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 االقتصاد العالمي   -ألف 
 
ى الرغم من أنه شهد تحسنًا طفيفًا في عام                  - 1 و االقتصاد العالمي متواضعًا عل زال نم  مقارنة 2006ال ي

ام  ن  ( 2005بع ى 3.5م ة 3.8 إل ي المائ ادات   ) .  ف ته االقتص ذي حقق وي ال ه األداء الق ى دفع اعد عل د س  فق
وق نسبة                    و تف ا فتئت تسجل معدالت نم يوية التي م وفي المقابل، ال يزال نمو االقتصادات    .  في المائة     8اآلس

د إلى المستوى الذي آان عليه قبل عام                   م يصل بع تقدمة متواضعًا ول وتشمل العوائق الرئيسية أمام    . 2001الم
نمو االختالالت المكثفة على صعيد االقتصاد الكلي العالمي إل     ى جانب ما تعتمده البلدان المتقدمة من سياسات ال

تعاش الذي يقوده الطلب                        يق االن ي، التي تحول دون تحق ى صعيد االقتصاد الكل وإضافة إلى  . أشد صرامة عل
نمو في آل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء بسبب                           نفط يقوض ال اع أسعار ال إن ارتف ك، ف ذل

 . جارتفاع تكاليف اإلنتا
 
دد زيادة حاالت العجز في الحساب الجاري في القطاعين الحكومي والخاص في البلدان الصناعية            - 2 وته

وقد تم تمويل   . ، وخاصة في الواليات المتحدة ، االنتعاش االقتصادي المحلي وآذلك االستقرار المالي العالمي             
تزايدة في الواليات المتحدة بشكل أساسي عن ط             ريق االدخارات في العالم النامي ، وال سيما     حاالت العجز الم

يا وأمريكا الالتينية      ويتطلب تصحيح هذه االختالالت على صعيد االقتصاد الكلي العالمي جهودًا متضافرة           . آس
ي  الم النام بلدان الصناعية والع ب ال ن جان قة م ات  . ومنس ي الوالي ارات ف ادة اإلدخ يف زي ية التكي مل آل وستش

ادة اال     تحدة وزي بلدان األخرى فضًال عن تخفيض قيمة الدوالر، مما سيمكن من تسوية العجز         الم تثمار في ال س
 . التجاري في الواليات المتحدة وخفض الحوافز الممنوحة للبلدان النامية لمراآمة االحتياطيات

 
ية في عام               - 3 ية العالم تطورات االقتصادية اإليجاب نمو في  ، التي من المرجح أن تدعم ال      2006وتشمل ال

اع أسعار الصادرات من السلع األساسية الذي يعزى إلى الطلب العالي خصوصًا من آسيا وتقديم                    يا، ارتف أفريق
المساعدة الموعودة وتخفيف عبء الدين وارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ، إضافة إلى تزايد حصة                

ية م     تحويالت المال ات ال اع تدفق ند وارتف ين واله ن الص ل م ال آ ذه    . ن العم م ه ن الضروري دع ه م يد أن ب
 . التطورات باتباع سياسات محلية مؤاتية بغية تحقيق أقصى قدر من التأثير على النمو في أفريقيا

 
اق االقتصاد العالمي على المدى الزمني المتوسط تدعو إلى التفاؤل، ومن                    - 4 زال آف وم ، ال ت ى العم وعل

بدو      –المرجح    يما ي وعالوة على ذلك، بدأت . قتصاد الواليات المتحدة األمريكية بطريقة سلسة  أن يستقر ا – ف
نطاق            زال واسعة ال ا ال ت تقّلص رغم أنه ية في ال ك، توجد بعض المخاطر بالنسبة     . االختالالت العالم ومع ذل

يا وضعف أسواق اإلسكان في البلدان المتقدمة، األمر الذي ق                ية جراء المنافسة من آس بلدان األفريق د يؤدي لل
ى السلع األساسية وتدني أسعارها             ى خفض الطلب عل فالتنوع االقتصادي، وزيادة الطلب المحلي والتكامل      . إل

ية حاسمة لتمكين البلدان األفريقية من زيادة صادراتها والتقليل من ضعفها إزاء                   االقتصادي أمور تكتسي أهم
 . لذي تحقق مؤخرًاالصدمات الخارجية وفي نهاية المطاف إدامة انتعاش النمو ا

 
 أداء النمو اإلجمالي في أفريقيا   -باء 

 
 ال تزال االقتصادات األفريقية تحافظ على زخم النمو

 
جلة       - 5 ابقة مس نوات الس الل الس ق خ ذي تحق نمو ال م ال ى زخ افظ عل ية تح زال االقتصادات األفريق ال ت

دره  ي ق ي الحقيق ي اإلجمال ناتج المحل و لل دل نم ي مع ام  5.7إجمال ي ع ة ف ي المائ ـ 2006ف ة ب ي 5.3 مقارن  ف
فقد حقق ثمانية وعشرون بلدًا تحسنًا في        ) . 1الشكل   ( 2004 في المائة في عام      5.2 ، و  2005المائة في عام    

ام  ي ع نمو ف ام 2006ال ة بع ام    . 2005 مقارن ي ع لبيًا ف ٍو س دل نم ذي سجل مع يد ال بلد الوح و 2006وال  ه
بابوي م أداَء ا. زم د دع ام وق ي ع يا ف ي أفريق نمو ف ي إدارة 2006ل ن ف ابقة ، التحُس ى غرار األعوام الس  ، عل

ي في العديد من البلدان والطلُب العالمي الشديد على الصادرات من السلع األساسية األفريقية، ما       االقتصاد الكل
  . أدى إلى ارتفاع أسعار الصادرات ، ال سيما أسعار النفط الخام والفلزات والمعادن

 ) النسبة المئوية ( 2005 – 2004 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في أفريقيا، - 1الشكل 
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   2007يناير / وحدة المعلومات التابعة لمجلة اإليكونوميست، آانون الثاني :  المصدر
 
ًا خصو              - 6 و أسعار السلع األساسية قوي ر نم ان أث د آ بلدان المصدرة للنفط    لق فقد أسهمت . صا بالنسبة لل

بلدان، آمجموعة، بنسبة          ذه ال نمو في القارة الذي بلغ                57.5ه دل ال ة من مع  في المائة من معدل     5.7 في المائ
ام        نمو في ع ة بنسبة     2006ال وقد أدت الزيادة األخيرة في أسعار النفط . 2005 في المائة في عام 53.4 مقارن

نة      ادة هيم ى زي نمو في القارة ملقيًة بظاللها على التحسن الملحوظ في                      إل ي ال ى إجمال نفط عل تجة لل بلدان المن  ال
بلدان غير المنتجة للنفط           نمو في ال ) 2الشكل   ) (2006 في عام    5.2 إلى   2005 في المائة في عام      4.6من  ( ال

نفط والتنويع االقتصادي هما من المقومات ال           .  رادات ال ة إلي اإلدارة الفاعل تي ال بد منها لقيام البلدان األفريقية ف
ا إيرادات                             اح التي تدّره نفط، ولضمان تقاسم األرب الحد من ضعفها إزاء صدمات أسعار ال نفط ب المصدرة لل

 . النفط على نحو واسع النطاق، ولتحقيق النمو المطرد
 
ون ، أدى تحسن اإلدارة االقت                     - 7 ة وخفض الدي ات المعون ادة تدفق ى زي صادية وارتفاع أسعار   وإضافة إل

السلع األساسية غير النفطية إلى التعويض عن األثر السلبي الذي خلفه ارتفاع أسعار النفط على الناتج المحلي             
ى تجاوزه                    ل إل نفط، ب ية المستوردة لل بلدان األفريق ي الحقيقي لل وفي المتوسط ، حافظت هذه البلدان        . اإلجمال

ناتج              رتفع لل و إيجابي وم دل نم ى مع ي الحقيقي خالل         عل ي اإلجمال ان أثر ارتفاع     . 2006 – 2004المحل وآ
ع   ادن، حيث ارتف ية بالمع ير الغن ير النفطية غ بلدان غ ي ال نمو متواضعًا بشكل خاص ف ى ال نفط عل أسعار ال

نمو من         ام          4.1مستوى أداء ال ة في ع ى  2005 في المائ ة في عام   5.8 إل ،  وذلك )3:الشكل (2006 في المائ
  عبء الدين وزيادة تدفقات المساعدات، فضال عن تحســــّن األداء بفضل تخفيف

اع أسعار السلع األساسية الزراعية              نمو في البلدان                  . الزراعي وارتف دل ال ى مع ير يذآر عل م يطرأ أي تغ ول
ام              ادن في ع ية بالمع ية غير النفطية وغير الغن ام   2006األفريق ة بع ، إذ أدت آثار ارتفاع أسعار 2005 مقارن

 .  )1(النفط إلى التقليل من األرباح التي تحققت من ارتفاع أسعار المعادن 
 

 – نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في البلدان األفريقية النفطية مقارنة بالبلدان غير النفطية               - 2الشكل  
 ) النسبة المئوية  ( 2006 – 2002
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ى النفط باستخدام مصادر الطاقة البديلة، السيما                           )1( تمادها عل نفط من اع ية المستوردة لل بلدان األفريق ل ال من الضروري أن تقل

ية نظم                   نفط وتحسين فعال يد استخدام ال تراتيجيات لترش تماد اس ية واع ة المائ ويعتبر هذا األمر أساسيًا ليس     .  الطاقة لديها  الطاق
ي       تاج المحل ن اإلن ة م ى الطاق ع عل ي تدف يف الت بي للتكال اع النس بب االرتف ًا بس ن أيض نفط ولك عار ال اع أس بب ارتف ط بس فق

  ). 2005برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، (اإلجمالي في هذه البلدان 
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   2007يناير /لومات التابعة لمجلة اإليكونوميست آانون الثانيوحدة المع: المصدر
  النمو في البلدان الغنية بالمعادن مقارنة بالبلدان غير النفطية وغير الغنية بالمعادن- 3الشكل 

 )النسبة المئوية ( 
 

4.8

3.7
4.1

4.8
5.8

4.9

0
1
2
3
4
5
6

نلا
س
ةب

لا 
ئم

200420052006

ينغلا ريغو ةيطفنلا ريغ نادلبلانداعملاب ةينغلاو ةيطفنلا ريغ نادلبلا
  

   2007يناير / ن الثاني وحدة المعلومات التابعة لمجلة اإليكونومست، آانو :المصدر
 

 تتأثر البلدان األفريقية المستوردة للنفط بارتفاع أسعار النفط 
 
ى نحو خطير من اآلثار السلبية ألسعار النفط إذا ما مضى يرتفع           - 8 نفط عل بلدان المستوردة لل ستعاني ال

ى المدى المتوسط        اع أسعار النفط على التضخم وللتقليل إلى أدنى درجة من آثار ارتف ) . 1انظر اإلطار   ( عل
تقرار االقتصاد الكلي عمومًا، يتعين على الحكومات األفريقية أن تواصل اتباع سياسات حذرة، خصوصًا                 واس

وفي الوقت ذاته، ينبغي للجهات المانحة الدولية والمؤسسات        . عن طريق تجنب تحويل العجز المالي إلى نقود          
بلدان            ير دعم خاص لل ية توف ية الدول  األفريقية المستوردة للنفط المنخفضة الدخل بغية تخفيف آثار ارتفاع          المال

على وجه الخصوص، يشكل تخفيف عبء الدين والتمويل الخارجي اإلضافي غير المنشئ للدين             . أسعار النفط 
ا  م نموه ي دع نفط ف توردة لل ية المس بلدان األفريق اعدة ال نهما لمس د م ن الب ي عاملي ز المال ة العج لمواجه

 . صادي وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةاالقت
يق األهداف اإلنمائية                          - 1اإلطار    تقدم نحو تحق نمو وال باطؤ ال ى ت نفط إل اع أسعار ال  سيؤدي استمرار ارتف

 .لأللفية في البلدان األفريقية المنخفضة الدخل والمستوردة للنفط
  

نفط باستخدامه              ية غير المستوردة لل بلدان األفريق يز ال نفط آمصدر من مصادر الطاقة            تتم ديدة ال ثافة ش ا بك
نفط             ى ال رونة في الطلب عل ر الم دم توف ك بع نفط يثير مسألة ارتفاع تكاليف    . األساسية وآذل اع أسعار ال فارتف

ية  ق المال ديد العوائ ى تش ا إل تاج آم ذا اإلن ى انخفاض ه ؤدي إل تاج وي يض . اإلن ى تخف ات إل وتضطر الحكوم
ياآل األ       ى اله اق عل ية سّد فاتورة النفط المرتفعة           اإلنف وعالوة على ذلك، فإن    . ساسية والخدمات االجتماعية بغ

يزان               ع م ور وض ى تده ي وإل ز المال ادة العج ى زي ؤدي إل ي وي خم المحل اقم التض نفط يف عار ال اع أس ارتف
تجاري    بادل ال دالت الت ن مع ًال ع ات فض ادي بصور   . المدفوع ر األداء االقتص ذا األم وض ه ن أن يق ة ويمك
  . مباشرة وغير مباشرة أيضًا بسبب التقلبات المتزايدة

ى الرغم من أن البلدان األفريقية المستوردة للنفط حققت نموًا إيجابيًا في اإلنتاج المحلي اإلجمالي بشكل                      وعل
يلة الماضية، فهي تعاني من تصاعد االختالالت الداخلية والخارجية             ام خالل السنوات القل  فالطلب القوي. ع

ى السلع األساسية واإلدارة الجيدة لالقتصاد الكلي واألداء الزراعي األفضل وتحسن أسلوب الحكم السياسي                عل
ا عوامل رئيسية ساعدت هذه                                ن هي آله يف عبء الدي ات المساعدة وتخف ادة تدفق بلدان وزي د من ال في العدي

البضائع التي استوردتها البلدان األفريقية     غير أن آمية الوقود من      . البلدان على المحافظة على زخم النمو العام      
د ارتفعت إلى حد آبير نتيجة االرتفاع األخير في أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة ملحوظة                      نفط ق المستوردة لل

ابها الجاري        وإضافة إلى ذلك، واصلت البلدان المستوردة للنفط تكّبد خسائر فادحة في معدالت            . في عجز حس
  . التبادل التجاري

ية المستوردة للنفط تأثيرًا أشد                   بلدان األفريق ات وضغوط التضخم في ال    وسيؤثر تصاعد العجز في الموازن
ى فرص عمل وعدم توفر شبكات األمان                        ثور عل اق الع راء بسبب انخفاض آف ى الفق ًا عل وقد ترغم قيود   . وقع

ى فرض رسوم على المستفيدين من الخدمات اال                 ية أيضًا الحكومات عل جتماعية ورفع أسعار المرافق    الميزان
  . العامة مثل الكهرباء والمياه

ه البلدان األفريقية المستوردة للنفط في التقليل من اعتمادها على النفط        ذي تواجه تحدي الرئيسي ال ثل ال    ويتم
بديلة       ة ال وارد الطاق ى          . عن طريق تشجيع م ذه الحكومات أن تعمل عل ومن األمور الحيوية بشكل خاص له

ك صياغة استراتيجيات صناعية تشجع تنويع اإلنتاج والصادرات                        تعز ا في ذل نمو بم ز سياسات ال ويتعين . ي
ية توفير دعم خاص للبلدان األفريقية المستوردة للنفط                      ية الدول ية والمؤسسات المال ى الجهات المانحة الدول عل
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يها                نفط عل اع أسعار ال ار ارتف يف من آث ية التخف يف عبء ا      . بغ بر تخف ن والتمويل الخارجي اإلضافي     ويعت لدي
بلدان من آفالة استمرار نموها االقتصادي وتعجيل التقدم              ذه ال ن ه نهما لتمكي د م ن الب ن أمري غير المنشئ للدي

  .   نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
  أ 2006 اللجنة االقتصادية ألفريقيا، :المصدر

  
 لمتباين النمو مع الرآود في أسفل الس  - 1
 
ن البلدان في جميع أنحاء القارة، إنما يميزه                          - 9 اوٍت بي وي يخفي وراءه أوجه تف نمو الق ي لل إن األداء الكل

لم          رآود في أسفل الس دان فقط من ضمن البلدان العشرة األعلى أداًء في عام              . ال ة بل ناك ثالث  2006فكانت ه
ى أساس                   ى أداًء عل بلدان العشرة األعل ن ال نمو السنوي خالل          آانت أيضًا من بي  – 1998 متوسط معدالت ال

وال، والسودان، وموزامبيق    2005 ، ونصف البلدان العشرة ) ب2006اللجنة االقتصادية ألفريقيا، (  وهي أنغ
نفط               تجة لل بلدان المن ى أداًء هو من ال أنغوال والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية الكونغو والسودان        ( األعل

يا م). وموريتان ا وتض ادن هم ن بالمع ن غنيي ى أداء بلدي ية األعل ة الباق بلدان الخمس و ( ال ة الكونغ جمهوري
يق    ًا من الصراع هو ليبيريا             ) الديمقراطية وموزامب دًا خارج دًا واح ويعتبر ارتفاع أسعار ). 4انظر الشكل (وبل

 . النفط والمعادن من محفزات النمو األساسية بالنسبة للبلدان األفضل أداء
 

د سجلت خمسة بلدان هي ، جزر القمر وزمبابوي وسوازيلند وسيشيل وآوت ديفوار أدنى معدالت           و  - 10 ق
ى مدى السنوات        نمو عل وانخفض أداء النمو في سوازيلند طوال السنوات الخمس األخيرة         . 2006 – 1998ال

بوط األسعار في سوق تصدير المنسوجات وانخفاض أسعار السكر في        زايد المنافسة وه  سوق االتحاد بسبب ت
ي    وظلت جزر القمر، المعتمدة بدرجة آبيرة على الزراعة تشهد نموًا متدنيًا وإيرادات منخفضة من           . األوروب

ياحة، وفي الوقت ذاته، ما انفك النزاع السياسي وانعدام األمن يعوقان                        ورًا في قطاع الس يال وتده تصدير الفان
ي آوت دي تثمار ويقوضان األداء االقتصادي ف واراالس لبيًا . ف ي س بابوي بق ي زم ا أن األداء االقتصادي ف آم

ي تفاقمت    ية الت ى الصعوبات السياس ام األول إل ي المق ك ف زى ذل يرة،  ويع ي األخ نوات الثمان دى الس ى م عل
تكررة          اف الم د أثرت عوائق سعر صرف العمالت األجنبية وارتفاع أسعار النفط في       . بسبب موجات الجف وق

ة األخير تأثي     رًا سلبيًا على االستثمار واستخدام القدرات في سيشيل مما أدى أيضًا إلى الرآود االقتصادي              اآلون
 . الكامل تقريبًا خالل السنوات الثماني األخيرة

 
  2006 البلدان العشرة األعلى أداًء والبلدان الخمسة األدنى أداًء في أفريقيا في عام -4الشكل 

  ) النمو السنوي بالنسبة المئوية (
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 يتفاوت أداء النمو دون اإلقليمي تفاوتًا آبيرًا  - 2
 

ية الخمس   - 11 ناطق دون اإلقليم يع الم ي جم يرة ف اوت آب نمو أوجه تف ما . )2(ُيظهر أداء ال ق ش د حق ل فق
ى نسبة في تسارع نمو الناتج اإلجمالي المحلي إذ ارتفع من                يا أعل  6.6 إلى  2005 في المائة في عام      5.2أفريق

ام    يه من     2006في ع نمو ف ع أداء ال ذي ارتف ي ال بعه الجنوب األفريق ى 5.6 ، ت ة 5.9 إل جل  .  في المائ د ُس وق
راجع من                        يا حيث ت نمو في غرب أفريق باطؤ ملحوظ في زخم ال  في  4.2 إلى   2005ي المائة في عام      ف 5.4ت

ام    ي ع ة ف تاج            . 2006المائ ن اإلن ترآة بي يزة مش ية م ية األول لع األساس ى الس ير عل تماد الكب ل االع ويظ

                                                 
 . مي باستخدام اإلنتاج اإلجمالي المحلي لكل بلد بمفرده آمعامالت ترجيحية حسب معدالت النمو دون اإلقلي) 2(



E/ECA/COE/26/2 
 5صفحة 

 
 

 

ية          ناطق دون اإلقليم يع الم نمو في جم ارة لصدمات خارجية ويجعل       . والصادرات وال ذا األمر يعرض الق وه
 . ياسات النمو في القارةالتنويع االقتصادي أولوية قصوى بالنسبة لس

 
يما       - 12 نفط ، ال س عار ال اع أس ام األول الرتف ي المق يجة ف يا نت مال أفريق ي ش نمو ف وي لل اء األداء الق وج

ية الليبية والسودان وموريتانيا             يرية العرب ر والجماه فقد حققت موريتانيا أعلى زيادة في معدل     . بالنسبة للجزائ
ي ال          ي اإلجمال ناتج المحل و ال ع    نم ام          5.4من   ( ذي ارتف ة في ع ى    2005 في المائ ة في عام        19.4 إل  في المائ

ام في عام             ) 2006 نفط الخ تجاري لل دء االستغالل ال ، آما أن النمو المطرد في القطاع الثانوي 2006بسبب ب
ومن . ظل يساعد في دفع األداء االقتصادي في شمال أفريقيا إلى األمام    ) خصوصًا السياحة ( وقطاع الخدمات     

نفط آي تتمكن المنطقة دون اإلقليمية من المحافظة على دعم                      رادات ال ة إلي الضروري ضمان اإلدارة المالئم
 . زخم النمو

 
ام                  -13  نًا في ع نمو في الجنوب األفريقي تحس ى اإلنتعاش            2006وسجل ال يرة إل ك بدرجة آب  ويعزى ذل

رد يد المّط وتو واألداء الج ن مالوي وليس ل م ي آ نطقة دون االقتصادي ف ي الم بلدان األخرى ف م ال ي معظ  ف
ية  ات االستثمار األجنبي المباشر، حافظت جنوب أفريقيا، خالل                 . اإلقليم اع تدفق ام وارتف اق الع ادة اإلنف فمع زي

ام    ى نفس معدل النمو الذي تحقق في عام  2006ع وال تزال أنغوال، على الرغم من حدوث تباطؤ . 2005، عل
نفط فيها، ت        تاج ال ( وتتبعها موزامبيق   )  في المائة  17.6( حقق أسرع نمو اقتصادي في الجنوب األفريقي        في إن

ة    7.9 غير أن زمبابوي، ال تزال تسّجل نموًا ) .  في المائة 6( وزامبيا )  في المائة  6.9( ومالوي   )  في المائـ
لبيًا    ام          -4.4(س ة في ع ي، فقد ُسجل فيها أعلى    ، أما مالو  ) 2005 في المائة في عام      -7.1 من   2006 في المائ

نمو بفضل الظروف المناخية وأسواق السلع األساسية المؤاتية، مع أنها لم تتخلص تمامًا من آثار                       مستويات ال
ذي ضربها في عام          اف ال وقد تحّسن النمو في موريشيوس تحسنًا آبيرًا رغم المنافسة الشديدة من      . 2005الجف

ك بفضل      وجات، وذل وق المنس ي س يا ف ب آس اع     جان ي قط ق ف ذي تحق وظ ال نمو الملح تثمار وال ادة االس زي
ًا في عام               . الخدمات  نمو في ليسوتو ارتفاع د شهد ال  نتيجة لزيادة االستثمار في الصناعات التحويلية       2006وق

اع الصادرات من المنسوجات والماس                 ى ارتف ا أدى إل ادن، مم وظلت سوازيلند تسجل معدَل    . واستخراج المع
 . بسبب الجفاف وتدهور صناعة المنسوجات)  في المائة 1.2( نمٍو منخفضًا 

 
اع أسعار النفط إلى تقويض النمو في وسط أفريقيا      - 14 د أدى ارتف فعلى الرغم من الزيادة المطردة في . وق

ام    ي ع ي ف ي اإلجمال ناتج المحل و ال ي نم راجع ف بر ت توائية أآ يا االس اد وغين نفط، شهدت تش عار ال  2006أس
تهما جم   ة الكونغو  تبع فقد انخفض إنتاج النفط في تشاد في عام . ويعزى ذلك إلى هبوط إنتاج النفط الخام      . هوري

ية 2006 اآل فن بلدان  .  بسبب مش يرون ال يبي والكام ي وبرنس ان توم يا الوسطى وس ة أفريق ت جمهوري وآان
يدة التي حققت في المنطقة دون اإلقليمية معدالت نمو في عام                  ثالثة الوح جاوزت معدالت النمو في  ت2006ال

 . ، وذلك بفضل التحسن في أسعار المنتجات األساسية الزراعية مثل القهوة والكاآاو 2005عام 
 

زال الظروف المناخية وأسعار الصادرات من السلع األساسية مؤاتية بدرجة                     - 15 يا ، ال ت وفي شرق أفريق
ى نحو متق                     اف عل رن األفريقي من جف ا شهده الق يرة رغم م وآانت منطقة شرق أفريقيا المنطقة دون      . طع  آب

ية التي حققت أفضل أداء في عامي          ، ولكنها عانت من انخفاض طفيف في معدل نموها  2005 و   2004اإلقليم
ام      امل األساسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الذي حال دون تحقيق المنطقة دون             . 2006في ع ويعزى الع

نمو، إ         دل لل ى مع ية أعل وظل األداء االقتصادي قويًا    . ذ إن جميع البلدان في شرق أفريقيا مستوردة للنفط        اإلقليم
يا      ة      8.5(في إثيوب ندا   )  في المائ ، )  في المائة    5.5( وآينيا  )  في المائة  5.8(وتنزانيا  )  في المائة    5.0( وأوغ

وة   اي والقه يما الش ية، ال س لع األساس عار الس اع أس بب ارتف دي وجمه. بس ت بورون و وحقق ة الكونغ وري
ي      نمو ف دالت ال ى مع دا أعل ية وروان ي   4.2 و 5.8، 7.0 (2006الديمقراط ى التوال ة عل ي المائ ل )  ف بفض

ية في وقت يستفيد فيه النشاط االقتصادي من عودة                تجارة والصناعات التحويل ناء وال التحسن في قطاعات الب
نطقة        ى الم يًا إل ا       . السالم تدريج ا أسهم قطاع استخراج المع ة الكونغو      آم نمو بجمهوري يرًا في ال دن إسهامًا آب

يًا في جزر القمر       . الديمقراطية  زال األداء االقتصادي متدن ، ويعزى سـببه إلى انخفاض ) في المائة2.2(وال ي
يال وتدهور قطاع السـياحة، وفي إريتريا                 ية من صادرات الفان رادات المتأت جّراء انخفاض  )  في المائة    2(اإلي

تثمار وا ة  االس نزاعات الحدودي ن ال ناجمة ع رى ال لبية األخ ار الس ي األداء  . آلث نًا ف يل تحس ت سيش وحقق
ادي  ن ( االقتص ام    - 1.5م ي ع ة ف ي المائ ى 2005 ف ام    1.0 إل ي ع ة ف ي المائ تخلص  ) 2006 ف بب ال بس

 سمك  وتدهور قطاع السياحة والصادرات من   2005التدريجي من اآلثار السلبية التي خلفها تسونامي في عام            
 . التونا خالل العامين السابقين 

 
 بسبب تراجع النمو في 2006وشهد غرب أفريقيا أآبر انخفاض لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام              - 16

ام          6.0من   ( نيجيريا    ة في ع ى    2005 في المائ ة في عام         4.2 إل الناجم عن  االضطرابات     ) 2006 في المائ
يجر          تا الن يًا في آوت ديفوار            وال. االجتماعية في دل نمو متدن زال ال بسبب عدم االستقرار   )  في المائة    1.2(  ي

ية والصناعية   ى تعطيل األنشطة الزراع ذي أّدى إل ن . السياسي ال نغال، وهي من بي ي الس نمو ف زال ال وال ي
ًا   ية، قوي ير النفط بلدان غ ة 4.0( ال ي المائ نا ) ف بب األداء الصناعي الضعيف ال م انخفاضه بس ن ، رغ جم ع

نفط والفشـل في تجديد اتفاق صيد السـمك بينها وبين االتحاد األوروبي            اع أسعار ال واستمرت ليبيريا  . )3(ارتف
تعاش نموها القوى في مرحلة ما بعد الصراع                 ى ان  في  5.5آما حققت غامبيا معدل نمو بلغ       . في المحافظة عل

ام        ة في ع ة بنسبة    2006المائ ة في عام   5 مقارن ،  وذلك بفضل سقوط األمطار بكميات آبيرة 2005 في المائ
                                                 

اق السنغال مع االتحاد األوروبي حول الصادرات من األسماك، الذي بدأ من أيلول                      )3( د اتف بر الفشل في تجدي  2002يوليه / يعت
ول ى أيل يه / إل ا  2006يول ى االتح نغال إل ن الس ماك م يقًا لتصدير األس رًا مع ارة  ، أم دوث خس ى ح ا أدى إل ي، مم د األوروب
ا    ى السنغال                      20.2مقداره ية السنوية إل تحدة في المدفوعات المال ات الم يون من دوالرات الوالي وحدة المعلومات التابعة   ( مل

  ). 2006يناير / لمجلة اإليكونوميست، آانون الثاني
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ادة النشاط في قطاع السياحة            2006ويعتبر النمو في البلدان األخرى في المنطقة دون اإلقليمية في عام            . وزي
 . 2005مماثًال للنمو الذي تحقق في عام 

 
 2006 – 2004 أداء النمو دون اإلقليمي في الفترة - 5الشكل 
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 ال تزال استدامة موازين االقتصاد الكلي تثير بعض الشواغل على المدى المتوسط   -جيم 
 
 النفط آعامل أساسي في تحسين الموازنات المالية   - 1
 

و - 17 ه العم ى وج يا عل ت أفريق ية     ظل ات مال ت متوسط موازن ي إذ حقق ي إيجاب ى وضع مال افظ عل م ، تح
ات     ( تثناء اإلعان غ   ) باس ام                  0.1بل ي في ع ي اإلجمال ناتج المحل ة من ال ة بنسبة      2006 في المائ  في  0.4 مقارن

ام    ة في ع ـ   ) . 1الشكل   ( 2005المائ بلدان ال بة لل ادة     40فبالنس ة ، حدثت زي يانات مقارن نها ب توفر ع  التي ت
يفة في عدد البلدان التي عانت من حاالت عجز مالي في عام                ط  30 إلى   27من   ( 2005 مقارنة بعام    2006ف
بلدان المستوردة للنفط                        )  رتفع في ال اق الحكومي الم يجة اإلنف نفط نت اع أسعار ال وقد أدت الزيادة . بسبب ارتف

تثمار في القطاع العام إلى حاالت عجز آبيرة في الم               يرة في االس وازنات في بعض البلدان المصدرة للنفط    الكب
ة      - 5.0(، وهي أنغوال       اد   )  في المائ ة    - 4.4(وتش ة    - 3.8(وتونس   )  في المائ  في  - 7.9(ومصر   )  في المائ

 ). المائة 
 

بلدان التي حققت فائضًا في الميزانية في عام                          - 18 يع ال إن جم يبي، ف تثناء سان تومي وبرينس  2006وباس
نفط    درة لل دان مص ي بل ابون      ( وه توائية  وغ يا االس و  وغين ة الكونغ يرون  وجمهوري ر  والكام الجزائ

ودان   ية والس ية الليب يرية العرب يه    ). والجماه زى إل ذي يع ي ال امل األساس ثل الع نفط يم زال ال ي ، ال ي وبالتال
يا آكل           ي اإليجابي ألفريق زنات المالية على و يثير هذا األمر بعض الشواغل إزاء استدامة الموا     . الوضع المال

 . المدى المتوسط في العديد من البلدان األفريقية المستوردة للنفط
 

ذه البلدان                      - 19 ير من ه ية في الكث يًا لدعم الميزان ية الرسمية مصدرًا رئيس آما . وتشكل المساعدة اإلنمائ
ببًا                      نفط والمساعدة الخارجية س رادات ال ى إي ية عل يات الحكوم تماد الميزان ثل اع ات المالية    يم لضعف الموازن

يا            ي في أفريق ي اإلجمال ناتج المحل و ال تدامة المالية               .  ونم نفط، سوف تستدعي االس تجة لل بلدان المن فبالنسبة لل
ز     بيل تعزي ي س رادات ف ذه اإلي تخدام ه تراتيجيات الس نفط واس رادات ال ذرة إلي ة وإدارة ح تراتيجيات فعال اس

ادي  نويع االقتص روري أن ت .  الت ن الض ن         وم زيد م د الم يات لحش ميم آل نفط بتص درة لل بلدان المص وم ال ق
 . اإليرادات من مصادر محلية وإدارتها على نحو أفضل

 
 )عدد البلدان  ( 2006 – 2004 توزُّع حاالت العجز المالي في أفريقيا، - 1الجدول 

 
2006  2005  2004   

ير  بلدان غ ال
المنتجة للنفط 

بلدان  ال
 المنتجة للنفط 

بل ير ال دان غ
 المنتجة للنفط 

بلدان  ال
 المنتجة للنفط 

ير   بلدان غ ال
 المنتجة للنفط 

بلدان  ال
 المنتجة للنفط 

 

 البلدان ذات الفائض   6  3  7  6  7  3
  في المائة 5أقل من   2  2  1  4  2  3

  في المائة 10 و5بين   2  1  3  1 صفر  صفر 
 المائة  في 10أآثر من   2 صفر   3  1  5 صفر 

 البلدان ذات العجز   7  24  6  27  6  24
  في المائة 5أقل من   5  18  5  15  5  13
  في المائة 10 و5بين   2  5  1  6 صفر   9
  في المائة 10أآثر من  صفر  1 صفر  صفر  1  2

 مجموع عدد البلدان   13  27  13  33  13  27
 

    2006أآتوبر / لمجلة اإليكونوميست، تشرين األولوحدة المعلومات التابعة  : المصدر
 الضغط الناجم عن أسعار النفط يهدد استقرار األسعار    - 2
 

ام الثاني على التوالي متوسط تضخم أسعار االستهالك في أفريقيا           - 20 ع، للع  في المائة في 8.5من (  ارتف
ام    ى    2005ع ة في عام        9.9 إل ضغط التضخمي بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار وقد نجم ال ). 2006 في المائ

ففي معظم البلدان ارتفعت أسعار األغذية ارتفاعًا       . النفط وما تاله في زيادة في تكاليف اإلنتاج وتدنٍّ في اإلنتاج          
نقل          يف ال اع تكال يرًا بسبب ارتف نما ظل التضخم تحت السيطرة ومنخفضًا في معظم البلدان األفريقية                 . آب وبي

، ال يزال احتمال ارتفاع معدل التضخم مصدر قلق إذا ما استمرت            53نها بيانات والبالغ عددها     التي توفرت ع   
 . أسعار النفط في االرتفاع في المستقبل القريب

 
دل الوسطي للتضخم، فإن الوضع قد تحسن في عام                    - 21 اع المع رغم من ارتف ى ال  مقارنة بعام   2006وعل

بلدان التي آان           2005 ع عدد ال ل من             إذ ارتف يها معدالت التضخم أق ل من        5ت ف ا شهد عدد أق ة، آم  في المائ
ام عشرية          بلدان تضخمًا بأرق يرًا في التضخم آانت                 ) . 2الجدول   ( ال ًا آب بلدان التي شهدت ارتفاع غير أن ال

يلة  ى           . قل ع التضخم إل بابوي ارتف  في المائة في عام     237.8 مقارنة بـ    2006 في المائة في عام       1216ففي زم
ذي تسبب بحدوث تضخم ونقص األغذية ال سيما الذرة        2005 ية ال ل عجز الميزان ى تموي ك إل اد ذل وفي . ، وع

ذي شهد ثاني أعلى معدل تضخم في أفريقيا، بقى التضخم مرتفعًا           بلد ال يا، وهو ال  في المائة في 27بنسبة (غين
ام  بة 2006ع ة بنس ام  31.4 مقارن ي ع ة ف ي المائ ك إل  ) 2005 ف زى ذل نفط  ، ويع عار ال اع أس ار ارتف ى آث

 . والتضخم الناجم عن ارتفاع الواردات من السلع االستهالآية 
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 ) عدد البلدان  ( 2006 – 2004 توُّزع معدالت التضخم في أفريقيا، - 2الجدول 

 
 النطاق   2004  2005  2006

  في المائة 5أقل من   30  21  25
 )  في المائة 10ثناء باست(  في المائة 10 و5بين   6  14  15
 )  في المائة 20باستثناء (  في المائة 20 و 10بين   13  13  10
  في المائة وأعلى 20  3  4  2

 مجموع عدد البلدان   52  52  52
 

  أ     2006صندوق النقد الدولي ،  : المصدر
 
  الموازين الخارجية هي أيضًا مدفوعة بالمستجدات في قطاع الموارد-دال

  
 المستجدات في ميزان المدفوعات  -1
 

 2.3ارتفع من ( حققت أفريقيا، للعام الثالث على التوالي، فائضَا إيجابيًا ومتزايدًا في حسابها الجاري                   -22
 مليار   18.4 أي من - 2006 في المائة في عام   3.6 إلى 2005في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام         

، ويعود ذلك إلى ارتفاع عائدات صادرات السلع          )والر من دوالرات الواليات المتحدة      مليار د 33.1دوالر إلى  
وإن متوسط ميزان المدفوعات في أفريقيا يعكس إلى حد آبير التطورات التي            . األساسية، ال سيما النفط   

 في حسابها     وحققت جميع البلدان المصدرة للنفط، ما خال السودان، فائضاُ              . تشهدها البلدان الغنية بالموارد     
فناميبيا بلد  ). المغرب وناميبيا   (الجاري، وانسحب األمر نفسه على بلدين اثنين فقط من البلدان غير النفطية               

آما تشكل األموال     . غني بالمعادن في حين أن في المغرب قطاع صادرات أآثر تنوعًا وثروات معدنية هائلة                
 لتعليل الفائض الذي حققه المغرب في حسابه الجاري في                  التي يحولها العمال وإيرادات السياحة عامًال مهماً          

 بلدًا من  18، تدهور وضع الحساب الجاري في        2006وفي عام  ). 2005بنك المغرب،   ( السنوات األخيرة   
 .   2005 بلدًا عن عام  11 غير النفطية التي أعدت بيانات آافية، أي بزيادة          39البلدان الـ  

 
نفط زيادة في فائضها التجاري، في حين أن العجز التجاري في البلدان                    وسجلت البلدان المصدرة لل      -23

، ارتفع الفائض التجاري في البلدان       2006 و 2002وبين عامي ). 6الشكل ( المستوردة للنفط ازداد حدة  
 في المائة من الناتج المحلي     37 في المائة إلى  16من ( المصدرة للنفط، آمجموعة، أآثر من الضعف    

، في حين أن العجز التجاري في البلدان المستوردة للنفط، آمجموعة، قد تدهور على امتداد الفترة                 )اإلجمالي 
بل وآان تدهور العجز التجاري     .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي      11 في المائة إلى  4نفسها إذ ارتفع من  

حالة من القلق بسبب إدامته الحساَب          ويثير تواصل ارتفاع أسعار النفط        . في البلدان غير الساحلية أآثر حدة     
الجاري في البلدان المستوردة للنفط على حاله بسبب ما يرتبط بها من آثار على األداء االقتصادي العام                   

 .واستقرار االقتصاد الكلي    
 

 ) النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  (  الميزان التجاري في أفريقيا بحسب الفئة   -6الشكل 
1997-2006 

 
 

 
 

 

 

 
 . ب2006 صندوق النقد الدولي،   :المصدر

 
 أسعار الصرف وأثر ازدهار السلع األساسية  -2
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، إّال أن معدالت 2006ارتفع سعر صرف العمالت األفريقية مقابل دوالر الواليات المتحدة في عام         -24
 في   23(  أعلى هذه المعدالت   و مضت الكواشا الزامبية تسجل      ).  في المائة  5أقل من   ( الزيادة بقيت معتدلة   

للعام الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النحاس وتزايد ثقة المستثمرين، بخاصة بعد استيفاء البلد                    ) المائة 
وما  ). 2006 التابعة لألمم المتحدة،     اللجنة االقتصادية ألفريقيا     ( الشروَط الالزمَة للتخفيف من عبء الديون      

 في ارتفاع سعر صرف الكواشا الزامبية هو األحجام الكبيرة من تدفقات رؤوس                  ساهم أيضًا إلى حد آبير      
 . األموال المضاِربة التي استهدفت السندات الحكومية       

 
 في    8.5(والكوانزا األنغولية  )  في المائة  12.5( آما ارتفع معدل زيادة سعر صرف الدينار السوداني     -25

من جانب آخر، انخفض الدوالر           . ت االستثمار األجنبي المباشر     بفعل ازدياد عائدات النفط وتدفقا      ) المائة 
وتدنت  ).  في المائة 13( تلته الكواشا المالوية    )  في المائة 87(الزمبابوي أآثر من جميع العمالت األخرى    

صادرات زمبابوي ومالوي وارتفعت وارداتهما من األغذية بسبب بطء تخلصها من آثار الجفاف الذي          
 . ، في حين أن االحتياطي من العمالت األجنبية في غينيا يكاد يستنفد          2005ضربهما في عام   

 
ولقد راآمت بلدان أفريقية عديدة احتياطيًا آبيرًا من العمالت األجنبية في السنوات األخيرة رغبًة منها                 -26

ئثار بموارد  غير أن تخزين احتياطيات مفرطة من هذه العمالت يؤدي إلى االست     . في اتقاء الصدمات الخارجية      
وثمة منهج أفضل يتمثل في تبني استراتيجية شاملة           . يمكن استخدامها لدفع النشاط االقتصادي المحلي قدماً          

العتماد أنظمة تحوطية وضوابط لرؤوس األموال يمكن أن تخفف إلى الحد األدنى من مخاطر صرف                   
 الصادرات وتدفقات االستثمار األجنبي         العمالت، وفي الوقت نفسه منح البلد فرصة اإلفادة من ازدياد عائدات       

وينبغي أن تستند   . )Pollin et al.,2006(وينبغي ألنواع الضوابط التي ستنفذ أن تكون خاصة بالبلد        . المباشر
التدخالت إلى مجموعة من المؤشرات إلرسال إشارات من اإلنذار المبكر ترصد حرآة سعر صرف         

 وهيكل الدين الخارجي، وغير ذلك من المؤشرات على وجود         العمالت األجنبية ومعدل سعر صرف العمالت     
ويكمن الهدف النهائي في منح أفريقيا المجال الستغالل هذه الموارد لزيادة االستثمارات             . مخاطر مالية   

 . الخاصة والعامة بحيث تتسارع عجلة النمو        
   
 ما زال الدين الخارجي مرتفعًا وتدفقات رأس المال الخاص غير آافية  -3
 

 إن األمل الذي آان معقودًا على خفض دين أفريقيا الخارجي خفضًا هائًال في إطار مبادرة البلدان                        -27
الفقيرة المثقلة بالديون وعلى تحفيز اإلصالحات االقتصادية لتدفقات رأس المال الخاص ألمٌل تأخر تحقيقه                  

 مليار دوالر مقارنة بما       244موعه   ما مج 2006فبلغ رصيد ديون أفريقيا الخارجية في عام           . شديد التأخر 
). 2006صندوق النقد الدولي،     ( 2005 في عام   الواليات المتحدة     مليار دوالر من دوالرات   289مجموعه 

 2005 في المائة عام    35.9من  ( الناتج المحلي اإلجمالي       وعلى رغم تدني هذا الرصيد الحاد تدنيًا نسبيًا مقابل          
 في   4.2(، بقي مجموع التزامات خدمة الديون تقريبًا على ما هو عليه              )2006 في المائة في عام        26.2إلى  

، بسبب ارتفاع أسعار   )2006 في المائة في عام   4.1 و 2005اإلجمالي في عام    الناتج المحلي  المائة من  
ويشكل عبء الديون عائقًا ضخمًا يحول دون االستثمار العام، األمر الذي يؤخر في نهاية المطاف                     . الفائدة

 . النمو وخلق الوظائف   
 

وأفادت القارة من القدر الهائل من تدفقات األموال الخارجية التي وردت إليها في شكل مساعدة                 -28
، وهذا أمر ينبغي أن يحفز النمو االقتصادي في السنوات          )شملت التخفيف من عبء الديون    (إنمائية رسمية   

 الدين التي ُأعلن عنها في مؤتمر القمة الذي عقدته        وإن المبادرة المتعددة األطراف لتخفيف عبء       . القادمة 
 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من        13 أعفت 2005مجموعة الثمانية في غلين إيغلز في عام       

غير أنه من الواضح أن عملية اإلعفاء من الديون هذه    . ديونها، وهذا أمر آانت هذه البلدان بأمس الحاجة إليه      
 وأنه سيلزم تقديم المزيد من األموال الخارجية، وال سيما في ضوء تدني نسبة االدخارات المحلية                 ليست آافية 
 تدنيًا آبيرًا عما    2006-1998التي تحققت في الفترة        ) الناتج المحلي اإلجمالي       في المائة من      19.7(في أفريقيا    

وعالوة ). 3الجدول ) ( في المائة  24.5 (1985-1974آانت عليه أثناء حقبة ما قبل اإلصالح، أي الفترة         
-1998التي شهدتها الفترة   )  في المائة  25.4(على ذلك، ما زالت نسبة االستثمار المحلية اإلجمالية في أفريقيا               

 2015لخفض الفقر بمعدل النصف بحلول عام        )  في المائة 34.2( دون المستوى الذي يعتبر الزمًا  2006
ويساهم انخفاض مستوى االستثمار وتدني نوعيته في جعل معظم البلدان              . )1999 اللجنة االقتصادية ألفريقيا      (

 Berthelemy and(. األفريقية عاجزة عن تحقيق معدالت نمو مرتفعة وإدامتها على المدى المتوسط    
Soldering, 2001.( 

 
 2006 -1998 التدفقات الخارجية واالدخارات المحلية واالستثمار أثناء الفترة -3الجدول 

 
البلدان  أفريقيا مصدرال

غير 
 النفطية

البلدان 
 النفطية

 المؤشر

مليارات ( المساعدة اإلنمائية الرسمية  4.5 14.4 18.9 2006مؤشرات التنمية العالمية 
 ، المتوسط الواليات المتحدةدوالرات 
 )السنوي
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التقرير المتعلق باالستثمار في العالم،  
، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  2006

 . تنميةوال
مليارات (مؤشرات التنمية العالمية   7.3 5.9 14.0

 )الواليات المتحدة دوالرات 

الواليات مليارات دوالرات (التحويالت  7.6 5.2 12.8 2006مؤشرات التنمية العالمية 
 ) المتحدة

صندوق النقد الدولي ـ قاعدة بيانات       
 التوقعات االقتصادية العالمية 

 األخرىالتدفقات الخاصة     -6.1

النسبة المئوية   (االستثمار المحلي اإلجمالي  )أ(22.1 )ب( 18.4 )ج( 20.2 2006مؤشرات التنمية العالمية 
 )الناتج المحلي اإلجمالي  من 

النسبة المئوية    (االدخارات المحلية اإلجمالية  )د(24.2 )ج( 15.1 )و( 19.7 2006مؤشرات التنمية العالمية 
 )ي الناتج المحلي اإلجمال من 

 
؛  2006-1992؛ التدفقات الخاصة األخرى خاصة بالفترة   2005 – 1992مؤشرات التنمية العالمية خاصة بالفترة  : مالحظات

 غينيا )أ(: وبفعل عدم توافر البيانات، استثنيت البلدان التالية . 2004-1992البيانات المتعلقة بالمؤشرات المتبقية خاصة بالفترة 
 .  جيبوتي والصومال وغينيا االستوائية وليبريا وليبيا   )و( جيبوتي والصومال وليبريا؛   )هـ ( غينيا االستوائية وليبيا؛ )د( جيبوتي والصومال وغينيا االستوائية وليبريا وليبيا وليسوتو؛        )ج( جيبوتي والصومال وليبيريا وليسوتو؛     )ب(االستوائية وليبيا،  

 
 

  التنمية االجتماعية   -هاء
 

ويجري هذا     . جزء من اللمحة العامة التقدم الذي شهدته التنمية االجتماعية مؤخرًا في أفريقيا              يقّيم هذا ال  -29
التقييم على خلفية التحسن المطرد الذي طرأ مؤخرًا في األداء االقتصادي في مجموعة واسعة من بلدان         

ئية لأللفية، إذ أنه ترد       وهو يرآز على مؤشرات التنمية االجتماعية غير المتصلة باألهداف اإلنما           .  المنطقة 
والرسالة الرئيسية التي ينقلها هذا التقرير            . معلومات عن هذه األهداف في وثيقة أخرى مقدمة لهذا المؤتمر         

فحتى اآلن لم يترجم    . هي أن التحسن في التنمية االجتماعية متخلف آثيرًا عن التحسن في األداء االقتصادي      
وأحد أسباب هذا التخلف هو شدة تباطؤ التغّير في          .  االجتماعية النمو االقتصادي إلى تحسن في التنمية     

ويمكن أن يكون لذلك سبب آخر وهو ندرة البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية البشرية            . المؤشرات االجتماعية   
 . في المنطقة برمتها   

  
يروس نقص المناعة      وعالوة على ذلك، فإن البلدان األفريقية تحرز تقدمًا في مجال تقليص انتشار ف              -30

غير أن نسبة انتشاره ما    . البشرية واإليدز أو إبطائه، وفي مجال تحسين فرص المعالجة أمام المصابين به            
آما يبّين هذا الجزء أن االستبعاد االجتماعي يزداد حدة في أفريقيا            . زالت مرتفعة قياسًا بمناطق العالم األخرى         

، هو    )جنوب أفريقيا وآينيا   (ض بلدان أفريقيا المتقدمة اقتصاديًا         وأن ارتفاع معدل الجريمة، ال سيما في بع         
وبشكل عام،  تكثف البلدان تدخالتها لتحسين مؤشرات التنمية االجتماعية       . نتيجة مباشرة النتشار هذا الوباء  

وأظهر عدد منها تعهده بذلك عبر تشكيل وزارات مخصصة معنية بمسألة التنمية          . في القارة بأآملها   
 . اعية االجتم

 
 االستبعاد االجتماعي    -1
 

إذ أن نسبة آبيرة من سكان  .  أفريقيا مؤخرًا عريض القاعدة    هلم يكن النمو االقتصادي الذي شهدت    -31
وبالرغم من عدم . البلدان األفريقية لم تستفد من ارتفاع معدالت النمو، األمر الذي أدى إلى اليأس واالستبعاد          

ة االستبعاد في أفريقيا، يمكننا استخدام فئة العاطلين عن العمل آمجموعة آبيرة          امتالآنا بياناٍت عن مدى ظاهر  
 .  من المجموعات المستبعدة 

 
. البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد السياسي   : ولظاهرة االستبعاد ثالثة أبعاد رئيسية وهي   -32

فَسهم مغيبين تمامًا عن سوق العمل وبالتالي         يمثل البعد االقتصادي نتيجة مباشرة للفقر، فيجد المستبعدون أن          
إضافة إلى ذلك، فإن إمكانيات إفادتهم من األصول، مثل األراضي، محدودة               .  ُيحرمون من آسب دخل دائم   

 إمكانية اإلفادة من الهياآل األساسية والخدمات        نأما البعد االجتماعي لالستبعاد فهو يحد حتى أآثر م       . للغاية 
واالستبعاد السياسي يستتبع عدم      .  واألمن االجتماعي إلى جانب الدعم المجتمعي والعائلي          مثل التعليم والصحة   

 صوتًا وبالتالي ال تشارك       - مثل النساء أو األقليات العرقية والدينية أو المهاجرين         -امتالك بعض فئات السكان     
 . ى األحداث في عملية صنع القرار، األمر الذي ال يترك أمام الفقراء أي فرصة لتغيير مجر            

 
فثمة عوامل عّدة    . ويشكل الفقر أحد العوامل التي تساهم في عملية االستبعاد إنما ال ينتجه بالضرورة                 -33

تساهم فيه تشمل وباء فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والعولمة والجفاف والصراعات الدائرة في عدد               
 . من البلدان األفريقية  

 
 حقيق المساواة بين الجنسين بطيئًا     مازال التقدم في مجال ت  -2
 

لفت منهاج عمل بيجين االنتباه إلى ظاهرة تأنيث الفقر، وشدد على أنه يتعّذر القضاء على الفقر ما لم              -34
تتحقق المشارآة الديموقراطية ويجري إدخال تغييرات في البنى االقتصادية بغية ضمان إفادة جميع النساء                         

ودعا منهاج العمل إلى اعتماد سياسات اقتصادية آلية واستراتيجيات              .  العامة  من الموارد والفرص والخدمات   
إنمائية تلبي احتياجات المرأة وتستجيب لجهودها، وإلى مراجعة القوانين والممارسات بحيث يكفل للمرأة                

ما زال      غير أنه بعد مضي اثني عشر عامًا     . الحقوٌق المتساوية مع الرجل واإلفادة من الموارد االقتصادية        
 .  الفقر، في معظم البلدان األفريقية، منتشرًا في أوساط النساء أآثر من غيرهن            
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، ثمة قدر     اللجنة االقتصادية ألفريقيا       اإلفريقي المرتبط بنوع الجنس الذي أعدته           ةووفقًا لدليل التنمي     -35

يطرة عليها، مثل األراضي     آبير من الفوارق في الدخل وحاالت التفاوت في اإلفادة من األصول المنتجة والس        
ويتضح من دليل متوسط التكافؤ بين الجنسين المتعلق بالمؤشرات الثالثة المستخدمة لتقييم                .  )4(واالئتمانات

الحضرية،     / أراض في المناطق الريفية       / منازل / ملكية قطع من األراضي    (التفاوت في اإلفادة من الموارد       
أن مستوى الموارد الذي تفيد منه المرأة ال        ) خل الشخصي  والحصول على ائتمانات وحرية التصرف بالد         

وُيبرز الدليل آذلك أن المرأة في إطار األسرة المعيشية والرعاية في             . يتجاوز نصف ما يفيد منه الرجل      
المنزل يتجاوز ما يتحمله الرجل، وهذا ما يحد آذلك من قدرتها على المشارآة مشارآًة تامة في عمليات             

 . ة منهاالتنمية واإلفاد  
 

وإضافة إلى منهاج عمل بيجين، عززت البلدان األفريقية من التزامها باتفاقية القضاء على جميع              -36
غير أن عدد البلدان   .  بلدًا على هذه االتفاقية     51، صدق    53فمن أصل البلدان الـ     . أشكال التمييز ضد المرأة    

يونيه  / هذه االتفاقية لم يتجاوز حتى حزيران       االختياري الملحق ب   لاألفريقية التي صّدقت على البروتوآو    
عالوة على ذلك، فإن       .  اثني عشر بلدًا، ويوفر هذا األمر آلية لإلبالغ عن انتهاآات الدول لهذه االتفاقية              2006

 . التدابير التي تتخذها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لمعالجة ما يثار من قلق ليست ملزمة                   
 

 بلدًا إلعداد دليل التنمية األفريقي المرتبط بنوع         12إطار الدراسات الميدانية التي أجريت في            وفي   -37
الجنس، سجل قيام دول أعضاء بالتصديق على هذه االتفاقية وبتنفيذها فعليًا وذلك في طائفة من المؤشرات                      

السياسي العام واألهداف    التصديق وااللتزام    : النوعية التي تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي     
 المشمولة بهذه الدراسات نفذت     12وآشفت هذه الدراسات أن جميع البلدان الـ      . والميزانية والموارد البشرية   

بل وذهب َبَلدان أبعد من ذلك    . مبادرات عامة إلدماج مسألة المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات التنمية             
ويعكس هذا األمر صورة مشجعة    . قييم مدى التقدم المحرز في هذا المجال      فحددا أهدافًا قابلة للقياس آميًا لت       

إّال أن تنفيذ األحكام المتعلقة بحقوق المرأة        . تشير إلى أن أفريقيا تعمل جاهدة لتحقيق المساواة بين الجنسين       
 لتنفيذ أحكام       ةصص ومع ذلك، فإن الموارد الوطنية المخ       . آإنسان تنفيذًا فعليًا يقتضي توافر ما يكفي من الموارد        

 . االتفاقية ما زالت متدنية للغاية      
 

 في المائة من جميع األفريقيين    70وبما أن نحو . و ما برحت فرص إفادة المرأة من األراضي قليلة       -38
. يكسبون رزقهم من الزراعة، فإن انخفاض اإلنتاج الزراعي يعني تفاقم مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي               

وائق الجسيمة التي تحول دون ازدياد هذا اإلنتاج هو نظام حيازة األراضي واستبعاد بعض                  ومن ضمن الع 
وبما أن اإلفادة من األراضي في معظم المناطق الريفية             . المجموعات والفئات من اإلفادة من األراضي     

راضي، فإن حق المرأة           األفريقية ما زال أمرًا تحدده نظم السكان األصليين والنظم المحلية التي تحكم حيازة األ                
 . في األرض بالتساوي مع الرجل غالبًا ما ُيتغاضى عنه        

 
 الهجرة والتنمية   -3
 

بدأ المجتمع الدولي في الفترات األخيرة ُيخضع مسألة الهجرة لنقاش جدي، فأجرت األمم المتحدة في                           -39
لهجرة الدولية من تحديات وما          حوارًا رفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية لمناقشة ما تطرحه ا         2006عام 

 . تقدمه من فرص 
 

وتكشف تدفقات الهجرة في أفريقيا عن طائفة واسعة من األنماط، تنظمها االستراتيجيات التي تعّد             -40
لمواجهة عوامل محددة مثل المشاآل االقتصادية والبيئية، والتفاوت بين المناطق من حيث الرفاه االقتصادي                

وتشمل الهجرة الدولية األفريقية مجموعة واسعة من      . ي وسياسات الهجرة المقيدة    وعدم االستقرار السياس 
عمليات االنتقال عبر الحدود على نحو طوعي وقسري داخل القارة، إلى جانب عمليات هجرة منتظمة وغير             

وتتجاوز موجات الهجرة داخل أفريقيا أآثر بكثير موجاتها خارجها،               . منتظمة إلى وجهات خارج القارة       
فثمة بلدان أفريقية تكافح أصًال لتزويد سكانها بما يلزم،           . وتؤدي الهجرة القسرية دورًا هامًا في هذا المجال        

 .الجئي العالم ) ثالثة ماليين ( نحو ثلث 2005آانت تؤوي في نهاية عام     
 

 .)4ول  الجد (وبالفعل، فإن الصراعات أدت إلى زيادة عدد المشردين داخليًا والالجئين في أفريقيا                 -41
. ويعاني المشردون داخليًا والالجئون، ال سيما النساء واألطفال منهم، أشكاًال عديدة من االستبعاد االجتماعي               

آما أن نسبة استبعادهم من خدمات التعليم والرعاية الصحية تتجاوز نسبة استبعاد غيرهم، وهذا أمر يزيده              
 .  سوءًا وُضُعهم القانوني غير الواضح    

 
  والالجئون في بلدان أفريقية مختارةالمشردون داخليًا - 4الجدول 

 
الالجئون بحسب البلد 

 2005) باآلالف(األصلي 
) باآلالف (المشردون داخليًا
2005 

 البلد 

 السودان 5355 693
 أوغندا 1740 38

                                                 
 لقياس حاالت عدم المساواة بين الجنسين في الحقول اللجنة االقتصادية ألفريقياعدته  إن دليل التنمية األفريقي المرتبط بالجنس هو دليل مرآب أ )( 4

 .االجتماعية واالقتصادية والسياسية
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 زمبابوي   570 11
 آينيا 382 5

 تريا يإر 64 144
 آوت ديفوار   800 18

 و الديموقراطية جمهورية الكونغ 1664 431
 بوروندي  117 439
 أنغوال  82 216

 
  2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     : المصدر

 
وإحدى المشاآل الكبرى التي       . تؤثر الهجرة الدولية في التنمية األفريقية بطائفة واسعة من الطرق           -42

 حادًا هو هجرة أصحاب المهارات أي         تعاني منها البلدان األفريقية التي تنقص فيها الموارد البشرية نقصاً         
وبينما يشتد الطلب عليهم في        . والصعوبة الشديدة هي هجرة العاملين في القطاع الصحي            ". هجرة األدمغة "

أفريقيا نتيجة النتشار فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وغيره من األمراض، فإن عدة بلدان تعاني في         
 طبيبًا غانيًا في      926فعلى سبيل المثال، يعمل      . ا العاملة في قطاع الصحة          الوقت نفسه من استنفاد صاف لقوته        

 في المائة من األطباء الذي ال يزالون يعملون في     29منظمة أوروبا للتعاون والتنمية وحدها، وهم يمثلون      
 ). 2006األمم المتحدة،   (غانا 

 
 عبر الزمان والمكان تستخدم بعدئذ    فأفريقيو الشتات يًحولون موارد   . غير أن للهجرة أيضًا فوائد    -43

 مليار    14، بلغت التحويالت المالية إلى أفريقيا      2004وفي عام  . لتخفيف حدة الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية     
ويحول المهاجرون      .  و تلقت مصر والمغرب ونيجيريا أآبر نسبة منها         الواليات المتحدة   دوالر من دوالرات  

الستثمارات ورؤوس األموال المخصصة للمشاريع والمهارات والتكنولوجيا          إلى بلدانهم األصلية أيضًا ا     
ويستخدم القسط األعظم من هذه التحويالت ألغراض االستهالك والرعاية الصحية وااللتحاق                  . الجديدة

وأمام البلدان، في هذا الصدد، تحد يتمثل في             . بالمدارس، لكن نسبة آبيرة منها تستخدم للسكن واالستثمار       
 . سياسات تساعد على تخفيف تكاليف معامالت تحويل هذه األموال        وضع 
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 شيخوخة السكان  -4
 

 من مجموع   5.2على الرغم من أن نسبة السكان البالغة أعمارهم ستين عامًا أو ما يزيد ال تتجاوز               -44
وبالفعل، فإن     ). 2007األمم المتحدة،   ( السكان، فإن ظاهرة الشيخوخة  تتحول إلى مشكلة متنامية في المنطقة                  

، 2000ففي عام   . العقود القادمة ستشهد زيادًة سريعًة في نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاماً     
وتتوقع األمم المتحدة     .  في المائة  4.6بلغت نسبة البالغة أعمارهم ستون عامًا أو ما يزيد من مجموع السكان       

وستكون لهذه الزيادة تبعات    . في المائة من مجموع السكان   8.7 إلى نحو 2050أن تزيد هذه النسبة في عام  
 . آبيرة على الوضع االقتصادي واالجتماعي في أفريقيا وعلى رفاه المسنين فيها          

 
وحتى لو أنه ُيتوقع أن يكون مسّنو أفريقيا أآثر تعلمًا مقارنة باألجيال التي سبقتهم، فإن ال شيء                  -45

 حياة أآثر ازدهارًا وحياة يكونون فيها أآثر تمتعًا بالصحة في سني        يضمن حياة هذا الجيل األطول عمراً  
فسيتهددهم الفقر بسبب انعدام نظم المعاشات التقاعدية الخاصة بالمسّنين في العديد من          . عمرهم المتأخرة 

ى   البلدان، إلى جانب انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز الذي حول العديد منهم من جديد إل                 
آما سيشكل الفقر خطرًا جسيمًا يتهدد المسنات، ال سيما المقيمات وحدهن في المناطق الريفية             . آباء

وأخيرًا، يرجح أن تكون آثار الشيخوخة على تكاليف الرعاية الصحية آبيرة ألن المسنين، بشكل                  . والحضرية 
 .   عام، يحتاجون إلى الرعاية الصحية أآثر من غيرهم        

 
 لشبابفرص العمل وا -5
 

يا              -46 بطالة الرسمية في أفريق ة    10مازالت نسبة ال ه يتضح، حينما تقارن نسب البطالة    .  في المائ غير أن
ى صعيٍد دون إقليمي، أن الجنوب األفريقي يعاني من أعالها إذ بلغت                في المائة، في حين أنها بلغت 31.6عل

يا         في المائة، وبلغت  10.4ئة، وفي شمال أفريقيا      في الما  9.4 في المائة، وفي وسط أفريقيا       11في شرق أفريق
ا في غرب أفريقيا إذ آانت         وتبين أن البطالة مرتفعة ). 2005اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ( في المائة   6.7أدناه

في أوساط بعض المجموعات المحرومة التي تشمل النساء والشباب والمعوقين؛ والمصابين بفيروس نقص                     
ناعة البشرية واإل     ن عبر الحدود؛ والمسنين          الم دز؛ والمهاجري ؛ فعلى )ب2006اللجنة االقتصادية ألفريقيا، (ي

يا                    ية في جنوب أفريق بطالة الوطن ثال، بلغت نسبة ال ام      26.7سبيل الم ، وآانت هذه النسبة على      2005 في ع
ود إذ بلغت  ن الس اط األفريقيي ي أوس دها ف ـ31.5أش ة ب ة مقارن ي المائ ي أ22.4 ف ة ف ي المائ كان  ف اط الس وس

ن و   نود     15.8الملوني ة في أوساط اله يويين و /  في المائ وعالوة .  في المائة في أوساط السكان البيض 5.1اآلس
ى ذلك، يشكل عثور الشباب في جميع أنحاء أفريقيا على عمل منتج والئق مشكلة آبيرة                وفي الواقع، بلغت   . عل

بطالة في أوساط فئتي الشباب والبالغين            إذ 2003 وبقيت تقريبًا على حالها في عام      1993 عام    في 3.6نسبة ال
ويجد الشباب أنفسهم في عداد آخر المنتظرين للحصول على عمل          ). 2004منظمة العمل الدولية،     (3.5بلغت   

تلكون شبكات من      ا ال يم بًا م م غال ل، وألنه ي العم برٍة ف أي خ تعهم ب دم تم في سوق العمل الرسمي بسبب ع
ية  ات االجتماع ةالعالق ر،    . الفعال ول األج مي المعق ل الرس ار العم ن إط يًا م تبعدون فعل م سيس ي أنه ذا يعن وه

وسيرغمون إما على االنضمام إلى قطاع العمل الرسمي بأشكاله غير المعتادة أو غير الثابتة الزهيدة األجر أو         
دودة  ية مح ًة قانون نح حماي ذي يم ير الرسمي ال اع غ ى القط ير . إل وأ بكث ة أس ذه الحال ابات وه اط الش ي أوس ف

 .اللواتي ما زلن يواجهن عقباٍت عديدة في سوق العمل
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 اليتامى واألطفال المستضعفون -6
 

تبعاد االجتماعي في                       -47 اًة من االس ثر المجموعات معان ال المستضعفون إحدى أآ تامى واألطف يشكل الي
يوم    يا ال ى حد آبير يتامى ومستضعفون نتيجة لوباء اإليدز   . أفريق م إل  إلى جانب التشرد الناجم عن النزاعات فه

ية والحروب والجفاف والفيضانات      وُأفيد أن عدد اليتامى اإلجمالي بسبب اإليدز في أفريقيا بلغ في نهاية            . األهل
ام    يرة للغاية من الفئة العمرية الممتدة بين تاريخ الوالدة و       12 نحو    2005ع ثلون نسبة آب م يم يم وه يون يت  مل
ًا    17 رنامج   ( عام يروس نقص المناعة البشرية واإليدز،                ب ي بف تحدة المشترك المعن م الم وإحدى ). 2006األم

تحاق بالمدرسة                    ة فرص االل تم هو محدودي ا الي برى التي يخلفه وآانت األسرة الممتدة والمجتمع  . العواقب الك
ذان يتوليان عادة مسؤولية مساعدة اليتامى اجتماعيًا واقت            ا الل يا هم ام في أفريق . صاديًا ونفسيًا وعاطفيًابشكل ع

يات      دل وف اع مع يجة الرتف ياجات نت زايد االحت بب ت ن الضيق بس يا م ي حال تدة تعان ر المم ذه األس ير أن ه غ
ا عاجزًة عن تأمين التعليم لجميع اليتامى                     ا يجعله ذا م ر، وه دة الفق اقم ح ن في عمر اإلنجاب، وتف ن الذي البالغي

ن  رغم           . المعوزي ى ال ك، وعل ى ذل د صدقت على اتفاقيات                  عالوة عل ية ق دول األفريق يرة من ال من أن نسبة آب
إن تحويل هذه االتفاقيات إلى سياسات عامة بطئ الخطى، إذ أن ظاهرتي عمل وبغاء األطفال                     ل، ف وق الطف حق

ارة            تا واسعتي االنتشار في الق ا زال ال مشكلة آبيرة في أفريقيا، السيما               . م ثل عمل األطف ك، يم ى ذل إضافة إل
ام  نهم في قطاع الزراعة وقطاع الخدمات غير الرسمي    الع ويقدر أن عدد األطفال المنضمين إلى العمل . لون م

بلغ  برى ي يا جنوب الصحراء الك ي أفريق ل 49.3ف يون طف ية، ( مل نظمة العمل الدول وم األسر ). 2006م وتق
ر                          يف من األث ى التخف وة العمل لمساعدتها عل ى ق ى االنضمام إل ا عل ام أطفاله المباشر الذي يخلفه الفقر     بإرغ

 . المدقع والجوع، أو للعمل آخدم بعقود محدودة األجل وصعبة الشروط
 

ال المستضعفين    -48 تامى واألطف رة الي ا ظاه ي تخلفه ية الت ب االجتماع ي العواق يمة ه تمل أن . وجس فيح
تامى في المستقبل بفعل عدم تحصيلهم العلَم اليوم            تبعد الي صبحوا يتامى أو مستضعفين    وإن األطفال الذين أ   . يس

انون من احتمال عدم التحاقهم بالمدرسة أآثر من غيرهم              دز ال يع ناعة البشرية واإلي يروس نقص الم بسبب ف
ل هم يواجهون أيضًا الوصم واإلهمال في مجتمعاتهم المحلية            آما أن عدم منحهم الحماية يؤدي إلى       . فحسب، ب

يًا ألغراض تجا تغاللهم جنس م واس ار به ةاالتج يًا . ري تغاللهم جنس ال واس ار باألطف م االتج ياس حج تعذر ق وي
در منظمة العمل الدولية                               ذا الشأن، وتق يانات به يًا بفعل عدم وجود ب ًا آم يا قياس ة في أفريق (ألغراض تجاري

بلغ                  ) 2006 واد اإلباحية ي تاج الم بغاء وإن ال المستخدمين ألغراض ال وآثيرًا ما .  ألف طفل 50أن عدد األطف
تعرض  ى االغتصاب واإليذاء الجسدي والنفسي            ي ة إل ن يقومون بأنشطة جنسية ألغراض تجاري ال الذي  األطف

تجويع  رتفع أيضًا في أوساط الطفالت منهم حاالت الحمل غير المرغوب واألمراض المعدية المنقولة                  . وال وت
 .باالتصال الجنسي، من بينها فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

 
 الجريمة -7
 

وهذه الجريمة  . أضحت الجريمة مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة في العديد من البلدان األفريقية                  -49
دون توفير فرص العمل، تشكل حاليًا سببًا رئيسيًا من أسباب الوفيات                       ناطق الحضرية ب ناجمة عن اتساع الم ال

نطقة    ال العنف في أفريق                  . في الم ذي ُيعزى ألعم يات ال دل الوف در أن مع  100000 وفاًة لكل    60.9يا يبلغ   ويق
تجاوز هذا المعدل ضعف المعدل العالمي وهو أعلى بكثير من المعدل في المناطق األخرى                . نسمة  المكتب (وي

ية،   حة العالم نظمة الص تابع لم يا ال ي ألفريق ثر  ). 2004اإلقليم ات األآ إن المجموع ك، ف ى ذل افة إل وإض
وبالفعل، فقد ذآرت المنظمة    . ة على قدر غيرها من المجموعات     استضعافًا غير ممثلة في اإلحصاءات الرسمي      

ية    ن نسبة         "Gun Free South Africa"غير الحكوم ابات مثل ، وهي مجموعة من مجموعات الدعوة، أن الش
ياتهم رصاُص المسدسات في عام                     12 ن أودى بح ة من الضحايا الذي  في المائة   7، وأن زهاء    1998 في المائ

ا        ـ     من هؤالء الضحايا آ رهم      17نوا دون ال ًا للدراسة االستقصائية المتعلقة       ). fleshman2001( من عم ووفق
رائم      تهم أن الج ت مقابل ابقين تم ن الس ن والمجرمي ن المجرمي باب م ر ش ي، ذآ ي نيروب ريمة ف باب والج بالش

بها االعتداء وحيازة المخدرات            ا آانت السرقة يعق ابهم إياه ُتقلوا الرتك  األمم المتحدة، موئل(الرئيسية التي اع
تبعاد االجتماعي،  ). 2004 يدي االس تقرار السياسي والصراع ول دم االس ون ع ا يك بًا م ك، غال ى ذل إضافة إل

ثر المستضعفين وطأة هذا التطور الذي يغذيه وجود          مليون قطعة سالح من األسلحة الصغيرة 100ويعاني أآ
 المثال، محرومون من التعليم والحماية، وغالبًا ما        فاألطفال المجندون، على سبيل   . غير المشروعة في أفريقيا     

رعاية الصحية الدنيا، ويعيش حاالت الحرمان نفَسها المشردون داخليًا                     ى خدمات ال يهم الحصول عل تعذر عل ي
ع مستوى احتمال تعرض األطفال إلساءة            . أو الالجئون أو المفصولون عن أسرهم          ى رف ؤدي الصراع إل وي

 .غالل، مع استخدام العنف الجنسي في آثيٍر من األحيان آسالح حربالمعاملة والعنف واالست
 

  والتوقعات المتوسطة األجل2007آفاق النمو لعام  -واو
 

دل النمو في أفريقيا            -50 بلغ مع توقع أن ي  وهو يتجاوز بشكل طفيف المعدل 2007 في المائة في عام   5.8ُي
ام         جل في ع ذي ُس وُيتوقع تسجيُل جميع المناطق دون اإلقليمية معدالت . )7الشكل ) ( في المائة5.7 (2006ال

يا            تقدمها شمال أفريق يًة ت و إيجاب ة    6.6(نم  5.4(والجنوب األفريقي   )  في المائة  6.0(وشرق أفريقيا    )  في المائ
ة    يا     ) في المائ ة      4.9(وغرب أفريق يا     )  في المائ ة    3.5(ووسط أفريق نمو في       ).  في المائ باطؤ ال رغم من ت وبال

بلدان  ية على المنتجات األفريقية                     ال بات العالم توقع للطل برى، ي خاصة النفط والمعادن والسلع    - الصناعية الك
ا بسب النمو الشديد الذي تشهده االقتصادات اآلسيوية الناشئة، السيما       -األساسية الزراعية    ى حاله بقى عل  أن ت

ات تخفيف للديون سيتيح للبلدان األفريقية وعالوة على ذلك، فإن تقديم ما ُوعد به من مساعدات وعملي    . الصين 
ى القطاعات الرئيسية التي تشمل الهياآل األساسية والخدمات االجتماعية               ا عل ادة نفقاته ولن يفضي توطيد . زي
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تماالت التضخم       توعب اح ل سيس ب، ب دى القصير فحس ى الم ى خفض التضخم عل ي إل اد الكل إدارة االقتص
 .  االستثمار الخاصالطويلة األجل، األمر الذي سيشجع

 
ام                   -51 نمو في ع يق عدد من العوامل ال رجح أن يع يه      2007وي نمو االقتصادي في    .  واألعوام التي تل فال

لبًا من جراء اتساع رقعة انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز               تأثر س بلدان سوف ي د من ال العدي
تها ة وإنتاجي يد العامل ذي يضعف عرض ال تمًال ويشكل ع. ال ًا مح تاج والصادرات مصدرًا هام نوع اإلن دم ت

يرات في الطلب على السلع األساسية وأسعارها إلى             ناجمة عن التغي تأثر بالصدمات ال تقرار وال لزعزعة االس
ير الطقس التي ال يمكن التنبؤ بها             وإن الهياآل األساسية العامة غير الفعالة وإمدادات الطاقة        . جانب حاالت تغ

يها على الصعيد الوطني، فضًال عن عدم تكامل شبكات النقل والطاقة على النحو الالزم على         التي ال يُ    تمد عل ع
ى          ة األمر إل ؤدي في نهاي ذي ي ية ال ية والتنافسية الدول ي إضعاف اإلنتاج ور ستمضي ف الصعيد اإلقليمي، أم

نمو االقتصادي       باطؤ ال ك، يثير ارتفاع أسعار النفط قلقًا   وعالوة على ذل  ). 2006اللجنة االقتصادية ألفريقيا،    (ت
ي       تقرار المال يخ االس توى ضبط التضخم وترس ى مس ك عل نفط وذل ية المصدرة لل بلدان األفريق ي ال ديدًا ف ش

 . وتحسين وضع الحساب الجاري وزيادة النمو
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 )في المائة( بحسب المنطقة 2007 النمو الفعلي المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي لعام -7الشكل 
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 .2007يناير / وحدة المعلومات التابعة لمجلة اإليكونوميست، آانون الثاني: المصدر

 
 الخالصة والتوصيات السياسية العامة -زاي 

 
ة القرن الحادي                           -52 نذ بداي ية م ارة األفريق دأت تشهده الق ذي ب بارز ال تعاش االقتصادي ال رغم من االن بال

ة في مجال تحقيق أهدافها اإلنمائية            والعشرين،    ات هام وإن النمو، آونه يعتمد بشدة على . مازالت تواجه تحدي
ديد االنخفاض لدرجة يتعذر فيها تحقيُق األهداف اإلنمائية لأللفية، في                 ا زال غير ثابت وش ية، م السلع األساس

بات األسعار في البلدان ال                 دد ث نفط يه ناجم عن أسعار ال ن أن الضغط ال وما يحرك موازين . مستوردة للنفطحي
ي هي المستجدات في قطاع الموارد، ويجوز أن تزداد هذه الموازين سوءا في البلدان األفريقية                      االقتصاد الكل

نفط إذا حافظت أسعار النفط على ارتفاعها في المدى المتوسط               وعالوة على ذلك، ما برح الدين . المستوردة لل
ات رأس    رتفعًا وتدفق ي م ية          الخارج ارات المحل ن االدخ ة بي وة القائم ردم الفج ية ل ير آاف اص غ ال الخ الم

ية                ية لأللف يا األهداف اإلنمائ الزم لكي تحقق أفريق تثمار ال ارة وضع             . واالس ى الق زم عل ك، يل ى ذل وعالوة عل
 .تدابير سياسية عامة متكاملة للتصدي للتحديات الكبرى التي يطرحها ميدان التنمية االجتماعية

 
 زيز التنافسية الدوليةتع -1
 

تفاؤل وحاالت                            -53 ى ال زال تدعو إل ة االقتصاد العالمي ال ت توقعات المتوسطة األجل لحال ن أن ال في حي
ا فتئت توجد بالنسبة للبلدان األفريقية بعض المخاطر الناجمة عن المنافسة                        بات، م دأت في الث ية ب ل العالم الخل

يا وعن ضعف أسواق اإلسكان في البلد           ان المتقدمة، مما يمكن أن يخفض الطلبات على السلع األساسية          من آس
تماد تدابير فعالة لتعزيز تنافسيتها الدولية عبر زيادة                   . ويضعف أسعارها    ية اع بلدان األفريق ى ال زم عل ذا، يل وب

تاجها وصادراتها        نويع إن تها وت بات المحلية وتعزيز التك                . إنتاجي ادة الطل يها في الوقت نفسه زي ن عل امل ويتعي
 . اإلقليمي والتجارة بين البلدان األفريقية
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 السياسات العامة الالزمة لتحسين إدارة االقتصاد الكلي وحفز النمو العالي والدائم -2
 

نمو العالية الالزمة لتحقيق أهدافها اإلنمائية،                 -54 وغ معدالت ال ية عاجزة عن بل بلدان األفريق ية ال إن غالب
يها    لى البلدان األفريقية، إلى جانب المحافظة على استقرار االقتصاد الكلي، أن تكيف            ويتعين ع . والمحافظة عل

تثمار وخلق الوظائف وتحقيق النمو                      ز االس ياجاتها من أجل تعزي ًا الحت نقدية وفق ية وال اتها المال وعالوة . سياس
ى   ات عل اعد الحكوم دة يمكن أن تس ٍو جدي تراتيجيات نم تمد اس ن الضروري أن تع ك، م ى ذل الكشف عن عل

ى مستوى آل بلد على حدة، واستحداث آليات                            نمو عل نمو فضًال عن مصادر احتماالت ال يق ال يود التي تع الق
ق الوظائف                  نمو وخل ى ال ية عل درات الكاف تلك أشد الق ى القطاعات التي تم وارد إل ل الم يزية في سبيل نق . تحف

باع نهج تشخيصي جديد إلعداد استراتيجيات نمو                ك ات يمكنها أن تزيل فعليًا القيود الخاصة بالبلد      ويستدعي ذل
 .    وأن تحدد التدخالت السياسية العامة استنادًا إلى الفرص واألهداف الخاصة بالبلد

 
 إدارة الموارد الطبيعية لتشجيع التنوع  -3
 

ية هي الموارد الطبيعية، أي النفط                       -55 بلدان األفريق نمو االقتصادي في معظم ال رك ال ا يحَّ والمعادن إن م
وتتعرض االقتصادات األفريقية بسبب اعتمادها على  . والسلع األساسية الزراعية مثل الشاي والقهوة والكاآاو        

عارها   لع وأس ذه الس ى ه بات عل بات الطل ية وتقل ل الطبيع ناجمة عن العوام ى الصدمات ال ية إل لع األساس . الس
م في الن                  اٍل ودائ يق مستوى ع بلدان، لتحق ذه ال ى ه زم عل مو، أن تستغل ما تجنيه من إيرادات من صادرات         ويل

 . السلع األساسية لتشجيع التنوع االقتصادي
 
 السياسات التجارية والقطاعية ألغراض التنوع  -4
 

ي بطريقة احترازية وتعزيز المؤسسات،               -56 ى إدارة االقتصاد الكل نوع االقتصادي، إضافة إل يقتضي الت
تماد سياسات قطاعية وإجراء إصال      وعليه، من الضروري . حات فعالة في االقتصاد الجزئي تحفز التصنيعاع

ي                 تجارية مع سياسات االقتصاد الكل وينبغي للبلدان األفريقية . تحسين مستوى تنسيق السياسات القطاعية وال
نويع المنتجات واألسواق              تحديد ت تجارية بطريقة استراتيجية تستهدف بال ويستدعي هذا . استخدام السياسات ال

 . ألمر اعتماد استراتيجيات تنصب على القطاعات التي تتسق واستراتيجية التصنيع العامةا
 
 االستثمار في الطاقة والهياآل األساسية العامة  -5
 

تثمار    -57 جيع االس نه لتش د م امًال ال ب ة ع دادات الطاق ة وإم ية العام ياآل األساس ي اله تثمار ف يشكل االس
نوع وزي         ة الت ويلزم على البلدان . ادة فرص إفادة غالبية السكان من الخدمات االجتماعيةالخاص وتسريع عجل

نفط، بشكل خاص، تقليص درجة اعتمادها على النفط وذلك باستغالل المصادر البديلة                    ية المستوردة لل األفريق
 . للطاقة، ال سيما الطاقة المائية، واستخدام التكنولوجيا المجدية التكاليف

 
  مناصرة للفقراء وضع سياسات نمو -6
 

ق    -58 و تخل تراتيجيات نم دة واس تراتيجيات جدي تماد اس ى اع افة إل ية، إض بلدان األفريق ى ال زم عل يل
ية      راء بغ و مناصرة للفق ات نم تحداث سياس وارد واس د الم ال حش ي مج تكارًا ف ثر اب ائف، أن تصبح أآ الوظ

ا                ع وانتشار الالمس ر المدق يفة والفق بطالة الكث ا من تنفيذ أنشطة للتنمية              .  واةمعالجة مشاآل ال د له ه ال ب ا أن آم
نمو المشترك وتخفيض حدة الفقر                        يق ال يم والصحة لتحق ي التعل . االجتماعية تكون واضحة األهداف في مجال

بطالة في أوساط الشباب عبر العمل على تزويدهم بالمهارات                      ألة ال الج مس ذه السياسات أيضًا أن تع وينبغي له
 .  إليها سوق العمل وعبر إنشاء مراآز التوظيف التي تقدم برامج خاصة بالشبابالكافية التي يحتاج

 
ير فرص العمل والمساواة بين الجنسين والحماية االجتماعية في صلب الخطط اإلنمائية                -7 اج توف إدم

 الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر
 

دى    -59 ر ل ن الفق د م تراتيجيات الح ية واس كل الخطط اإلنمائ ة  تش ن، أدوات هام ة الوطنيي صناع السياس
ا في مجال تحسين األوضاع االجتماعية لسكان بلدانهم             ّلمًا به وبناء على ذلك، ينبغي استخدامها لمعالجة . ومس

ائل محددة مثل ارتفاع نسبة البطالة في البلدان األفريقية والتفاوت الحاد بين الجنسين وانعدام شبكات األمن        مس
  .االجتماعي الالزمة

 
 مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز وغيرهما من األوبئة  -8
 

ارة مشكالت انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز            -60 وإن خفض تكاليف العالج    . تواجه الق
الج       ي الع ي مجال ية ف تجابات الوطن اق االس يع نط ران فرصة لتوس اطة يوف ثر بس الج أآ م ع تحداث نظ واس

رعاي  نه          وال ة م ائل الوقاي ى جانب وس ى خفض تكاليف هذا الوباء المباشرة وغير              . ة إل ذا األمر عل وسيساعد ه
ويلزم أيضًا على أفريقيا زيادة الموارد لمكافحة األمراض األخرى مثل المالريا           . المباشرة على المدى الطويل    

 . والسل
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