يف عام  3.2إىل  2018عام 

أسعار السلع األساسية، وزيادة الواردات الرأمسالية للهياكل األساسية العامة يف معظم البلدان. 
ت أعلى مستويات العجز يف البلدان الغنية باملعادن، تليها البلدان جاءوخالل هذه الفرتة، 

املستوردة للنفط )الشكل اخلامس(. وفضال عن ذلك، أدت الصدمات الناجتة عن األحوال 
اجلوية إىل تفاقم عجز احلساب اجلاري نظرا ملا أحدثته من خفض لإلنتاج الزراعي وتوليد 

خنفاض الصادرات وارتفاع الواردات، وإىل اختالل الطاقة، ما أفضى، على التوايل، إىل ا
 اإلنتاج االقتصادي، يف بعض البلدان، وال سيما يف اجلنوب األفريقي. 

يف منطقيت وسط وغرب أفريقيا دون أكثر أرصدة احلسابات اجلارية ساءت و  -20
ريقيا، اإلقليميتني يف أعقاب اخنفاض أسعار السلع األساسية أكثر مما كان متوقعا. ويف مشال أف

إىل  2018يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  3.5اتسعت هذه احلسابات من 
، بسبب اخنفاض صادرات اخلدمات وزيادة واردات السلع 2019يف املائة يف عام  4.3

الرأمسالية )ال سيما يف املغرب وتونس(، وبسبب االخنفاض الكبري يف صادرات السودان نتيجة 
ر السياسي وأزمة العملة. ويف اجلنوب األفريقي، نتج العجز يف احلساب اجلاري لعدم االستقرا
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عن العجز يف اخلدمات يف جنوب أفريقيا وعن اخنفاض صادرات النفط يف أنغوال، فضال عن 
الصدمات النامجة عن األحوال اجلوية اليت أدت إىل اخنفاض الصادرات. ويف الوقت نفسه، 

يف شرق أفريقيا بسبب حتسن صادرات اخلدمات يف كينيا تقلص هذا العجز بشكل طفيف 
 وزيادة صادرات السلع يف مجهورية تنزانيا املتحدة وأوغندا.

 الشكل اخلامس
-2016العجز يف احلساب اجلاري )كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل( يف أفريقيا، 

2020 

 
  (.2019إيكونوميست ): وحدة البحوث االقتصادية التابعة جمللة ذي املصدر

  = توقعات. f= تقديرات  e :ملحوظة

 منو، رغم اخنفاضها كحصة من إمجايل الصادرات العامليةأسرع صادرات أفريقيا تشهد  -1

، لتصل إىل أعلى مستوياهتا 2018واصلت الصادرات العاملية منوها يف عام  -21
، رغم أن ذلك خيفي وراءه اختالفات كبرية يف األداء فيما بني املناطق. ويف 2012منذ عام 

، شهدت 2018يف املائة يف عام  21.5حني ارتفعت الصادرات على الصعيد العاملي بنسبة 
يف املائة(، وآسيا  30.5يف املائة(، تليها أوقيانوسيا ) 34.4) أفريقيا أسرع منو يف الصادرات

يف املائة(. مع ذلك،  17.2يف املائة(، مث األمريكتان ) 21.5يف املائة(، وأوروبا ) 21.5)
وعلى الرغم من هذه األرقام املشجعة، اخنفضت حصة أفريقيا من جمموع الصادرات العاملية 

، رغم أهنا شهدت 2018يف املائة يف عام  2.5 إىل 2012يف املائة يف عام  3.5من 
 يف املائة(.  2.2) 2016انتعاشا طفيفا مقارنة مبستويات عام 

 تكوين التجارة األفريقية مل يتغري بشكل كبري -2

مل تطرأ تغريات كبرية على تكوين الصادرات األفريقية إىل بقية أحناء العامل،  -22
ويلية من إمجايل الصادرات زادت بشكل على الرغم من أن حصة الوقود والصناعة التح
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يف حني   2017،1-2015، مقارنة بالفرتة 2018-2016طفيف يف املتوسط للفرتة 
مثل مجيع املواد الغذائية، واملواد  -تراجعت صادرات الفئات الرئيسية األخرى من املنتجات 

فيما يتعلق قليال على مدى الفرتتني. و  -اخلام الزراعية، واخلامات والفلزات وغريها 
بالصادرات فيما بني البلدان األفريقية، اخنفضت مجيع الفئات )كافة املواد الغذائية، واملواد 

. غري أن اخلامات واملعادن ة املعنيةاخلام الزراعية، والوقود والسلع املصنعة( على مدى الفرت 
 تغيري. دون ‘‘األخرى’’نقطة مئوية، بينما ظلت الفئات  2.3منت بشكل كبري، مبقدار 

مل يطرأ سوى تغري طفيف على تكوين الواردات األفريقية من بقية العامل خالل و  -23
، باستثناء واردات السلع املصنعة اليت 2017-2015مقارنة بالفرتة  2018-2016الفرتة 

نقطة مئوية على  1نقطة مئوية، وواردات الوقود اليت زادت مبا يبلغ  1.3اخنفضت مبقدار 
يد أنه جتدر اإلشارة إىل أن الواردات من البلدان األفريقية األخرى زادت مدى هذه الفرتة. ب

بالنسبة جلميع املواد الغذائية واخلامات والفلزات، يف حني تقلصت واردات خمتلف أنواع 
 الوقود والسلع املصنعة خالل الفرتتني )الشكل السادس(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .(2019)انظر اللجنة االقتصادية ألفريقيا  (1)
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 الشكل السادس
  2018-2016األفريقية،  تكوين الواردات والصادرات

 
  (.2019املصدر: مت احتساهبا استنادا إىل بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، )

 صادرات اخلدمات املالية تتجاوز صادرات خدمات السفر يف التجارة األفريقية -3

قد فوعلى نفس املنوال، استمرت الصادرات األفريقية من اخلدمات يف الزيادة.  -24
 107.9إىل  2016مليار دوالر أمريكي يف عام  94.5ارتفعت صادرات اخلدمات من 

، 2018مليار دوالر أمريكي يف عام  118مث إىل  2017مليار دوالر أمريكي يف عام 
-2016يف املائة خالل الفرتة  43.1نسبة خدمات السفر اليت زادت ب تهاوجاءت يف طليع

يف املائة(  25.3يف املائة( واخلدمات املتصلة بالسلع ) 34.5، تليها اخلدمات املالية )2018
، حدث أعلى منو 2018إىل عام  2017خالل الفرتة نفسها. غري أنه يف الفرتة من عام 

يف املائة  12.5قارنة بنسبة يف املائة، م 16.4سنوي يف اخلدمات املالية، اليت منت بنسبة 
 خلدمات السفر )انظر الشكل السابع(.
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 الشكل السابع
-2016الصادرات من البضائع حسب القطاع، مباليني دوالرات الواليات املتحدة، 

2018  

 
 (.2019: مت احتساهبا استنادا إىل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، )املصدر

  = غري مدرج يف مكان آخر. n.i.e :مالحظة

  آخر التطورات يف التجارة األفريقية: بدء نفاذ منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية -4

، دخلت منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية حيز 2019مايو أيار/ 30يف  -25
شهرا من مؤمتر القمة االستثنائي العاشر لالحتاد األفريقي، الذي عقد يف  14النفاذ، بعد 
، والذي أصبح خالله االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية 2018آذار/مارس 

 عليه من جانب الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي.  األفريقية، للمرة األوىل، متاحا للتوقيع

، احتفل مؤمتر القمة االستثنائي الثاين عشر لالحتاد 2019متوز/يوليه  7يف و  -26
األفريقي بالذكرى السنوية األوىل لتوقيع االتفاق، وأُطلقت خالل املؤمتر عدة صكوك لتيسري 
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احلواجز غري اجلمركية، ورصدها  . وتشمل هذه الصكوك آلية إلكرتونية لإلبالغ عنهتنفيذ
وإزالتها. وعالوة على ذلك، أتاح مؤمتر القمة فرصة لبعض الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي 

دولة من الدول  27تفاق. وحبلول ذلك التاريخ، كانت االإليداع صكوك تصديقها على 
 64.9ية، وهو ما ميثل األعضاء يف االحتاد األفريقي قد أصبحت دوال أطراف يف املنطقة القار 

يف  45.4(، و2018-2016يف املائة من جمموع الصادرات فيما بني البلدان األفريقية )
يف املائة  45.7املائة من جمموع الناتج احمللي اإلمجايل األفريقي، وحجم سوقي إمجايل قدره 

 .2018-2015من جمموع السكان األفريقيني خالل الفرتة 

رير التعريفات اجلمركية، أظهرت البحوث اليت أجرهتا واستناداً إىل طرائق حت -27
اجلمركية مبوجب اتفاق التجارة احلرة  ختفيض التعريفاتاللجنة االقتصادية ألفريقيا أن جمرد 

بني البلدان األفريقية وحده ميكنه أن يزيد من قيمة التجارة فيما بني البلدان األفريقية حبوايل 
تفاق حيث من املتوقع اال، مقارنة بسيناريو عدم وجود 2040يف املائة حبلول عام  15-25

حتقيق مكاسب كبرية يف قطاعي املواد الزراعية الغذائية والصناعة )اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 
أ(. بيد أن اللجنة تشري أيضا إىل أن تبين سياسات تكميلية تتجاوز ختفيض التعريفيات 2018

حد من مكاسب منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  اجلمركية من شأنه أن يزيد إىل أقصى
 ب(. 2018)اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

 العجز املايل والديون -جيم

 اتساع العجز املايل يف البلدان املصدرة للنفط، وتقلصه يف البلدان املستوردة للنفط -1

يف املائة من الناتج احمللي  3.5اخنفض متوسط العجز املايل ألفريقيا، من  -28
. غري أن هذا املعدل املتوسط خيفي 2019يف املائة يف عام  2.9إىل  2018اإلمجايل يف 

 وراءه تباينا كبريا بني بلدان املنطقة. 
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 الشكل الثامن
 2019-2016والبلدان املصدرة للنفط، العجز املايل ألفريقيا، البلدان املستوردة للنفط 

 
  (.2017املصدر: كوسي وآخرون )

وجود تباين بني العجز املايل للبلدان املصدرة للنفط، الذي  يُظهر حتليل هناكو  -29
البلدان املستوردة للنفط، اليت تقلص و يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل،  0.2اتسع بنسبة 

الزيادة يف وهذه . 2019إىل عام  2018نقطة مئوية يف الفرتة من عام  0.3عجزها بنسبة 
زيادة أبطأ مما كان متوقعا يف أسعار  تعكس النفط ةصدر لبلدان املالعجز املايل بالنسبة ل

تعمدة، مثل خفض النفط، يف حني اختذت البلدان املستوردة للنفط إجراءات تكييف م
 (.2019النفقات، للحد من العجز املايل )صندوق النقد الدويل، 

، وعلى الرغم من اتساع العجز املايل بالنسبة ملصدري النفط، شكلت لكن -30
يف  3.5مجهورية الكونغو وغينيا االستوائية استثناًء، حيث اخنفض العجز املايل فيهما بنسبة 

. 2019إىل عام  2018احمللي اإلمجايل، على التوايل، من عام يف املائة من الناتج  2.0املائة و
ويعزى اخنفاض العجز املايل يف مجهورية الكونغو إىل ارتفاع اإليرادات بسبب زيادة إنتاج 
النفط. أما يف غينيا االستوائية، فقد أدى مزيج من الزيادة يف اإليرادات واخلفض يف النفقات 

 ،البحوث االقتصادية التابعة جمللة ذي إيكونوميستإىل اخنفاض العجز املايل )وحدة 
(. وبالنسبة ملستوردي النفط، شهدت غامبيا أكرب اخنفاض يف العجز املايل، من 2019

يف املائة من الناتج احمللي  0.6إىل  2018يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  6.6
فوعات من املنح )البنك الدويل، ، وجاء ذلك بسبب زيادة املد2019اإلمجايل يف عام 

2019 .) 
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وعلى الصعيد دون اإلقليمي، أحرزت وسط أفريقيا أكرب مكاسب يف جمال  -31
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل  1.7املالية العامة، حيث حققت فائضا قدره  ضبط أوضاع

يف املائة يف  3.2، وعجز قدره 2018يف املائة يف عام  0.6، مقارنة بنسبة 2019يف عام 
مصدرة للنفط، فإن  ا. ويف حني أن املنطقة دون اإلقليمية تضم يف معظمها بلدان2017عام 

العامة كان واسع القاعدة، ومشل زيادات يف اإليرادات نامجة عن تصاعد ضبط أوضاع املالية 
(. 2019أسعار النفط، فضال عن تقلص اإلنفاق املتكرر واإلمنائي )صندوق النقد الدويل، 

واتسعت حاالت العجز املايل يف منطقة اجلنوب األفريقي دون اإلقليمية، اليت تضم غالبية 
بوي، ومالوي وموزامبيق(، واليت تعرضت لصدمات متصلة البلدان املستوردة للنفط )زمبا

 .2019بالطقس يف النصف األول من عام 

ويف غالبية بلدان القارة، حتقق ضبط أوضاع املالية العامة من خالل خفض  -32
اإلنفاق اإلمنائي وزيادة اإليرادات بسبب الزيادة النسبية يف أسعار السلع األساسية، اليت ميكن 

 ر سلبية على النمو االقتصادي على املدى الطويل.أن تكون هلا آثا

  يؤدي إىل استقرار أرصدة الديون العامة املالية أوضاع ضبط -2

يف املائة من الناتج احمللي  58.7ظل جمموع الدين العام ألفريقيا دون تغيري عند  -33
. غري أن هناك تفاوتا كبريا بني البلدان، حيث كانت مستويات 2019اإلمجايل يف عام 

قل من أالديون يف بوتسوانا، وجزر القمر، وإيسواتيين، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا 
ن الناتج احمللي اإلمجايل. وعلى الصعيد دون اإلقليمي، ال تزال منطقة مشال يف املائة م 22

يف املائة  78.5أفريقيا تشهد أعلى مستويات الديون، حيث زادت الديون يف املنطقة من 
يف املنطقة  2019يف املائة يف عام  80.9إىل  2018من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 

لديون اوموريتانيا والسودان يف طليعة البلدان من حيث نسبة  )الشكل التاسع(. وكانت مصر،
يف املائة من الناتج  121.3و 81.0و 86.9حيث بلغت فيها  -إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

. ومع ذلك، ففي حني يتوقع أن تكون الديون 2019يف عام  -احمللي اإلمجايل على التوايل 
يف  169.8توقع أن تزداد يف السودان إىل يُ يف موريتانيا ومصر معتدلة يف األجل املتوسط، 

 (.2019)البنك الدويل،  2021لناتج احمللي اإلمجايل يف عام املائة من ا
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  الشكل التاسع
  2019-2016نسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل حسب املنطقة، 

 
  (2017: كوسي وآخرون )املصدر

وباملثل، اختذت الديون يف منطقة اجلنوب األفريقي منحًى تصاعديا، مرتفعة  -34
. ويف موزامبيق، 2019يف املائة يف عام  61.7إىل  2018يف عام يف املائة  60.3من 

 129.0إىل  2018يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  121.2ارتفعت الديون من 
 83.1، بينما بقيت مستويات الديون مرتفعة يف أنغوال وزامبيا عند 2019يف املائة يف عام 

، على التوايل. وأدت اآلثار اليت 2019إلمجايل يف عام يف املائة من الناتج احمللي ا 80.5و
إىل تفاقم حالة الديون يف موزامبيق  2019خلَّفها إعصار إيداي يف الربعني األولني من عام 

وزمبابوي، حيث جلأت احلكومتان املعنيتان لالقرتاض إلصالح األضرار يف أعقاب اإلعصار. 
ط أفريقيا إىل اخنفاٍض يف مستويات وعلى النقيض من ذلك، أدت اإلصالحات يف وس

يف املائة يف  53.2إىل  2018يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  56.3الديون من 
. ومشلت تلك اإلصالحات خفض اإلنفاق يف الكامريون، وإعادة هيكلة الديون 2019عام 

الكونغو وغابون )البنك يف تشاد، وزيادة اإليرادات يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية 
 (2019الدويل، 

 توقعات النمو على املدى املتوسط، واملخاطر وأوجه عدم اليقني -دال

من املتوقع أن يزداد النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا زيادة  -35
، قبل أن يصل 2020يف املائة يف عام  3.2إىل  2019يف املائة يف عام  2.9هامشية، من 

. وقد نُقحت هذه التوقعات يف اجتاه تصاعدي مقارنة 2021يف املائة يف عام  3.5إىل 
(، لتعكس تزايد االستهالك 2019بتوقعات العام املاضي )انظر اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

اخلاص، وارتفاع االستثمار العام واستمراره، وتصاعد أسعار السلع األساسية، واستمرار 
نتاجه، والظروف املناخية املواتية. ومن املتوقع أن تسجل مجيع املناطق التنقيب عن النفط وإ
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 2021و 2020دون اإلقليمية منوا إجيابيا يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف عامي 
الشكل العاشر(، كما يُتوقع أن تقود منطقة شرق أفريقيا دون اإلقليمية بقية املناطق بنمو )

 .2021املائة يف عام  يف 5.72و 2020يف املائة يف عام  5.2قدره 

 الشكل العاشر
  2021-2018النمو وتوقعات النمو يف أفريقيا، حسب املنطقة دون اإلقليمية، 

 
 (.2019استناداً إىل بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة ) املصدر:
  = توقعات. f= تقديرات  e :ملحوظة

النمو  ددهتتواجه االقتصادات األفريقية أيضا خماطر سيف األجل املتوسط، و  -36
بسبب السياسات احلمائية اجلديدة يف االقتصادات املتقدمة، وتباطؤ النمو العاملي، فضال 

التوترات فعن الصدمات املتصلة بالطقس، ال سيما يف االقتصادات املعتمدة على الزراعة. 
يفضي إىل تباطؤ الطلب  ،إىل اخنفاض النمو االقتصادي العاملي ميكن أن تؤدي التجارية

ات أفريقيا، يف حني ميكن أن تؤدي األحوال اجلوية السيئة إىل اخنفاض الناتج على صادر 
الزراعي. ومثة هتديدات أخرى تتصل باإلرهاب والصراعات، وعدم االستقرار السياسي، إىل 
جانب احتمال كبري ألن تتعرض بعض البلدان حلالة مديونية حرجة ميكن أن تعرقل منوها 

قتصاد العاملي وختفيف حدة املوقف النقدي يف االقتصادات االقتصادي. غري أن تباطؤ اال
األجنيب إىل  املباشراملتقدمة والناشئة ميكنهما أن يزيدا من تدفق رأس املال، مثل االستثمار 

ميكن أن يعزز النمو. وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن تؤدي عملية األمر الذي أفريقيا، 
ل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية إىل تعزيز التجارة التكامل اإلقليمي املعززة من خال

 فيما بني البلدان األفريقية، األمر الذي من شأنه أن يرفع من وترية النمو.
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 التطورات االجتماعية اليت حدثت مؤخرا يف أفريقيا -ثانيا
 معدالت الفقريف فرص عمل وخفض ملموس إجياد مل يسفر النمو عن  -ألف

متزايدا، وإن  تراجعااحلال يف كل مكان آخر،  يهيشهد الفقر يف أفريقيا، كما  -37
يف املائة يف عام  54.3يف أفريقيا من  (2)مل يكن بدرجة كبرية. وبعد أن ارتفعت نسبة الفقر

يف املائة يف عام  41اخنفضت إىل ما لبثت أن ، 2002يف املائة يف عام  55.6إىل  1990
. وهذا رغم أن مسار النمو يف 2016يف املائة يف عام  36ددا إىل ، قبل أن هتبط جم2013

أفريقيا ال يزال إجيابيا إىل حد كبري بعد أن أظهر مرونة يف مواجهة الصدمات، ما يكشف 
مل تسفر و إىل حد ما أن مصدر النمو وطبيعته عامالن مهمان فيما يتصل خبلق فرص العمل. 

فرص العمل. إجياد طفرات النمو السريعة واملطردة اليت حققتها أفريقيا يف العقدين املاضيني عن 
يف  1، يف الوقت الذي ارتفع فيه الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 2014-2000وخالل الفرتة 

حدثت  يف املائة فقط، ما يعين أن الزيادة يف العمالة 0.41املائة ارتفعت العمالة بنسبة 
يف املائة سنويا، وهو ما يقل كثريا عن النمو السنوي للقوى العاملة  1.8مبعدل يقل عن 

 يف املائة تقريبا.  3البالغ 

وكان للنمو االقتصادي أثر إجيايب على خفض الفقر، ولكن وترية اخلفض  -38
عدالت اليت أدت إىل عدم كفاية االخنفاض يف م ؤثرةكانت بطيئة. وهناك عدد من العوامل امل

 الفقر، ومن بني هذه العوامل حتتل عدم املساواة والبطالة مكانة بارزة.

 عدم املساواة يف الدخل ال يزال مرتفعا نسبيا -باء

يف الدخل يف أفريقيا مرتفعا مقارنة باملناطق األخرى، عدم املساواة ال يزال  -39
ساواة يقوض أثر . وارتفاع مستوى عدم امل0.43حيث بلغ متوسط معامل جيين غري املرجح 

ن عدم املساواة يعد معيارا مهما يف حد ذاته. وعالوة على أالنمو على احلد من الفقر، رغم 
ذلك، فإن توزيع األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر، مقيسا من خالل فجوة الفقر، 

ائة يف امل 15.2يصل إىل ضعف املعدل العاملي تقريباً، حيث بلغ فريقيا أيبني أن املعدل يف 
يف املائة على الصعيد العاملي )اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  8.8يف أفريقيا، مقارنة بنسبة 

 1.60ها احلد من الفقر بني أولئك الذين يكسبون قطعأن ي نبغية اليت يساف(. وامل2017
دوالر أو أقل تسهم جزئياً يف بطء وترية احلد  0.70دوالر يف اليوم وأولئك الذين يكسبون 

 الفقر. من 

 عدوعالوة على ذلك، تتجلى بعض أوجه عدم املساواة يف النتائج: فالدخل يُ  -40
على سبيل املثال جزءا من األداء العادي القتصاد السوق، ولكن أحد املكونات الكبرية 

 ألمهية مبكانللتباين يف ظروف الناس قد يكون نامجا عن عدم املساواة يف الفرص. ومن ا
                                                      

 دوالر أمريكي. 1.90نسبة الفقر هي نسبة األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر الدويل البالغة  (2)
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فهم العمليات الكامنة وراء عدم املساواة املستمر أو عدم املساواة املتوارث بني األجيال، 
 واألمهية النسبية هلذه املصادر املختلفة لعدم املساواة يف وضع االستجابات السياساتية املناسبة.

 أفريقيا حباجة إىل خلق املزيد من فرص العمل لتفادي ارتفاع معدالت البطالة -جيم

 705املتوقع أن يزداد عدد السكان ممن هم يف سن العمل يف أفريقيا من  من -41
، ما يزيد من 2030إىل ما يقرب من مليار نسمة حبلول عام  2018ماليني نسمة يف عام 

الضغط على سوق العمل لتوفري فرص عمل الئقة. وباملعدل احلايل لنمو القوة العاملة، حتتاج 
يون فرصة عمل جديدة كل سنة للحيلولة دون ارتفاع معدالت مل 12أفريقيا إىل توفري حوايل 

 البطالة. 

يف املائة من جمموع السكان يف سن العمل يف سوق  63يشارك أكثر من و  -42
يف  46، مع وجود اختالفات كبرية بني املناطق دون اإلقليمية ترتاوح بني يف أفريقيا العمل

شرق وغرب أفريقيا واجلنوب األفريقي معا. املائة يف وسط، و  يف 68واملائة يف مشال أفريقيا 
 4.3وال تتجاوز نسبة العاطلني عن العمل من بني سكان أفريقيا الذين هم يف سن العمل 

يف املائة. غري  60وهي نسبة صغرية جدًا مقارنة بنسبة العاملني منهم اليت تبلغ  -يف املائة 
ة جيدة، ألن الكثري من الناس أن هذا يُعد بالكاد عالمة على وجود سوق عمل تعمل بصور 

ال خيار لديهم سوى اللجوء إىل وظائف غري رمسية ذات نوعية رديئة من أجل تلبية 
احتياجاهتم األساسية واإلفالت من الفقر. وال يزال فقر العاملني منتشرًا على نطاق واسع، 

ويعيش  ،2018يف املائة( يف فقر مدقع يف عام  32حيث يعيش ما يقرب من ثلث العمال )
مليون عامل يف أفريقيا يعيشون  250يف املائة غريهم يف فقر معتدل. وإمجاال، كان حوايل  22

ماليني  5وهو عدد من املتوقع أن يزداد بنحو  - 2018يف فقر مدقع أو معتدل يف عام 
نتيجة للنمو السكاين السريع وعدم كفاية مستوى النمو االقتصادي  2020عامل حبلول عام 

 للجميع. الشامل 

وبناء عليه، تعمل نسبة كبرية من السكان العاملني يف ظل أوضاع تتسم بانعدام  -43
يف أنشطة مثل العمل املستقل  -األمن، واخنفاض األجور، واالفتقار إىل احلماية االجتماعية 

يف املائة من جمموع العمالة يف  68واملسامهة يف العمل األسري، اللذين ميثالن معا حوايل 
يشكلون أقلية متثل أقل من ثلث جمموع العمالة بأجر أو مرتبات ال العاملون املنطقة. وال يز 

يف املائة( منها يف بقية  68.6يف املائة(. غري أن حصتهم أعلى بكثري يف مشال أفريقيا ) 28)
 يف املائة(.  22.4أفريقيا )

وتؤدي هذه العوامل إىل وجود نسب عالية جدا من العمالة غري الرمسية يف  -44
يف املائة من جمموع العمالة يف أفريقيا )منظمة العمل الدولية،  86البلدان، متثل حنو فرادى 
 ،(. وال تزال املرأة أكثر عرضة للعمالة غري الرمسية من الرجل. ففي بلدان مثل زامبيا2018
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وغامبيا والكامريون، على سبيل املثال، تزيد معدالت العمالة غري الرمسية بني النساء بأكثر 
 نقاط مئوية عن معدالت الرجال. 10من 

 اسات العامة يآفاق الساخلالصة و  -ثالثا
تواجه أفريقيا طائفة متنوعة من الرياح املعاكسة، اليت تؤثر على البلدان بشكل  -45

يف جمال ة من األولويات واالسرتاتيجيات واألهداف تباينخمتلف وتستلزم اتباع طائفة م
االستعراض العام أن النمو يف أفريقيا قد شهد، منذ هبوط . ويكشف هذا السياسات العامة

، انتعاشا مستمرا وإن كان حمدود األثر من 2014أسعار السلع األساسية يف منتصف عام 
. وال يزال النمو منخفضا فيما 2030حيث حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

ن األفريقية االضطالع مبهمة خيص متوسط دخل الفرد، ما جيعل من الصعب على البلدا
احلد من عدم املساواة والفقر يف األجلني القصري واملتوسط. وهذا يتطلب تعزيز إمكانات 
النمو يف أفريقيا وحتسني القدرة على مواجهة الصدمات الداخلية واخلارجية على حد سواء 

 عن طريق بناء حيز نقدي ومايل.

متساهلة وتيسريية، بسبب  نقديةً  ومع تنفيذ عدد من البلدان سياساتٍ  -46
االستقرار النسيب ألسعار الصرف وتراجع التضخم، يتعني على البلدان أن تتبع سياساٍت 
لالقتصاد الكلي تسعى إىل احلفاظ على هذا االستقرار وإجياد البيئة االقتصادية املواتية 

لقيود اهليكلية إلحداث منو يكون أكثر مشوال. وحتتاج البلدان إىل جانب ذلك إىل احلد من ا
اليت تعيق منو االقتصادات، مع إرساء األساس لنمو القارة وتنميتها على املدى الطويل. 
وينبغي للبلدان أن تعزز االستثمار يف اهلياكل األساسية وحوافز االستثمار للنهوض 
 باملخرجات، والعمالة واإلنتاجية من خالل االستثمار العام يف رأس املال البشري واهلياكل

األساسية املادية والرقمنة )من خالل البحث والتطوير( لالستفادة من التطورات العاملية 
 األخرية يف جمال التكنولوجيات الرقمية.

ويف حني حتتاج التوترات التجارية القائمة بني االقتصادات املتقدمة النمو إىل  -47
سياساتية قادرة على احلد من حل سريع، فإن البلدان األفريقية حباجة إىل إجياد تدابري وبدائل 

أثر هذه التطورات، مبا يف ذلك ما حيدث من تطورات على صعيد العالقة بني اململكة املتحدة 
واالحتاد األوريب. ويف هذا الصدد، يتعني على البلدان األفريقية أن تركز على احلاجة إىل 

اليت ستجلب معها، من بني التعجيل بتنفيذ وتفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، 
 أمور أخرى، فوائد هائلة من خالل تعزيز التجارة واالستثمار فيما بني البلدان األفريقية. 

ومع ارتفاع مستويات الديون واخنفاض الطلب العاملي على منتجات التصدير  -48
األفريقية، ينبغي أن هتدف السياسة املالية عموما إىل مواصلة تصحيح األوضاع املالية 
وتوطيدها الحتواء تكاليف االقرتاض، دون خنق القطاعات اإلنتاجية احملتملة القتصاداهتا. 
وإىل جانب تنفيذ تدابري التصحيح املايل، ينبغي يف الوقت ذاته بذل اجلهود الستهداف 
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القطاعات اليت من شأهنا أن تعزز النمو الشامل من أجل احلد من أوجه عدم املساواة 
القارة. وينبغي للبلدان أيضا أن تعزز جهود تعبئة املوارد احمللية لتحصيل  ومستويات الفقر يف

املزيد من اإليرادات الالزمة لتمويل أولوياهتا اإلمنائية. وينبغي للبلدان أن تراجع قوانينها 
الضريبية وتعيد تصميمها وأن تنّفذ سياسات ضريبية من شأهنا أن تزيد اإليرادات دون أن 

انظر اللجنة االقتصادية  ،لالطالع على مزيد من التفاصيلى النمو والتنمية )تلقي بظالهلا عل
 (.2019ألفريقيا، 
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