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  االجتماع الثاين

للجنة االتحاد األفريقي  التاسعةتركة ـالمش االجتماعات السنوية
ة والنقدية والتخطيط ـؤون الماليــالفنية المتخصصة للش

ادي، ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا ـوالتكامل االقتص
  ادية األفريقيينوالتنمية االقتص وزراء المالية والتخطيطل

  اجتماع لجنة الخبراء 
  ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢- آذار/مارس ٣١أديس أبابا، 

  

 
  

لمحة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية التي حدثت مؤخرا في 
  أفريقيا

  مقدمة  - أوال

اخنفض النمو االقتصادي ألفريقيا بصورة معتدلة يف أعقاب االخنفاض املعتدل  -١
و االقتصاد العاملي، الناجم يف املقام األول عن تباطؤ النمو يف األسواق الذي شهده من

الناشئة واالقتصادات النامية، يف الوقت الذي استمر فيه االنتعاش املتواضع يف االقتصادات 
الناتج احمللي اإلمجايل منو . أما بالنسبة للمستقبل، فمن املتوقع أن يرتفع النمو املتقدمة

يف املائة يف عام  ٤,٤و ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٤,٣ناهز ت بنسبةٍ ا احلقيقي ألفريقي
٢٠١٧.  

مدفوعًا بقوة الطلب احمللي واالستثمار (خاصة يف اهلياكل  وال يزال النمو     -٢
واخنفاض  األعمال التجاريةن بيئة االستثمار بفضل حتسُّ  تعزيزاألساسية). وقد تواصل 
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تصاد الكلي. كما أن ازدهار قطاع اخلدمات وتركيز ن إدارة االقوحتسُّ تها تكاليف ممارس
االخنفاض  وطأة ختفيفمن أجل على القطاعات غري النفطية رة للنفط االقتصادات املصدِّ 

ىل ضافة إ. وإتوسطاملعلى املدى املستمر يف أسعار النفط سيسامهان يف التوقعات اإلجيابية 
ا بني البلدان األفريقية من جهة وبني ذلك، فإن تزايد الصالت التجارية واالستثمارية فيم

فضًال عن االنتعاش الذي تشهده أسواق  ،أفريقيا واالقتصادات الناشئة من جهة أخرى
بصورة إجيابية يف التوقعات  امهسهم كاليس ،خاصة يف منطقة اليورو ،ر التقليديةيدصتال
  توسطة املدى.امل

ت االقتصادية األفريقية وقد شهدت مجيع املناطق دون اإلقليمية والتجمعا    -٣
ناتج إىل حد ما عن اخنفاض أسعار  وهو عجزٌ  ،٢٠١٥عجزاً يف احلسابات اجلارية يف عام 

أول عجز يف  ٢٠١٤رة للنفط تسجل يف عام السلع األساسية مما جعل البلدان املصدِّ 
ا اجلارية منذ عام  . ومن ناحية أخرى، أدى اخنفاض أسعار النفط إىل ٢٠٠٩حسابا

نقدية  معظم البلدان األفريقية سياساتٍ وطبقت ه. لعجز يف البلدان املستوردة لخفض ا
يف املقام  ويعود ذلك، أثرت سلبًا على املنطقةاليت املعاكسة العاملية متشددة درءا للرياح 

 واحلسابات املالية احلسابات يف والعجز التضخم ارتفاع من حلدّ األول إىل رغبتها يف ا
دالت التضخم بصفة رئيسية نتيجة لضعف العمالت احمللية الناجم عن زادت معو . اجلارية

  تدين أسعار السلع األساسية وارتفاع أسعار الغذاء يف القارة.

خماطر وال تزال التوقعات املتوسطة املدى ألفريقيا إجيابية على الرغم من     -٤
جزاء الشرقية واجلنوبية األ من قبيل فرتات اجلفاف اليت تشهدها حالياً اليت تتهددها،  اهلبوط

كبرياً يف اإلنتاج الزراعي نظراً ألن معظم االقتصادات   ر تأثرياً من املنطقة، األمر الذي قد يؤث
تستند إىل الزراعة. فضال عن أن ضعف االقتصاد العاملي والتقشف النقدي يف االقتصادات 

زال البلدان أمور ال تقرار السياسي يف بعض املتقدمة النمو والشواغل األمنية وعدم االست
  .تشكل حتدياً 

  على أفريقيا هاآثار قتصاد العالمي و في االالمستجدة التطورات   - ثانيا

يف املائة يف عام  ٢,٦شهد النمو العاملي اخنفاضًا معتدًال حيث هبط من   -٥
االستثمار يف  منوا متواضعايعكس  األمر الذي، ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٢,٤إىل  ٢٠١٤

ك النهائي لألسر املعيشية. ومن بني العوامل الرئيسية اليت أثرت سلبًا على النمو واالستهال
الذي انتقل يف الصني  االقتصادي االقتصادي والتحول الذي شهده النشاط العاملي التباطؤُ 

من االستثمار والصناعات التحويلية إىل االستهالك واخلدمات، واخنفاض أسعار الطاقة 
يف النشاط االقتصادي يف بلدان مثل االحتاد الروسي  أثرالذي خرى (والسلع األساسية األ

رة للسلع األساسية)، والتشدد التدرجيي يف السياسة النقدية مصدِّ أخرى بلدان و الربازيل و 
  للواليات املتحدة. 
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ارتفاعًا طفيفا النمو وارتفع منو الناتج احمللي اإلمجايل يف االقتصادات املتقدمة     -٦
. ومن املتوقع أن يرتفع إىل ٢٠١٥يف املائة يف عام  ١,٩إىل  ٢٠١٤املائة عام يف  ١,٧من 
 بفعل تزايد النمو يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو، وذلك ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٢,٢

اليت بلغت  ٢٠١٤مستويات عام  قربالنمو يف الواليات املتحدة ظّل قد و . بصفة رئيسية
يف املائة يف عام  ٢,٦ه أن يرتفع ارتفاعًا طفيفًا ليصل إىل قع ليف املائة ومن املتو  ٢,٤

التوليد اليت حدثت بفضل - مدفوعا مبزيج من العوامل مثل زيادة االستهالك اخلاص ٢٠١٦
واخنفاض أسعار النفط وحتسن الثقة  ،ومنو الدخل ،لوظائف يف مجيع القطاعاتملنتظم لا

يف  ٠,٥ر أن النمو بلغ ويف اليابان يقدَّ  .١واخنفاض معدالت البطالة-لدى املستهلكني
، ومن املتوقع أن يبلغ ٢٠١٤يف املائة يف عام ٠,٥-  نسبةمقارنة بـ ٢٠١٥املائة يف عام 

يف  ١,٤. أما يف منطقة اليورو فقد ارتفع معدل النمو من ٢٠١٦يف املائة يف عام  ١,٣
ل حتسن الثقة وتعايف وذلك بفض ،٢٠١٥يف املائة يف عام  ١,٩إىل  ٢٠١٤املائة يف عام 

القطاع املصريف فضال عن تزايد االستهالك املستند إىل اخنفاض أسعار النفط وارتفاع صايف 
وعلى الرغم من أزمة اهلجرة  .العامة أوضاع املالية ضبطالصادرات والتخلي التدرجيي عن 

ائة يف عام يف امل ٢,٠غري الشرعية، من املتوقع أن يواصل النمو مساره اإلجيايب ليصل إىل 
٢٠١٦.   

 ٤,٣ويف االقتصادات الناشئة والنامية، اخنفض منو الناتج احمللي اإلمجايل من     -٧
اخنفاض الطلب على  بسبب ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٣,٨إىل  ٢٠١٤يف املائة يف عام 

االستثمار. ويف بعض و  رأس املال تدفقاتتراجع الصادرات وتدين أسعار السلع األساسية و 
نزاعات جراء الينحو به إىل االخنفاض ضغط الفرتة إىل  نفس خالل النمو ضتعرّ  تاحلاال

ه أنعلى اإلنتاج الزراعي. إال ألحوال اجلوية لالضارة تأثريات الالعسكرية والكوارث الطبيعية و 
سعار السلع أ ستقرارواالنمو البلدان املتقدمة  تنامي الطلب من من املتوقع أن يؤدي

 ٢٠١٦يف املائة يف عامي  ٤,٨يف املائة و ٤,٣فاع النمو ليصل إىل األساسية إىل ارت
يف االحتاد تباطؤ االقتصاد الصيين والتوترات اجليوسياسية لكن على التوايل.  ٢٠١٧و

ما من  مجيعها تشري عوامل تدين أسعار النفط إضافة إىل اخنفاض الثقة الروسي وما يقرتن 
 على احمللي اإلمجايل يف االقتصادات الناشئة والناميةمنو الناتج يف إىل مزيد من التباطؤ 

ادات شرق وجنوب آسيا واملتوسط. وعلى الصعيد اإلقليمي، حققت اقتص القصري املديني
وهي نسبة من املتوقع أن ترتفع ارتفاعًا طفيفاً  ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٥,٧ بنسبةمنوًا 

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،  . ويف أمريكا٢٠١٦يف املائة يف عام  ٥,٨لتصل إىل 
يف املائة يف  ٠,٥- إىل ٢٠١٤يف عام  يف املائة ١,٠اخنفض منو الناتج احمللي اإلمجايل من 

وايل. بيد أن اآلفاق تللسنة الثالثة على اليتواصل  ، فيما يشكل تباطؤاً ٢٠١٥عام 
                                                            

(واشنطن العاصمة،  عوامل قصرية األجل وطويلة األجل - : منو غري متوازنصندوق النقد الدويل، آفاق االقتصاد العاملي -١

  ). ٢٠١٥نيسان/أبريل 
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يف املائة يف عام  ٠,٧ بةليناهز نسمن املتوقع أن يتعاىف النمو و  ،املستقبلية تبقى إجيابية
٢٠١٦.  

يف املائة يف عام  ٧,٥ إذ اخنفضت إىلوحتسنت معدالت البطالة العاملية     -٨
بفضل انتعاش النمو  ، وذلك٢٠١٤يف املائة يف عام  ٧,٨ نسبتها بعد أن كانت ٢٠١٥

، إال أن هذه االقتصادات سوف تستمر يف مواجهة النمو يف االقتصادات املتقدمة
 ١٥بطالة مبا يزيد عن المعدل  رلة مرتفعة. ويف أفريقيا والشرق األوسط، ُقدّ معدالت بطا

ستمر يف الزيادة. وال تزال بلدان أفريقيا والشرق يأن ومن املتوقع  ٢٠١٥يف املائة يف عام 
يف املائة  ٣٠األوسط تعاين من ارتفاع معدالت البطالة اليت وصلت يف بعض احلاالت إىل 

الشباب كنسبة من السكان بالنسبة جلميع  عمالةاهات واخنفضت اجت. ٢من القوة العاملة
 ٤٦,٩ارتفعت فيها النسبة من  ، إذمشال أفريقيا)منطقة ما عدا أفريقيا (باستثناء املناطق 

   .٢٠١٤٣يف املائة يف عام  ٠٤٨,إىل  ٢٠٠٠يف املائة يف عام 

إىل  ٢٠١٤ يف املائة يف عام ٣,١من  العاملي التضخمواخنفضت معدالت     -٩
، األمر الذي يعكس اخنفاض أسعار السلع األساسية ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٢,٦

ويف االقتصادات  طورة.وخاصة النفط وضعف الطلب يف عدد من االقتصادات الناشئة واملت
 ١,٢يف املائة، ومن املتوقع أن يبلغ  ٢سيظل التضخم عند مستوى يقل عن النمو املتقدمة 

اخنفاض  يُعزى. و ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٠,٣ نسبةمقارنة بــ ٢٠١٦ يف املائة يف عام
السياسات النقدية اتباع الطلب و  تراجعجزئيًا إىل النمو  املتقدمة البلدان يفالتضخم 
(خاصة يف اليابان ومنطقة اليورو) لدعم النشاط االقتصادي وإعادة التضخم إىل التيسريية 

العمالت احمللية اخنفاض قيمة  أفضىت الناشئة والنامية، معدالته املستهدفة. ويف االقتصادا
 يتال ءوارتفاع أسعار الغذا تدين أسعار السلع األساسية وقوة الدوالر األمريكيعن الناجم 

يف املائة إىل  ٦,٧إىل ارتفاع التضخم من ، االستهالكأسعار مؤشر من كبريا شكل جزءا  ت
رة للنفط يف رتفاع أكثر حدة يف البلدان املصدِّ . وكان هذا اال٢٠١٥يف املائة يف عام  ٧,٧

  أفريقيا.

 حيث مل يتجاوز ٢٠١٥يف عام وظل النمو يف التجارة العاملية منخفضًا   -   ١٠
، وهو أدىن معدل ُسجِّل منذ األزمة املالية العاملية، ويُعزى ذلك بصفة يف املائة ٢,٦ نسبة

 وال سيما يف ،النمو اشئة واملتقدمةضعف الطلب الرتاكمي يف االقتصادات النإىل رئيسية 

                                                            
كذلك انظر  [  International Labor Organization, World employment and social outlook: Trends 2015 (2015) انظر: - ٢

 ].٢٠١٥اجتاهات االستخدام العاملية والتوقعات االجتماعية ملخص هذا املنشور باللغة العربية: 
              انظر:-٢

International Labor Organization, Global Employment Trends for Youth 2015: Scaling up   investments in 

decent jobs for youth (Geneva, International Labor Organization, 2015).   
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مقابل العمالت  الواليات املتحدةدوالر ارتفاع قيمة إىل الصني واقتصادات منطقة اليورو، و 
 أكرانيابني و ة سورياجلمهورية العربية الاألخرى، وتزايد التوترات اجليوسياسية يف العراق و 

 ، مبا فيهاالتجارة يف البلدان الناميةهلذه التطورات آثار كبرية على  تكان. و روسيحتاد الواال
ومع ذلك، من املتوقع أن يتسارع منو التجارة على املدى القصري ا. أفريقيالنامية يف البلدان 

املتقدمة  البلدانبفضل تنامي الطلب من  ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٤,٠حبيث يصل إىل 
  توقع أن يرفع مستوى صادرات البلدان النامية.الذي يُ النمو 

لدرجة بعيدة يف عام  ظلت اختالالت احلسابات اجلارية العاملية مستقرةً وقد   - ١١
يف املدى القصري نفسه االجتاه أن حتافظ على ومن املتوقع  ،٢٠١٤مقارنة بعام  ٢٠١٥

الستثمار لعاملي لصايف االع النمو يف أسعار السلع األساسية. وارتفَ تناقص على الرغم من 
املباشر بفضل ارتفاع صايف االستثمار  ٢٠١٥طفيفة يف عام بصورة املباشر األجنيب 

يف املائة  ٥,٣صل إىل و  الذي بلغ ذروته عندمااملنخفضة الدخل يف البلدان النامية األجنيب 
  .٤)٢٠١٥ ،(البنك الدويل ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٤,٨نسبة ب مقارنةً 

حيث يتوقع أن  القصري، على املدى نوعًا ما التوقعات العاملية إجيابيةتبدو و   - ١٢
إضافية يف منو االقتصادات  يعكس زيادةً ا مم ٢٠١٦يف املائة يف عام  ٢,٩يصل النمو إىل 
بلدان يف و  ،الصنيو  ،والربازيل ،االحتاد الروسيوعلى وجه اخلصوص يف  ،الناشئة والنامية

 لغموض الذي ظلالشرق األوسط وبلدان أمريكا الالتينية األخرى. ومع ذلك، فإن ا
 ،أسعار السلع األساسية اتاألزمة املالية العاملية وتقلبوقوع االقتصاد الكلي منذ يكتنف 

أسعار  يف بوطهذا اهلالتوقعات على املدى املتوسط. ويف ضوء ستمران يف تشكيل يس
تدفقات التجارة وتدفقات رأس املال يف خنفاض االو  ،وأمناط النمو العاملية ،السلع األساسية
أكثر حدة.  الصرفأصبحت تقلبات أسعار  ،يف السياسات النقدية املتبعةواالختالفات 

إجيابية للقارة األفريقية بالنظر  توقعاتٌ قد تتولد عنه أسعار النفط لرتاجع املستمر يف ا بيد أن
من قد تعاين رة للنفط البلدان املصدِّ يف حني أن  ،املستوردة للنفط فيهابلدان إىل عدد ال

. وسوف يعتمد األثر فيهامعدالت الصرف اخنفاض قيمة و ا اجلارية حسابارصيد تدهور 
ن االشريكومها الصني ومنطقة اليورو  انتعاشري على مدى العام يف أفريقيا بشكل كب

أخرى من أجزاء التوترات السياسية يف سوريا و من شأن و ن ألفريقيا. ان الرئيسياالتجاري
أن  ة غري الشرعية اليت تواجه منطقة اليورومسألة اهلجر  إضافة إىلالشرق األوسط منطقة 

ا إذ تثري خماوف عميقة  تؤثر تأثريًا مباشرًا على جانب الطلب لدى شركاء أفريقيا سأ
وما ينجم عنه من  تشديد السياسات النقدية يف الواليات املتحدةيؤدي التجاريني. وس
 إىل خارجرأس املال  تدفقات زيادةإىل هذا البلد  أسعار الفائدة يفيف ارتفاع طفيف 
  الناشئة.و النامية  االقتصادات

                                                            
  .  ,WashingtonEnding Poverty and Sharing Prosperity  5: Report 2014/201Global Monitoring  World Bank )(2015 , انظر: -٤ 
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٦ 

   ٢٠١٥في عام آفاقه األفريقي و  يداء االقتصاداأل  - ثالثا

يف املائة يف عام  ٣,٩اخنفض معدل النمو األفريقي اخنفاضًا طفيفًا من   -١٣
الشكل انظر بسبب تباطؤ االقتصاد العاملي ( ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٣,٧إىل  ٢٠١٤

هو ثاين أسرع منو بعد النمو يف بلدان شرق وجنوب  اأفريقييف لك، فإن النمو ). ومع ذ١
). ويتأثر منو ٢الشكل انظر يعتمد على الطلب احمللي (النمو  هذا آسيا. وال يزال

االستهالك اخلاص بزيادة ثقة املستهلك وتنامي الطبقة املتوسطة يف القارة، يف حني يعتمد 
تها. اخنفاض تكاليف ممارسو سن بيئة األعمال التجارية االستثمار بصفة أساسية على حت

احلكومي املستمر يف مشاريع اهلياكل األساسية على وجه  ساهم اإلنفاقُ يوإىل جانب ذلك 
تأثريًا سلبيًا على املوازين اخلارجية أثرت  ،إجيابية يف النمو. ومع ذلك اخلصوص مسامهةً 

 ها.وتقلب األساسيةنتيجة لضعف أسعار السلع  ٢٠١٥النمو يف عام 

 : ١الشكل 

   ٢٠١٥-٢٠١٠النمو االقتصادي في أفريقيا وفي البلدان ذات االقتصادات الناشئة والنامية، 

  
  تقديرات  e ملحوظة:

 ) الصادر عن٢٠١٥( ٢٠١٥احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل عام استنادا إىل منشور حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا املصدر: 

 ذي جمللة التابعة االقتصادية البحوث وحدةالبيانات القطرية اليت تعدها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، وإىل 

  .٢٠١٥، إيكونوميست

 

  

سب
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يل ا
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  شرق وجنوب آسيا 
  أفريقيا (فيما عدا ليبيا) ، العامل أوروبا،جنوب شرق 

  أفريقيا (فيما عدا ليبيا) 
  نية ومنطقة البحر الكارييب أمريكا الالتي 

  العامل 
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٧ 

  فريقياأالرئيسي للنمو في  االستهالك الخاص المحركَ ال يزال  - ألف

االستهالك اخلاص من معدل منو  ارتفع ،فيما يتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل  - ١٤
يف  ٧٣، وهو ما يشكل ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٢,٧إىل  ٢٠١٤يف املائة يف عام  ١,٦

ا على الرغم ممو ). ٢الشكل انظر ( املائة من جمموع منو الناتج احمللي اإلمجايل يف العام التايل
كوين رأس املال الثابت تينُم مل ، من زيادة يف التطور القارةيف شهدته اهلياكل األساسية 

 ٢٧يف املائة فيما يتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما يشكل  ١,٠بنسبة اإلمجايل سوى 
احلال يف  ت عليه(كما كان ٢٠١٥يف عام يف املائة من جمموع منو الناتج احمللي اإلمجايل 

طؤ يف لتبال نتيجةً ذلك أساسا إىل اخنفاض تدفقات رأس املال عزى ويُ  ).٢٠١٤عام 
يف منطقة اليورو وبعض االقتصادات أفريقيا اإلمنائيني بني شركاء السيما االقتصاد العاملي، 

على  سلباً التأثري واصلت الصادرات الصافية و  .الصنياالحتاد الروسي والربازيل و الناشئة مثل 
 .٢٠١٥النمو يف عام 

  :٢الشكل 

  ٢٠١٥- ٢٠١٣ ،ة لهنمو المصاحبمكونات الأداء النمو في أفريقيا و  

 
  تقديرات  e ملحوظة:

، ٢٠١٥جمللة ذي إيكومنست،  وحدة البحوث التابعة تعدهاالقطرية اليت بيانات الاستنادا إىل املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

  .باألمم املتحدة االجتماعيةو  االقتصادية الشؤون إدارة) الصادر عن ٢٠١٥( ٢٠١٥احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل عام منشور و 
  

  دون اإلقليميةاالقتصادية والمناطق  بر المجموعاتعأداء النمو تفاوت   -باء  
  

اليت ، للنفطرة البلدان املصدِّ ال تزال على الرغم من اخنفاض أسعار النفط،   - ١٥
ديناميات أن الحيث جيدا ( أداءً حتقق ، ٢٠١٥يف عام  يف املائة ٣,٥ هامعدل منو بلغ 
تراجع أسعار أثر ختفف جزئيا من  سليمة يف القطاعات غري النفطية يف بعض البلدانال

  رأس املال الثابت اإلمجايل كوينت

 صايف الصادرات
 معدل النمو

 االستهالك اخلاص
 االستهالك احلكومي

مو
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٨ 

منوا  حققتاليت  الغنية باملعادنبلدان لنفط والالبلدان املستوردة لكل من ب النفط) مقارنةً 
النمو يف و ). ٣الشكل انظر ئة على التوايل (ايف امل ٣,٠يف املائة و ٣,٥قدره  امتوسط

زاد الذي االستهالك اخلاص بصفة رئيسية على اعتمد البلدان من تني األخري اجملموعتني 
فيما يتعلق مبجموع الناتج احمللي  ،على التوايل ،يف املائة ٣,٢يف املائة و ٢,٥بنسبة 
  ).٤الشكل انظر ( اإلمجايل

  :٣الشكل 

  ٢٠١٥- ٢٠١٢قتصادية، االمجموعة الحسب أداء النمو في أفريقيا  

 

  ت= تقديراeملحوظة: 
) ٢٠١٥( ٢٠١٥احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل عام منشور استنادا إىل املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

  باألمم املتحدة واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارةالصادر عن 
    

 مجيع يفالناتج احمللي اإلمجايل  لنمو الرئيسي احملركَ  اخلاص االستهالك وظل  -١٦
 شرق يف النمو يف مسامهته اخنفاض من الرغم على ،٢٠١٥ عام يفدون اإلقليمية  ملناطقا

 التدفقات يف اخنفاض إىل دىأالذي  العاملي االقتصاد تباطؤألسباب أمهها  أفريقيا ووسط
ومقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل، زاد . تنيدون اإلقليمي تنياملنطق هاتني إىل االستثمارية
ا  مشال يف كبرية زيادةخلاص االستهالك ا  يف ٢,٢بنسبة منا حيث ا، وغرالقارة وجنو

 نفسه، ويف الوقت. ٢٠١٥ عام يف ،على التوايل ،املائة يف ٣,٤و املائة يف ٢,١و املائة
 يف ةكبري  بدرجةاإلمجايل  املال رأس تكوينمقارنة مبجموع الناتج احمللي اإلمجايل، زاد أيضا 

 يف ١,٦و املائة يف ١,٨ بنسبة ، حيث منادون اإلقليميتني يقياأفر  ومشال شرق يتمنطق
 زيادةإىل  أساسافيما يتعلق بالناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما يُعزى  التوايل، على، املائة

  .دون اإلقليميتني تنياملنطق تاكل يفاهلياكل األساسية  مشاريع يف االستثمارات

  

  

ليبيا عدافيما البلدان املصدرة للنفط   
 البلدان الغنية باملعادن

 البلدان املستوردة للنفط

ا ليبياعدفيما فريقيا أ  
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  :٤ الشكل

 ٢٠١٥e- ٢٠١٣ ،دون اإلقليمية المنطقة حسب ومكوناته أفريقيا فيالناتج المحلي الداخلي  نمو 

 

  = تقديراتeملحوظة:             
  .٢٠١٥وحدة البحوث التابعة جمللة ذي إيكومنست،  تعدهاالقطرية اليت بيانات الاستنادا إىل املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

  

 يف منو معدلعلى أعلى  أفريقيا رقش حافظت ،ياإلقليمدون  صعيدال وعلى -١٧
ا  من الرغم على ،٢٠١٥ عام يف املائة يف ٦,٢ بنسبة املنطقة  النموشهدت تراجعًا يف أ
 إثيوبيا يف النمو معدل اخنفاضإىل  أساسا األمر الذي يُعزى ٢٠١٤ عام ستوياتمب قياساً 

  .الدميقراطية الكونغو ومجهورية

 مدفوعاً  ،٢٠١٥ عام يف املائة يف ٤,٤ إىل أفريقيا غرب يف النمو اخنفضو   - ١٨
 النفط قطاع ضعفنتيجة  نيجرييا يف النمو معدليف  أكثر وضوحاً  اخنفاضب رئيسي بشكل

 ٢٠١٤عام  يبوالفريوس اإل تفشيلى ع املرتتبة اآلثار ال تزالو . لكهرباءلواالنقطاع املتكرر 
 إمكاناتعلى  أيضالقي بثقلها تُ  يا،وليرب  غينياسرياليون و  وهي تضررا، األكثر البلدانيف 
  .اإلجيايب النموإىل  وليبرييا غينياعودة  من الرغم على البلدان، هذه يف النمو

 ٣,٤إىل  ٢٠١٤ يف املائة يف ٣,٥ من قليال اإلمجايل النمو معدل اخنفضو   - ١٩
 حتسن من الرغم على اإلقليمية، دون أفريقيا وسطمنطقة  يف ٢٠١٥ عام يف املائة يف
 دون املنطقة يفبلدان ال معظمالوقت الذي حافظت فيه  يفو . التعدين قطاع يفا ئهأدا

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف األمنية املخاوف أدت نسبيا، مرتفع منو مسار على اإلقليمية
 املنطقة يف اإلمجايل احمللي الناتج يف اخنفاض إىل االستوائية غينيا يف النفط إنتاج اخنفاضو 

  .اإلقليمية دون

 االستهالك احلكومي

 البلدان املصدرة للنفط البلدان املستوردة للنفط البلدان الغنية باملعادن

االستهالك اخلاص   

ايلمنو الناتج احمللي اإلمج الصادرات الصافية  
 رأس املال الثابت اإلمجايلوين تك
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 إىل املائة يف ٢,٨ من تسارعفقد ) ليبيا فيما عدا( أفريقيا مشال يف النموأما   - ٢٠
بفضل  اإلجيابية التطوراتهذه وقد حدثت . ٢٠١٥-٢٠١٤الفرتة  خالل املائة يف ٣,٦

 زيادة وما نتج عنه من اإلقليمية، دون املنطقةيف  واالقتصادي السياسي االستقرارحتسن 
 لمعونةل كبريال تدفقال عززو  .مصرتونس و  يفالسيما  ،التجارية األعمال قطاع يف ثقةال

 مثل ،ياكل األساسية الكربىاهل مشاريع يف واالستثمارَ  احلكومي اإلنفاقَ  مصر إىل اخلارجية
 الوضع نوحتسّ  الصادرات ألسواق التدرجيي االنتعاششأن من و . السويس قناة توسيع
ال تزال أما يف ليبيا، ف. السياحة خالل منسيما ال  النمو، عمإىل دأن يؤديا  األمين

على و  سواء، حد على ةواالقتصادي ةالسياسياحلوكمة  على سلباً تؤثر  السياسية التحديات
 .كذلك  اإلقليمية دون املنطقة يف االقتصادي األداء

 عام يف املائة يف ٢,٤ من طفيف بشكل فريقياأل نوبيف اجل نمووارتفع ال  - ٢١
 دون املنطقة يف النمو أداء يف التحسن وهذا. ٢٠١٥ عام يف ائةامل يف ٢,٥ إىل ٢٠١٤
 أكربجنوب أفريقيا صاحبة  يف نسبيا املنخفض النموإىل  ةكبري درجة  بيُعزى  اإلقليمية
من  الصادرات أسعار واخنفاض الصادرات على الطلب ضعفساهم قد و  فيها. اقتصاد
 ظلو . لبلدذلك ال ضعيفال داءاأل يف الكهرباء، نقص عن فضال الرئيسية،األساسية  السلع
 حيث النفط، أسعار اخنفاض من الرغم على قويايف أنغوال  اإلمجايل احمللي الناتج منو

 والبناء الكهرباء مثل االسرتاتيجية النفطية غري القطاعات يف االستثماريف  احلكومة شرعت
وهو منو  اإلقليمية، دون ةاملنطق يف منو معدل أعلى مبيقاموز زامبيا و  سجلتو . والتكنولوجيا

 يف األجنيب املباشر واالستثماراهلياكل األساسية  شاريعاحلجم الكبري ملعلى التوايل ه حفز 
   التعدين. قطاع

  ضيقةقائما على قاعدة  األفريقيةبلدان ال نموال يزال  - جيم

يف  املناطق عظممب مقارنةً أعلى  أفريقيا يف االقتصادي النمو انت معدالتك  - ٢٢
 ةفريقياأل بلدانال من العديد يفالنمو بقي  أن أيضا الواضح منغري أنه  املاضي، لعقدا

يقيني الذين يعيشون يف فقر األفر  عدد لذلك نتيجةقد ارتفع و . ضيقة قاعدة على معتمداً 
 االقتصادي النمو نأ ذلك من األهمو . العميق قلقمدعاة للانعدام املساواة ال يزال و  ،مطلق
القيمة ضآلة واتسم ب املتجددة غري الطبيعية للموارد املتزايد االستغاللب رتبطا أفريقيا يف

  باعثا على القلق البالغ. النمو استدامة ضعف توليد العمالة، ولذلك ال تزالو املضافة 

يتلوه  اخلدمات قطاع رئيسي بشكل األفريقية االقتصادات على ويهيمن  - ٢٣
 ذلك، ومع). ٥ الشكلانظر ( الزراعي القطاع نمال ُتذكر  مسامهةمع  الصناعي، قطاعال

اهليكلي يف  تحولحداث الإل حاسم أمر التصنيع أنب واسع نطاق علىجرى اإلقرار  فقد
  .الدخل وزيادة قيمةال إضافةوتعزيز  عملال فرصإجياد القارة الرامية إىل  هودجلو أفريقيا 
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  :٥الشكل 

  ٢٠١٦- ٢٠١١ (نسبة مئوية)، أفريقيا في اإلجمالي المحلي الناتجالقيمة المضافة إلى  من القطاعية حصةال 

  

 

  .٢٠١٥وحدة البحوث التابعة جمللة ذي إيكومنست،  تعدهاالقطرية اليت  بياناتالاستنادا إىل املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

  األفريقية االقتصادات نمو على النفط أسعار نخفاضأثر متفاوت ال – دال

 خالل املائة يف ٤,١ بلغ شهري مبعدل تراجعها اخلام النفط أسعار لتواص  - ٢٤
عادة ما جيري و . ٢٠١٥ أكتوبرتشرين األول/ إىل ٢٠١٤ هيونياملمتدة من حزيران/ فرتةال

 الطلب واخنفاضزيادة العرض ب على وجه العموم األساسية السلع أسعار تفسري اخنفاض
   .العاملي االقتصادي تباطؤالبسبب 

 بيانات باستخدام ألفريقيا االقتصادية اللجنة أجرتهالذي  تحليلال ويبني - ٢٥
  النفط أسعار أن ٢٠١٥ أكتوبرتشرين األول/ إىل ٢٠٠٠ ينايرمن كانون الثاين/ شهرية
بينما كان  باملعادن، الغنيةبلدان والللنفط  املستوردةعلى البلدان  كبري إجيايبتأثري  كان هلا

النمو يف أفريقيا عموما  تأثربدو أن ي وهكذا،. للنفطاملصدِّرة  البلدان على اً سلبي هاتأثري 
يلقي الضوء  النفط أسعار رتاجعل طفيفال تأثريال هذاو . اً طفيف كان النفط أسعار اخنفاضب

 القطاعات يف سيما ال ،فريقيةاألبلدان ال ا تقوم اليت املستمر تنويعال مبادرات أمهيةعلى 
 املرتبطة املالية والسياسات الكلي االقتصاد إدارةيف  نتحسّ ال تأثريإىل جانب  النفطية، غري
 .ا

 العجزوراء  الكبيرة االستثمارية والمشاريعُ  األساسية السلع أسعار انخفاض   -هاء
  المتزايد المالي

 يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ٥,١ من أفريقيايف  املايل العجز ارتفع - ٢٦
). ٦ الشكلانظر ( ٢٠١٥ عام يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ٥,٦ إىل ٢٠١٤

 اخنفاضيف األساسية  السلع أسعارتقلب و  النفط أسعار تراجع استمرار ساهمقد و 
اهلياكل  على الكبري اإلنفاقبينما ساهم  األفريقية، البلدان من العديد يف املاليةيرادات اإل

 عدد يف االنتخابات تسبق اليت الفرتة يف قاإلنفا وزيادةمن الضرائب  تخفيفالو  األساسية

يف  القيمة املضافة للزراعة
 أفريقيا

القيمة املضافة للخدمات يف 
 أفريقيا

القيمة املضافة للصناعة يف 
 أفريقيا
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 يتقلص العجز أن املتوقع ومن. الفرتة تلك خالل اإلنفاقارتفاع مستوى يف  البلدان من
 أسعار ارتفاعمع توقع  اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ٤,٦ إىل ٢٠١٦ عام يفاملايل 
 .واملتقدمة الناشئة االقتصاداتيف  نموالو  األساسية السلع

 املائة يف ٩,٧ منحيث اتسع  ،أكرب عجز مايل أفريقيا مشالمنطقة وشهدت  - ٢٧
 يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ١٠,٠ إىل ٢٠١٤ عام يف اإلمجايل احمللي الناتج من
 ٢,٠ من( أفريقيا غرب يف املايل العجز اددز ا ،٢٠١٥-٢٠١٤ الفرتة وخالل. ٢٠١٥ عام
 نوبيف اجلو  ،)املائة يف ٤,٦إىل  ٣,٨من ( أفريقيا شرق يفو  ،)ةاملائ يف ٢,٥ إىل املائة يف
فقد كان  ايلامليزان يف امل تدهورأما أكرب ). املائة يف ٤,٣ إىل املائة يف ٤,٠ من( فريقياأل

 يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ٣,١ من العجز اتسع حيث أفريقيا، وسطيف 
 .٢٠١٥ عام يف املائة يف ٤,٦إىل  ٢٠١٤

  :٦الشكل 

  ٢٠١٦- ٢٠١٢ ،دون اإلقليمية المنطقة حسب) اإلجمالي المحلي الناتج مننسبة مئوية ك( الميزانية رصيد متوسط

  

 
  توقعات f== تقديرات؛ eملحوظة:           
  .٢٠١٥تابعة جمللة ذي إيكومنست، وحدة البحوث ال تعدهاالقطرية اليت بيانات الإىل استنادا املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا      

  

إذ  ٢٠١٢ عام منذ مستوياته أعلىبالنفط  الغنيةيف البلدان  املايل العجز بلغو   - ٢٨
انظر ( النفط أسعار اخنفاضإىل  ةكبري بدرجة   ما يعزى، املئة يف ٥,٧سجل نسبة قدرها 

 املائة يف ٤,٣ إىلحبيث تصل املالية املوازين تتحسن  أن املتوقع من ذلك، ومع). ٧ الشكل
 السلع أسعار يف شانتعا حدوثتوقع مع  ٢٠١٦ عام يف اإلمجايل احمللي الناتج من

 نع الضغط ختفيفإلعانات بغية بإلغاء ا للنفطرة البلدان املصدِّ  بعضقيام و  األساسية
ا ا إىلأسعار النفط أال تصل  ذلك معيُنتظر و . الوطنية ميزانيا ا مؤخر  ذرو مما ، االيت شهد

 شرق أفريقيا مشال أفريقيا أفريقيا
 اجلنوب األفريقي غرب أفريقيا وسط أفريقيا
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 رةاملصدِّ  البلدان يف السابقة امستويا إىلاملالية  اإليرادات عودت أن املتوقع من ليسعين أنه ي
  .للنفط

  : ٧ الشكل

  ٢٠١٦- ٢٠١٢ االقتصادية، المجموعاتحسب ) اإلجمالي المحلي الناتج من نسبة مئويةك( زانيةالمي رصيد متوسط

 

  = توقعاتf= تقديرات؛  eملحوظة: 
التابعة جمللة ذي إيكومنست،  وحدة البحوث تعدهاالقطرية اليت  بياناتالاستنادا إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا حسابات  املصدر: 

٢٠١٥ 

 وانخفاض األساسية السلع أسعار انخفاضفي خضم  النقدية سياسةتشديد ال  -واو
  اإليرادات 

كسة العاملية درءا للرياح املعا  متشددة نقدية سياسةً  األفريقية البلدان طبقت  - ٢٩
 ارتفعفقد  النامية، البلدان معظم مع احلالت عليه كان ماكو . اليت أثرت سلبًا على املنطقة

انظر ( ٢٠١٥ عام يف املائة يف ٧,٥ إىل ٢٠١٤ عام يف املائة يف ٧,٠ من التضخم معدل
 يةتضخم ضغوطإىل  ءالغذا أسعار وارتفاع الواليات املتحدة دوالر قوةأدت و ). ٨ الشكل

 َعوَّضا األساسية السلع أسعار واخنفاض العاملي النمو ضعفأن  من الرغم على ،املنطقة يف
 الغنية البلدان يف وخاصة العملة قيمة ختفيضوأدى . التضخم معدليف  رتفاعاال جزئياً 
إىل تفاقم أيضا  والصادرات اإليرادات واخنفاض النفط أسعار تراجعيف خضم  بالنفط
 العجز ارتفاعإىل جانب  ،التضخمية الضغوط هذهفضت وأ .التضخم تمعدالارتفاع 
أسعار رفع  مثالبسبل منها  النقدية األوضاع تشديد إىل ،اجلاري احلسابيف العجز و  املايل
 كينياو  وغانا أفريقيا أنغوال وأوغندا وجنوب مثل بلدان يف النقدية السياسةأدوات  فائدة

أن يكون التضخم يف االجتاه العام  توقعيُ  ذلك، ومع. التضخم من للحد وغريها ومالوي
 األوضاعوحتسن  والطاقة،ء الغذا أسعار الخنفاض نظرا ٢٠١٧و ٢٠١٦يف عامي معتدًال 
 .٢٠١٤ عام يف إلغاء اإلعانات عن النامجة اآلثاراحنسار و  ،األمنية

ايأفريق لنفطالبدان املستوردة ل  نفطالبلدان املصدرة لل   البلدان الغنية باملعادن 
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  : ٨ الشكل

  ٢٠١٦- ٢٠١٢، االقتصادية المجموعاتحسب  التضخم

  

 

) الصادر ٢٠١٥( ٢٠١٥ يف احلالة والتوقعات االقتصادية يف العاملمنشور استنادا إىل االقتصادية ألفريقيا املصدر: حسابات اللجنة 
  باألمم املتحدة  واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارةعن 

فيما ( أفريقيا مشال باستثناءدون اإلقليمية  املناطق مجيع يف التضخم ارتفعو   - ٣٠
 يف ٨,٤إىل  ٢٠١٤ عام يف املائة يف ٩,٣ من التضخم معدل اخنفض حيث ،)ليبياعدا 
 يف التضخمإىل هبوط  االخنفاض هذا ويعزى). ٩ الشكلانظر ( ٢٠١٥ عام يف املائة

 حني يف ،٢٠١٥ عام يف املائة يف ٢٢ إىل ٢٠١٤ عام يف املائة يف ٣٧,٧ من السودان
 يف االخنفاض ويعزى. اإلقليمية دون املنطقة بلدان سائر يف امستقر  ظل أو التضخم ارتفع

بتنفيذها  املركزي املصرفقام  اليت والتدابريغذاء الدولية لل سعاراأل تراجعإىل  السودان
  .التضخم الحتواء

 إىل ٢٠١٤ عام يف املائة يف ٥,٣ من التضخم معدل ارتفع أفريقيا، شرق ويف  - ٣١
 نوباجل يف ٢٠١٥ عام يف املائة يف ٦,٦ سجلبينما  ،٢٠١٥ عام يف املائة يف ٥,٩
 بشكل ارتفع أفريقيا، وسط ويف. ٢٠١٤ عام يف املائة يف ٥,٩مقارنة بنسبة  فريقياأل

 ذلك ويرجع ،٢٠١٥ عام يف املائة يف ٢,٨ إىل ٢٠١٤ عام يف املائة يف ٢,٥ من معتدل
  .العاملي والطلب النفط أسعار اخنفاض إىل أساسا

اجلماعة  فرنك قيمة فاضاخن يف الدوالر مقابل اليورو قيمة اخنفاضُ وتسبب   - ٣٢
 معدل يف ارتفاعا أفريقيا غرب سجلت لذلك، ونتيجة. ٢٠١٥ عام يف ةاألفريقياملالية 
 اإلنفاقوساهم أيضا . املائة يف ٨,٦ إىل ٢٠١٤ عام يف املائة يف ٧,٥ من التضخم
 يف التضخمية الضغوطزيادة  يف ونيجرييا غانا يف العملة قيمة وخفض نيجرييا يف احلكومي

  .اإلقليمية دون ملنطقةا

ياأفريق املعادنالبلدان الغنية ب   البلدان املصدرة للنفط البلدان املستوردة للنفط 
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  :٩ الشكل

  ٢٠١٦- ٢٠١٤ اإلقليمية، دونحسب المنطقة  التضخم معدل 

  

 
 .أفريقيا مشالُتستثىن ليبيا من منطقة : مالحظة
  .)٢٠١٥( ٢٠١٥عام لاحلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل  واالجتماعية، االقتصادية الشؤون إدارةاألمم املتحدةـ، املصدر: 

 

 علىيُذكر  تأثيردون  ولكن هاانخفاضت العمال صرفأسعار ت لواص  -زاي
  الصادرات
 يف بدأ اجتاه وهو ،٢٠١٥ عام يف األفريقية العمالت معظمقيمة  اخنفضت  - ٣٣
 أيضا من ناحية أخرىو  النفط، أسعار اخنفاض إىلمن ناحية  ذلك ويعزى. ٢٠١٤ عام
  . الواليات املتحدةيف النقدية للسياسة املتوقع تشديدالو  الدوالر قوةإىل 

 الصادراتيف  زيادةاخنفاض قيمة العملة برتبط ي أنعادة  املفرتض ومن  -   ٣٤  
بدو ي والتجارة الصرف سعر بني االرتباط أنيبني  ١٠ الشكل لكن. الوارداتيف اخنفاض و 

 بلدان بعض يف بل وال يتماشى مع هذه النظريةاألفريقية،  بالنسبة إىل البلدان جداًا ضعيف
 املنافسة على أفريقياقدرة  تعوق أخرى عوامل وجود إىلاألمر  هذايشري رمبا و  .٥ارةالق
 األعمال ممارسة تكلفةرغم تناقص و . العملة قيمة اخنفاض عن النامجةملكاسب ا تقوضو 

 ٦أفريقيا جتارة تعزيزدون  لحتو املتأتية من  كبرية عقبات هناك تزال ال ،أفريقيا يف التجارية
  .املضافة القيمةاالفتقار إىل و  املنتجاتيف  تنوعالانعدام يفيد ب

  
                                                            

  .ىل زيادة يف قيمة العملةيشري االرتفاع يف مؤشر سعر الصرف إ -٥
ومل  ٣٢املرتبة  ،اليت تعد أفضل البلدان األفريقية أداءً  ،، حتتل موريشيوس‘‘سهولة ممارسة األعمال التجارية’’وفقا لتصنيف البلدان يف إطار مؤشر  -٦

   .)http://www.doingbusiness.org/rankings( ُتصنف ضمن البلدان املائة األفضل أداًء سوى مثانية بلدان أفريقية

ال أفريقيمشا شرق أفريقيا  أفريقيا 

ياغرب أفريق  وسط أفريقيا اجلنوب األفريقي 
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  ١٠ شكلال
 أفريقيا، اإلجمالي، المحلي الناتج من مئوية كنسبة والخدمات السلع من وارداتال/صادراتالو  قيقيالح الصرف سعر

٢٠١٤- ٢٠٠٠  
  

  الصرف سعرمقابل  الصادرات                      سعر الصرفمقابل  الواردات     

 

  .٢٠١٥ ،)البيانات قواعد( العامل يف التنمية مؤشراتالبنك الدويل، استنادا إىل بيانات  أجري حتليل :املصدر

االقتصادية  جميع التجمعات عجز في الحسابات الجارية لدى   - حاء
   اإلقليميةوالمناطق دون 

يف املائة من الناتج احمللي  ٣,٩- يف احلسابات اجلارية من  العجزارتفع   -٣٥
التجمعات  مجيع وأبلغت، ٢٠١٥يف املائة عام  ٥,٠- إىل  ٢٠١٤عام  يف اإلمجايل

). وكان لرتاجع ١١الشكل انظر (بوجود عجز لديها االقتصادية واملناطق دون اإلقليمية 
ال سيما يف القتصادي العاملي، ا التباطؤأسعار السلع األساسية والطلب العاملي بسبب 

ا ا اليتاألسواق الناشئة، دور ملحوظ يف االجتاهات  سجلت إذ حلسابات اجلارية، شهد
ا اجلارية  ٢٠١٤يف عام رة للنفط البلدان األفريقية املصدِّ  يف املائة)،  ٢,١(عجزا يف حسابا

يف املائة عام  ٥,١عجز بنسبة  ذلك تسجيلُ  أعقبو  ٢٠٠٩وذلك للمرة األوىل منذ عام 
على و ه. . وأدى اخنفاض أسعار النفط إىل تقليل العجز بالنسبة للبلدان املستوردة ل٢٠١٥
املناطق دون اإلقليمية، ُسجل أكرب عجز للحساب اجلاري يف منطقة وسط أفريقيا  صعيد

 يف ٥,٧يف املائة) مث اجلنوب األفريقي ( ٧,٤شرق أفريقيا (منطقة ها وتلتيف املائة)،  ٨,١(
  املائة).

  

)١٠٠=  ١٩٩٧الصرف احلقيقي ( سعر  

)١٠٠=  ١٩٩٧الصرف احلقيقي ( سعر  
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  :١١الشكل 

  ٢٠١٦-٢٠١٣رصيد الحساب الجاري،    

 
     = توقعات f ملحوظة:              

  ٢٠١٥، التابعة جمللة ذي إيكومنستوحدة البحوث  تعدهااليت  القطرية بياناتالاملصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادا إىل 

   

 ٢٠١٣يف املائة عام  ٣,٢ريقية بنسبة إمجايل صادرات القارة األف تراجع  - ٣٦
يف املائة عام  ٣,٠، يف حني زاد إمجايل الواردات بنسبة ٢٠١٤يف املائة عام  ٥,٢وبنسبة 
السلع االستهالكية بالنصيب األكرب من  . وتستأثر٢٠١٤عام  ١,٧وبنسبة  ٢٠١٣
مبا يف لية أو يف األساس من سلع أساسية  اصادرايف حني تكونت ، القارة وارداتجمموع 

 ،والفواكه ،وكاا زراعية من قبيل الكالنتجات املإضافة إىل  الوقود واملعادن القرييةذلك أنواع 
من حيث تراجعت قيمة صادرات الوقود  ٢٠١٤يف عام . و غريهاواألمسدة واخلضروات و 

ما اخنفضت قيمة الصادرات من الفلزات واملعادن بنسبة في ٨,٢و ١٣,٢بنسبة القيمة 
صادرات شهدت  ه يف حنيأنيُذكر  ،اإلجيابيةالناحية . ومن ملائة يف العام نفسهيف ا ٨,٢

األزمة املالية حدوث التجاريني ركودا أو حىت تراجعا منذ ئها القارة األفريقية إىل غالبية شركا
انتعاشا ملحوظا منذئذ األفريقية بني البلدان التجارة شهدت ، ٢٠٠٨واالقتصادية يف عام 
  . ٧والتنوع لفائدة السلع املصّنعة واخلدمات من حيث احلجم

 استقرار االستثمار المباشر األجنبي مع تراجع االحتياطيات وزيادة صافي    -طاء
   البلدان األفريقيةفي ديون ال

 يف ٣ عند نسبةمستقرا يف البلدان األفريقية  املباشر األجنيب االستثمارظل   -٣٧
 عند هذا يبقى أن املتوقع ومن ،٢٠١٥ يف عام مجايلاإل احمللي الناتج تقريبا من املائة

 انتعاش يف أفريقيا مشال يف التعايف انعكس وقد. ٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي يف املستوى
 يف ١,٧ إىل ٢٠١٤ عام املائة يف ١,٤ منإىل املنطقة  املباشر األجنيب االستثمار تدفقات
 وزامبيا أفريقيا جنوبوال و أنغخاصة ( األفريقي اجلنوبمنطقتا وكانت . ٢٠١٥ عام املائة

                                                            
  .Industrializing through Trade2015:  Economic Report on Africa , ECA (Addis Ababa, 2015) انظر: -٧ 
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البلدان املصدرة  أفريقيا
 للنفط

البلدان املستوردة 
 للنفط

البلدان الغنية 
 باملعادن
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 أفريقيا أما شرق. املباشر األجنيب لالستثمارتني الرئيسيتني الوجه أفريقيا ووسط) مبيقاوموز 
 يفال سيما  ،االستثمارات من كبريا قدراأيضا  اجتذبت فقد) كينياو  وتنزانيا إثيوبيا خاصة(

  .جمال اهلياكل األساسية

 املائة يف ٣٣,٠ حويلية نسبةتصناعة الال لثمت األعمال،يتعلق بأنشطة وفيما   - ٣٨
 يف ٢٦,٠ الصناعات االستخراجية تستأثر بنسبة تزال وال األجنيب، االستثمار املباشر من
يبني  ذلك، ومع. املباشر األجنيب االستثمار من املائة يف ١٤,٠بنسبة  البناءوقطاع  املائة

 بنسبةتستأثر  الطبيعي والغاز والنفط قطاعات الفحمأن  حسب القطاعاتالتصنيف 
عن  مفتوحًا للتنويع اجملال يزال وعليه، ال. املباشر األجنيب االستثمار من املائة يف ٣٨,٠

وقد كان . البناءبقطاع  املتعلقة واالستثمارات األولية األساسية طريق التحول من السلع
يف  القوي ادياالقتص النمومن ناحية مدفوعًا  يف أفريقيا املباشر األجنيب االستثمار

من  ٢٠١٥ عام باو وأور  املتحدة الواليات يف الفائدة أسعار وباخنفاض رئيسيةال قتصاداتاال
 االقتصادات إىل األجنيب املباشر االستثمار تدفق زيادة إىل أدىناحية أخرى األمر الذي 

 تحدةامل لوالياتونظرًا للتشديد املتوقع للسياسة النقدية ل وعلى الرغم من ذلك،. الناشئة
 االستثمار تدفقات كونا تمبر  ،)٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب يف أخريا حدثوهو ما (

  املتطورة.  األسواق إىل تنتقل جمدداً  تقد بدأ األجنيب املباشر

 األساسية إىل تراجع االحتياطيات والسلع النفط أسعار اهلبوط يفوأدى   - ٣٩
 إىل ٢٠١٤ عاميف  اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ١٧,١ من األفريقية للبلدان الدولية
 النفط أسعار كما كان لرتاجع. ٢٠١٥ عام يف اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ١٥,٨

يف  ٩,٩يف املائة إىل  ٥,٨ من زادت اليت األفريقية، االقتصادات صايف ديون على تأثريٌ 
 يف املائة ١,٦قارنة بنسبة م ،٢٠١٥و ٢٠١٤ عامي بني اإلمجايل احمللي الناتج املائة من

انظر ( ٢٠١٦يف املائة عام  ١١,٤إىل رتفع من جديد من املتوقع أن تاليت و  ،٢٠١٣ عام
  .)١٢الشكل 
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  :١٢الشكل 

  ٢٠١٦- ٢٠١٤صافي الديون في أفريقيا،  

  

 
  ،التابعة جمللة ذي إيكومنستدة البحوث وح تعدهاالقطرية اليت بيانات الاملصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا استناداً إىل 

٢٠١٥  
     = توقعات f = تقديرات؛ eملحوظة:

  األجل  النمو المتوسططر امخآفاق و  -ياء

الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  أن حيقق املتوقعأما بالنسبة للمستقبل، فمن   - ٤٠
 لشكلاانظر ( ٢٠١٧ عام املائة يف ٤,٤و ٢٠١٦ عام املائة يف ٤,٣ ألفريقيا منوًا بنحو

اهلياكل  يف االستثمار خاصة( القوي احمللي بالطلب مدفوعاً  النمو ال يزال هذاو ). ١٣
 التجارية واخنفاض األعمال بيئة نوال يزال تعزيز االستثمار مستمراً بفضل حتسُّ ). األساسية
دمات اخل ازدهار قطاع وجدير بالذكر أن. الكلي االقتصاد ن إدارةممارستها وحتسُّ  تكاليف
من وطأة  لتخفيفبغية ا نفطية غري قطاعات على للنفط رةاملصدِّ  االقتصادات وتركيز
على املدى للنمو  جيدة آفاقإجياد  يف انيسامهس النفط أسعار املستمر يف خنفاضاال

 ومع أفريقيا داخل واالستثمارية التجارية العالقاتنامي ت فإن ذلك، على وعالوة. املتوسط
 منطقة يف سيما الو  التقليدية التصدير أسواق انتعاشإىل جانب  ئة،الناش االقتصادات

  .النمو املتوسط األجل آفاق يف إجيايب بشكل يساهمس اليورو،
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ان املصدرة البلد الوسط  الغرب  اجلنوب  الشرق الشمال  أفريقيا
 للنفط 

البلدان 
 املستوردة للنفط 
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  :١٣الشكل 

  ٢٠١٧-٢٠١٤النمو في أفريقيا حسب مجموعات البلدان،  آفاق 

  

   
  توقعات =fتقديرات؛ = eملحوظة: 

 ٢٠١٥احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل عام منشور مستمدة من ريقيا استناداً إىل بيانات املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألف
   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة ) الصادر عن٢٠١٥(

  

 اإلمجايل احمللي من املتوقع أن يشهد منو الناتج اإلقليمي، دون املستوى وعلى  -   ٤١
 ،٢٠١٧و ٢٠١٦أفريقيا خالل عامي  وغرب األفريقي اعًا نسبيًا يف اجلنوبارتف احلقيقي

يف  أفريقيا ومشال وشرق وسط يف احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج ع منورتفأن ي يتوقع حني يف
  ).١٤ الشكلانظر ( ٢٠١٧ عام يف طفيف اخنفاض مع ولكن ٢٠١٦ عام

  :١٤الشكل 

  ٢٠١٧- ٢٠١٤ون اإلقليمية، النمو في أفريقيا حسب المناطق دآفاق  

 
  توقعات =fتقديرات؛  =eظة: ملحو 

احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل عام منشور مستمدة من املصدر: حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا استنادًا إىل بيانات 
  .التابعة لألمم املتحدة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ) الصادر عن٢٠١٥( ٢٠١٥
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ليبيا فيما عداللنفط  البلدان املصدرة  
غنية باملعادنالبلدان ال  
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ليبيا  فيما عدا مشال أفريقيا  
  وسط أفريقيا

  شرق أفريقيا
  غرب أفريقيا
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 خاصا اهتماما تتطلب كبرية خماطر األفريقية االقتصادات تواجه ذلك، ومع  - ٤٢
أن هو ذلك  من واألهم. املطلوب النمو على بغية احلفاظ السياسات صانعي قبل من

 وتفاقم الشديد املايل االستقرار عدم تُعزى إىل العاملي االقتصاد األزمات اليت يعاين منها
. النمو املتقدمة االقتصادات يف وخاصة البطالة، معدالت رتفاعوا السيادية الديون مشاكل

ا املتعلقة بالنمو  يف التفكري يستلزم إعادة الصدمات أمام هذه أفريقيا إن ضعف اسرتاتيجيا
  .عمعلى نطاق أ والتنمية

القارة  شرق الذي ضرب اجلفاف مثل بالطقس ذات الصلة والصدمات  - ٤٣
ا األفريقية وأجزاءً   ال الذي الزراعي أمام القطاع تطرح حتدياً  اخلصوص، وجه على من جنو

 احلصاد اخنفاضو . األفريقية البلدان معظم لفرص العمل يف يشكل اجملال الرئيسي يزال
كما . املتضررة البلدان يفالغذاء  أسعار ارتفاع املتمثلة يف التضخم خماطر كذلك إىل زيادة

 هذه البلدان، يف الكهرومائية توليد الطاقةعلى  القدرةهذه قد تؤثر يف  اجلفاف أن فرتات
 قد ألن اجلهات الفاعلة االقتصادية أفريقيا يف التصنيعختضري  على بالتايل خطرا فتشكل
  ئية وهو أسلوب لتوليد الطاقة غري مراع للبيئة.لكهرباالطاقة حلراري لاالتوليد  إىل تتحول

 بعض متثل مشكلة يف ياسيةالس واالضطرابات األمنية وال تزال املخاوف  - ٤٤
انظرًا  أيضا البلدان رتاجع وسببا ل على الصعيد احملليلتوترات  مصدرً  تكون قد أل

  ها.في االستثمار

  مؤخراً  أفريقياتي شهدتها ال االجتماعية التطورات -رابعاً 

 الرغم على لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق حنو كبريا تقدما حققت أفريقيا  -٤٥
 عموماً  ١٩٩٠ عام ووه األساس،خط  وكان .يف القارة األوضاع األولية صعوبة من

. خرىاأل ناميةال ناطقامل مع باملقارنة نسبياً متدنيا  لأللفية، اإلمنائية األهداف ملعظم بالنسبة
ما في تباينبعض ال مع، تقدمال بأس به من ال قدرإذ حتقق  ،بشكل عام إجيايبمساٌر  وهناك

  معينة.  أهدافبلوغ يف  خلهابني البلدان ويف دا

  أفريقيا في جتماعيةالا نتائجالتحقيق  المحرز نحو التقدم حالة - ألف

 كان وإن ،)أفريقيا مشالمنطقة  باستثناء( أفريقيا يف الفقر مستويات اخنفضت  - ٤٦
. ٢٠١٠٨و ١٩٩٠ عامي بني املائة يف ٤٨,٤ إىل املائة يف ٥٦,٥ من بطيئة، بوتريةذلك 

مل يتجاوز  تراجعاً طفيفاً  التغذية وسوء اجلوع الذين يواجهون أفريقيا سكان ادأعد وتراجعت
  .٢٠١٣و ١٩٩٠ عامي املائة بني يف ٨ نسبة

                                                            
  .ECA. “Demographic Profile of Africa”, Mimeo (Addis Ababa, 2015) انظر: -٨ 
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، ٢٠١٣ عام يف هدف تعميم التعليم االبتدائي حتقيق من أفريقيا واقرتبت  - ٤٧
 بياناتا اليت تتوفر فيه( اخلمسة والعشرينالبلدان  من املائة يف ٦٨ما يزيد عن  حيث حقق

ا  ذلك، ومع. األقل على املائة يف ٧٥ بالتعليم االبتدائي بلغ اللتحاقل اصافي معدال )بشأ
 أن على ما يدل املائة، يف ٦٧ نسبةتزال عند  ال عنها املبلغ اإلكمال معدالت فإن

معدالت وحتسنت . الكمية للمكاسب غري مواكب زالي ال التعليمالتحسن يف نوعية 
 عام بعد ٠,٩٣إىل  ٢٠١٢قبل عام  ٠,٨٦ من االبتدائي التعليم يف نسنياجل بنيالتكافؤ 
 ٠,٨٧و ٠,٩١ بلغيف التعليم الثانوي والعايل  اجلنسني بني لتكافؤا ، لكن معدل٢٠١٢

  .٠,٩٣٩ سبتهملعدل املستهدف البالغ نا دون زالي الأنه على التوايل، أي 

حالة وفاة لكل  ١٤٦اخلامسة من  سن األطفال دونواخنفضت وفيات   - ٤٨
من املواليد  ١٠٠٠حالة وفاة لكل  ٦٥إىل  ١٩٩٠عام اء يف حياألمن املواليد  ١٠٠٠

 اهلدفا حدده مب ةً ـــمقارن نقطة مئوية ٥٥,٥ن بنسبة ، وهو حتسُّ ٢٠١٢عام اء يف حياأل
خفض معدل وفيات األطفال دون سن  املتمثل يفمن األهداف اإلمنائية لأللفية  ٤ رقم

املبذولة اجلهود أما . ٢٠١٥يف املائة حبلول عام  ٦٧أو بنسبة  قدار الثلثنياخلامسة مب
 بعض عن أسفرت فقد والسل، واملالريا اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس ملكافحة
والوفيات  ذه األمراض وانتشارها اإلصابة معدالت حيث من بالذكر اجلديرة اإلجنازات

  .النامجة عنها

إذ مل  .ما حد إىل ضعيفاً  املتعلق بالبيئة اهلدف حتقيق حنو احملرز التقدم وكان  - ٤٩
 وهو ،نةالشرب احملسَّ  الوصول إىل مصادر مياهيتجاوز عدد األفريقيني الذين تتوفر هلم سبل 

الوصول إىل دورهم قذين مبالالسكان  نسبة زادت ،باملثلو  .على الصعيد العاملي معدل أدىن
 يف ٣٠ إىل ١٩٩٠ عام املائة يف ٢٤ منربع السكان،  ةناحملسَّ  الصحي الصرف خدمات

 إىل الوصولإمكانية  املتعلقة بتحسنإال أن التحليل املفصل لألرقام . ٢٠١٢ عام املائة
ا متيل لفائدة املناطق الصحي وخدمات الصرف املياه إيالء عدم و  .احلضرية يبّني أ

عالوة  ،احمللية الريفية واجملتمعاتلريفية ا لمناطقللتوفري اهلياكل األساسية الكايف االهتمام 
 الدخل وتدين الزراعية اإلنتاجية وخفض األراضي تدهور إىلأدى ، السكاين على النمو

   .١٠الغذائي واألمن

 على هناك بعض التفاوتات القائمة الذي ُأحرز، اجليد التقدم من الرغم وعلى  - ٥٠
 ،البشرية التنميةمن منظور دليل ف. واالنتماء اإلثين واملكان ونوع اجلنس الدخل أساس
تمتع البشرية هي ال للتنمية أساسية أبعاد ثالثة يف إطار احملققة اإلجنازات عدلم سيقي الذي
 البلدان معظم تأيتالالئق،  املعيشة مستوىتوافر و  رفااملعاكتساب و  معافاةمديدة و  ياةحب

                                                            
  Report 2015 sMillennium Development Goal.  ed Nations Department of Public InformationUnit(New York, 2015) . انظر: - ٩ 
  . ,Global Environment Outlook 5 United Nations Environment Programme(Paris, 2008)انظر:  ١٠ 
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٢٣ 

 املعّدل البشرية التنمية دليل نخفضيو . البشرية حيث التنمية من متدنية مراتب يف األفريقية
 العاملي الصعيد علىاخنفاض كرب أو وه يف أفريقيا املائة يف ٣٣ بنسبة بعامل عدم املساواة

  .)١ اجلدولانظر (

  :١اجلدول    
  مناطق مختارة في بعامل عدم المساواةالتنمية البشرية المعّدل دليل التنمية البشرية و  دليل   

  
 (بالنسبة المئوية) عدم المساواة عن الناجم االنخفاض بعامل عدم المساواةالتنمية البشرية المعّدل  دليل شريةالتنمية الب دليل 

  ٣٣,٣  ٠,٣٤٥  ٠,٥١٨ اجلنوب األفريقي فيما عداأفريقيا، 

  ٢٣,٧  ٠,٥٧٠  ٠,٧٤٨ أمريكا الالتينية

  ٢٨,٧  ٠,٤٣٣  ٠,٦٠٧ جنوب آسيا

  .)٢٠١٥( ٢٠١٥تقرير التنمية البشرية لعام  ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املصدر:

  االقتصاد الرسمينطاق خارج يحدث في معظمه العمل ليد فرص تو    -باء

 مصنفةً  ،)أفريقيا مشال فيما عدا منطقة( يف أفريقيا البطالة بلغت معدالت  - ٥١
، ٢٠١٤٠١١ عام لإلناث يف املائة ٨,٨و للذكور املائة يف ٦,٩ نوع اجلنس، حسب
 عدالتمب مقارنةً  نقطة مئوية ٠,١و نقطة مئوية ٠,٢ قدره طفيفاً  اخنفاضاً  ذلك ويشكل

ويعود  العمالة، منو مل يواكب وترية االقتصادي وجتدر اإلشارة إىل أن النمو. ٢٠٠٩ عام
 مثل املال رأس كثيفة قطاعاتالالغالب  يف صدرهكان م إىل أن النمو ةكبري بدرجة  ذلك 
ضمن  ،الضئيلة القيمة املضافة ذاتاألولية األساسية  عالسلصادرات و  ،والنفط التعدين

   .أمور أخرى

 ُتولَّد والنساء، بالنسبة للشباب وخاصة أفريقيا، يف الوظائف وال تزال معظم  - ٥٢
 كذلك حظاليو . الغالب يف املهارات وهي وظائف تتسم بضعف الرمسي االقتصاد خارج
وأن غالبية  غري رمسية وظائف لديهما يف أفريقي احلضرو  يف الريف عمال ١٠ كل من ٩ أن

  .والشباب النساء من العاملني

سيحصل واحد فقط من كل أربعة شباب،  املقبلة، العشر السنوات وخالل  - ٥٣
 ضئيلة من تلك الوظائف وسوف تكون نسبةٌ  بأجر، وظيفة يف أحسن األحوال، على

                                                            
   and social outlook: Trends 2015 (2015), World employment International Labor Organization  انظر: ١١ 

  ].٢٠١٥اجتاهات االستخدام العاملية والتوقعات االجتماعية انظر كذلك ملخص هذا املنشور باللغة العربية: [
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 املصدر هو الرمسي غري االقتصاد يظل وعليه، .١٢حديثة مؤسسات يف ‘‘رمسية’’وظائف 
 تقريبا يف املائة يف ٧٠ تبلغ حصته من فرص العملحيث  ،يف القارة لفرص العمل الرئيسي
 .أفريقيا مشال يف املائة يف ٦٢ أفريقيا وغرب وجنوب ووسط شرق

  بوتيرة أسرعتنمو  العمل سن فيالتي هي  السكانية الشريحةلكن    -جيم

) عاما ٦٤-٢٥( العمل سن يفهم  الذين الناشطني السكان عددتزايد ي  - ٥٤
 عامي بنيأمثال  ةثالث من أكثربزاد عددهم فقد  أخرى، عمرية فئة أي من أسرع بوترية

مليون  ٤٢٥,٧و) املائة يف ٣٣,٣( مليون نسمة ١٢٣,٧ حيث بلغ ٢٠١٥و ١٩٨٠
 يف سن العمل الناشطة اليت هي السكانيةفئة وال. التوايل على) ةاملائ يف ٣٦,٥( نسمة
يزَة مسة من مسات املِ  الوقت مع مرور يشكل منوهاو  الشباب من معظمها ف يفتتأل

 والنمو على صعيدي اإلنتاجية مكاسب حتقيق ىلفضي إميكن أن ي ة اليتالدميغرافي
ن و . يف أفريقيا االقتصادي  املهاراتموعة جمل الشبابامتالك  ةالدميغرافي مليزةاه هذتر
   .جيابيةاإل ثاراآل حتقيق لمن أج املطلوبة

  ستشهد أفريقيا أعلى معدل للنمو الحضري  -دال

معدٍل للنمو احلضري يف  أعلى ٢٠٢٠- ٢٠١٥ستشهد أفريقيا يف الفرتة   - ٥٥
 يف املائة سنويا مقارنًة باملعدل العاملي الذي سيبلغ ٣,٤٢ معدل النموبلغ يإذ س ،العامل
ئوية لسكان أفريقيا الذين وقد ارتفعت النسبة امل .يف املائة خالل الفرتة نفسها ١,٨٤

، ومن ٢٠١٥ يف املائة يف عام ٤٠إىل  ١٩٨٠يف املائة يف عام ٢٧ يعيشون يف احلضر من
وسيكون ذلك  .٢٠٣٥١٣ يف املائة حبلول عام ٥٠ حاجز الـ املتوقع أن تتجاوز نسبتهم

مصحوبا بزيادة كبرية يف الطلب على اخلدمات احلضرية واهلياكل األساسية والعمالة، 
   .يعها يعاين بالفعل من معوقات شديدةومج

التحول الدميغرايف، تساهم املناطق احلضرية حاليًا حبصة بصرف النظر عن و   - ٥٦
غري أن الدور  .١٤يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل لالقتصادات األفريقية ٥٥ تزيد على

                                                            
املوقع . وميكن االطالع على هذا املنشور يف African Development Bank. “Recognizing Africa’s Informal Sector” (2013) انظر: -١٢ 

-http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/recognizing-africasالشبكي التايل: 

informal-sector-11645/ .   

 .Africa Partnership for Development: Driving Inclusive -BRICSECA and United Nations Environment Programmeانظر:  -١٣ 

Growth and Transformational Change (2014) :وميكن االطالع على هذا املنشور يف املوقع الشبكي التايل .

http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/africa-brics_2014_fin.pdf .  

 .Africa’s Cities and Towns into Engines Urban Development Strategy: Transforming African Development Bank: انظر - ١٤ 

of Economic Growth and Social Development (2012) :وميكن االطالع على هذا املنشور يف املوقع الشبكي التايل .
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ما فبخالف  .اججانب كبري منه إىل االستهالك وليس اإلنتيف االقتصادي للمدن يُعزى 
مناطق أخرى يف العامل، ال يرتبط التوسع احلضري يف أفريقيا بالتصنيع، األمر حيدث يف 

اليت يسكنها يف املقام األول العاملون “ مدن االستهالك’’ يسمىالذي يؤدي إىل نشوء ما 
 وعالوة على ذلك، ال تزال املدن األفريقية تتسم .١٥يف خدمات غري قابلة للتداول التجاري

نظرا للطفرة الكبرية  خطرية إشكاليةيف سبب هذا األمر تو  .بطابع غري رمسي إىل حد بعيد
  .فرص عمل الئقةإجياد إىل حاجة يف أعداد الشباب يف املنطقة، وما يقرتن بذلك من 

يف الطلب على  ومن املتوقع أيضا أن يقرتن النمو احلضري يف أفريقيا بزيادةٍ   - ٥٧
يصاحب ذلك من آثار تلحق بالنظم اإليكولوجية اليت تدعم املناطق الطاقة واملوارد، مع ما 

غازات وعلى الصعيد العاملي، تفوق حصة املناطق احلضرية من انبعاثات  .احلضرية
وينبعث من املدن األفريقية قدٌر أقل نسبيا من   .١٦يف املائة ٧٠ نسبةاالحتباس احلراري 

ع أن تزيد هذه االنبعاثات زيادًة كبرية إن مل غاز ثاين أكسيد الكربون، غري أنه من املتوق
وتشري األدلة إىل  .١٧توضع اسرتاتيجيات تكفل كفاءة استخدام املوارد والطاقة يف احلضر

على املوارد بغية  أمهية الفصل على مستوى املدن بني النمو احلضري والزيادة يف الطلب
ية، ال سيما من خالل الرتويج للمدن احلد من اآلثار البيئية وتعزيز كفاءة املوارد واإلنتاج

احلضري، فرصة توسعا عل الصعيد ومتتلك أفريقيا، بوصفها أقل مناطق العامل  .١٨املدجمة
ا من خالل اهلياكل  فريدة من نوعها للتقليل إىل أدىن حد من البصمة الكربونية ملد

تقليل من األساسية وممارسات استخدام األراضي اليت تشجع على زيادة الكثافة وال
  .االعتماد على السيارات ومن استهالك الطاقة املستمدة من الوقود األحفوري

وبالنظر إىل تزايد األمهية الدميغرافية واالقتصادية والبيئية للنمو احلضري يف   - ٥٨
ويُذكر  .أفريقيا، ال بد من أخذ املدن يف االعتبار يف سياق خطة القارة لالقتصاد األخضر

                                                                                                                                                                                         
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Urban-Development%20Strategy-

Rev%201.pdf .     

 .Urbanization without industrialization. Bbackground paper, April 2014 and D.VollrathGollin, R. Jedwab, D .انظر:  ١٥ 

presented at World Bank-George Washington University Conference on Urbanization and Poverty Reduction (2014).  

 .Urban Patterns for a Green Economy: Working with Nature United Nations Human Settlements Programmeانظر:  ١٦ 

(2012).  

 .The Contribution of African Cities to Economy and Climate: Population, Economic Godfrey and Xiao Zhao. “Nانظر:  ١٧ 

Growth and Carbon Emission Dynamics” (2015) :وميكن االطالع على هذا املنشور يف املوقع الشبكي التايل .
http://2015.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/09/NCE-African-Cities-Economy-Climate_technical-

note.pdf.  

 .of ource flows and the governance Level Decoupling: Urban res-CityUnited Nations Environment Programmeانظر:  ١٨ 

infrastructure transitions (2013) .   
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أن التجمعات احلضرية تؤدي إىل كفاءة استخدام املوارد وحتقيق على وجه اخلصوص 
وفورات احلجم يف اإلنتاج الصناعي، وذلك من خالل أشكال التفاعل اليت تتم يف إطار 

وإذا أريد للتصنيع يف أفريقيا أن يتسم  .الصناعة الواحدة أو بني الصناعات املختلفة
ال بد من إطار كفء لتنظيم املراكز احلضرية بالكفاءة من حيث استخدام املوارد والطاقة، ف

للنقل تربط  اليت تنتج السلع الصناعية واخلدمات ذات القيمة العالية، إىل جانب شبكاتٍ 
وبناء على ذلك، ينبغي ربط ختضري  .االقتصادات الوطنية باألسواق اإلقليمية والعاملية

  .التصنيع يف أفريقيا بالتحول احلضري اجلاري يف املنطقة

  اآلثار السياساتية  -امساخ

حققت البلدان األفريقية مكاسب ملحوظة يف جمال حتسني املناخ اإلقليمي   - ٥٩
وقد دعمت هذه املكاسب مقرتنة باالستقرار االقتصادي والسياسي  .لألعمال التجارية

وزيادة  مو من خالل تعزيز االستهالك اخلاصاملتزايد يف معظم املناطق دون اإلقليمية، الن
ا بيد أن التستثمار العام واخلاص. اال أسعار السلع األساسية يف اآلونة طورات اليت شهد

الضوء على أوجه الضعف اهليكلية املتوطنة يف العديد من االقتصادات،  تاألخرية سلط
 .وخاصة فيما يتعلق باإليرادات احلكومية وأسعار الصرف وأرصدة احلسابات اجلارية

مثل الكهرباء والبناء االسرتاتيجية ز على القطاعات غري النفطية ويستلزم ذلك زيادة الرتكي
  .والتكنولوجيا، وال سيما يف االقتصادات اليت تعتمد بشدة على عائدات النفط

  
اسرتاتيجيات إلدارة األخذ ب من احلاجة إىل البيئة االقتصادية العامليةوزادت   - ٦٠

ويتيح استمرار اخنفاض  .االقتصاديةاالقتصاد الكلي تتسم باحلذر ومبقاومتها للدورات 
 .خلدماتاألسعار فرصًة لتحسني وترشيد اإلدارة املالية من خالل إلغاء اإلعانات املتصلة با

اإلنفاق بدال من ذلك إىل القطاعات ذات األولوية القصوى مع م توجيه أن يتينبغي و 
   .دوث حتول هيكليأجل التعجيل حب مناالسرتاتيجية الرتكيز على القطاعات غري النفطية 

  
ويف ضوء استمرار أفريقيا يف تصدير السلع األساسية، فإن التباطؤ االقتصادي   - ٦١

تستخلص  من أن متكنهاالسبل اليت القارة ستكشف العاملي احلايل يربز احلاجة إىل أن ت
ا ا العاملية وغري ذلك من األنشطة االقتصادية اليت تقوم  ر إىل وبالنظ .قيمًة أكرب من جتار

مقارنًة بالتجارة مع باقي أحناء العامل، فإن أكثر تنوعًا التجارة بني البلدان األفريقية أن 
وميكن يف الوقت نفسه أن يكون  .التجارة بني بلدان القارة تتيح الفرصة لتنويع اإلنتاج

 من أسباب حتسني القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات التنويع يف أمناط التجارة سبباً 
عزيز وينبغي أن تسعى البلدان األفريقية إىل تعزيز التجارة فيما بينها من خالل ت .اخلارجية

عن طريق التكامل اإلقليمي وخفض تكاليف التجارة والعراقيل غري املادية اليت تعوقها، و 
ابقوة  هالتزاماتقوية     .مبنطقة التجارة احلرة القارية اليت جيري التفاوض بشأ
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معدالت النمو االقتصادي يف أفريقيا مثيلتها يف معظم مناطق ت لقد فاق  - ٦٢
العامل يف العقد املاضي، إال أن هذا النمو مل يكن شامال للجميع يف العديد من البلدان 

انعدام املساواة  فقد زاد عدد سكان القارة الذين يعيشون يف فقر مطلق وظلَّ  ،األفريقية
زى ذلك يف معظمه إىل أن النمو االقتصادي يف عويُ  .يشكل شاغال من الشواغل الكربى

أفريقيا ارتبط بالزيادة يف استغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة مع ضآلة القيمة املضافة 
  .وضعف توليد العمالة، وهو ما يقوض استدامة النمو يف القارة

    

 ،يةكانستركيبتها الغلبة الشباب على و دومنا ختطيط، احلضري أفريقيا إن منو   - ٦٣
توفر املهارات املطلوبة وتقدم القدر الكايف من اخلدمات موالية  عملية تصنيعٍ يتطلبان وجود 

يف القطاع غري الرمسي من أجل حالياً ويعد الرتكيز على العاملني  .العامة اليت تتسم بالكفاءة
 .حتفيز اخلطة اجلديدة، ومعظمهم من الشباب والنساء، من أهم جوانب عملية التصنيع

يف القطاع غري الرمسي  االجتماعيفاه من املمكن زيادة اإلنتاجية واملسامهة يف حتسني الر و 
  .ةعن طريق توفري التدريب وتسهيل احلصول على القروض واحلماية االجتماعي

   

وبالنظر إىل اعتماد معظم االقتصادات األفريقية على القطاع الزراعي واعتماد   - ٦٤
األمطار، تتسم هذه االقتصادات بضعف املناعة إزاء  هذا القطاع بدوره على هطول

يف مركز الصدارة يف جمال التصنيع يشري إىل  تضعوُ ومن مث فإن االستدامة  .املناخ اتتقلب
أن املعايري البيئية مل تعد تُعترب عقبًة أمام قدرة القطاع الزراعي أو الصناعي على املنافسة بل 

ا على الصمود يف ولذ .أصبحت تعد حافزا حمتمال للنمو لك، جيب أن حتسِّن أفريقيا قدر
ن إدارة رأمساهلا على حد سواء وأن ُحتسِّ  واالجتماعية االقتصاديةمواجهة الصدمات البيئية 

مجيعها أمور ميكن حتقيقها ي من املوارد الطبيعية وتقلل من التلوث إىل أقصى حد، وه
  .بتخضري عملية التصنيع يف القارة

    

التصنيع والتنمية على حتقيق دون عدم انتظام إمدادات الطاقة  القد حل  - ٦٥
وليس من قبيل املغاالة التشديد على أمهية توافر مصادر للطاقة  .نطاق أوسع يف القارة

تستفيد من ألفريقيا أن وال بد  .تتسم باملوثوقية واالستدامة إذا أريد إحداث حتول هيكلي
تتالىف اخلطأ الذي وقعت فيه البلدان املتقدمة موارد الطاقة املتجددة وتستخدمها لكي 
 .النمو عندما أغفلت مسائل الطاقة املتجددة


