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البند  3من جدول األعمال املؤقت
حملة عامة عن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخرا
يف ظل جائحة كوفيد 19

التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا أفريقيا مؤخرا
 -1يُعترب مرض فريوس كورونا (كوفيد  )9ثاين أكثر األمراض املعدية فتكًا ،بعد
املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة ،اليت تصيب العامل منذ بداية القرن احلادي والعشرين.
وقد خلّفت جائحة كوفيد  19أثرا سلبيا كبريا على االقتصاد العاملي وعطّلت سالسل
اإلمداد على النطاق العاملي ،وزادت من حدة التقلبات يف األسواق املالية العاملية ،وأحدثت
تغريات يف جمايل االتصاالت واألعمال على السواء .وال تزال اجلائحة تؤثر تأثريا شديدا
على فرص العمل واالستثمار ،واإلنفاق على الرعاية الصحية ،وحتصيل اإليرادات .وعالوة
على ذلك ،فهي قد تسفر عن ديون ال ميكن حتملها وضغوط تضخمية بسبب أوجه النقص
يف جانب العرض والصدمات يف جانب الطلب نظرا لتراجع أسعار النفط وعائدات
السياحة والتحويالت املالية.

* أعيد إصدار الوثيقة يوم  5شباط/فرباير  2021ألسباب فنية.
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أوال -األداء االقتصادي
منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ال يزال ضعيفا رغم االنتعاش يف النصف الثاين من
عام 2020
 -2حقق االقتصاد العاملي انتعاشا أفضل مما كان متوقعا يف الربع الثالث من عام 2020
رغم استمرار األثر السليب للجائحة .ونقّح صندوق النقد الدويل توقعاته بشأن منو الناتج
احمللي اإلمجايل العاملي لتعكس هذا االجتاه التصاعدي ،من  4،9-يف املائة يف حزيران/يونيه
 2020إىل  4،4-يف املائة يف تشرين األول/أكتوبر  )1(.2020وعزز اإلعالن عن اعتماد
عدة لقاحات ضد كوفيد  19التفاؤل بتحقيق انتعاش اقتصادي عاملي قريبا ،واحتمال أن
تشارف أزمة كوفيد  19على هنايتها.
 -3ورغم هذا التفاؤل ،تشري تقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل انكماش الناتج
احمللي اإلمجايل األفريقي بنسبة تتراوح بني  1،8-يف املائة و  5،4-يف املائة يف عام 2020
(انظر الشكل األول) .ويعزى هذا االنكماش إىل اخلسائر احملتملة املرتبطة مبوجة اإلصابات
الثانية ،ال سيما يف االقتصادات املتقدمة النمو ،واخنفاض أسعار السلع األساسية ،واملعوقات
الكبرية على الصعيد احمللي من قبيل املخاطر املالية والنزاعات املستمرة .وملا كانت
احلكومات تواجه ضغوطا كبرية على صعيد اإليرادات والنفقات على حد سواء ،فقد
أصبح عدد أكرب بكثري من االقتصادات األفريقية يعاين من حالة مديونية حرجة .وعالوة
على ذلك ،زاد عدد النزاعات بنحو  90يف املائة يف الربع األخري من عام  2020مقارنةً
( )2
بالربع األخري من عام  ،2019وهو ما أسهم يف مواصلة تعطيل النشاط االقتصادي.

()1

International Monetary Fund (IMF), “World Economic Outlook Update: A Crisis Like No Other, An

) .Uncertain Recovery”, (Washington, D.C., June 2020متاح على الرابط التايل:

www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020؛ و IMF, “World Economic

) .Outlook: A Long and Difficult Ascent”, (Washington, D.C., October 2020متاح على الرابط التايل:
.www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020

()2مت احلصول على البيانات املتعلقة بأحداث النزاعات من املوقع  https://acleddata.com/dashboard/#/dashboardيف
 3كانون األول/ديسمرب .2020
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الشكل األول
منو الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا2021-2020 ،
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املصدر :تقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا.2020 ،
 -4ورغم التحسن التدرجيي للنمو يف مجيع أحناء أفريقيا يف الربع األخري من عام 2020
على إثر ختفيف القيود املتصلة باجلائحة وسنّ تدابري التحفيز ،أدى انكماش الناتج احمللي
اإلمجايل ،على حنو متتالٍ ،يف الربعني الثاين والثالث من عام  ،2020إىل دخول القارّة
مرحلة من الركود .أما التوقعات لعام  ،2021فهي إجيابية نتيجةً لتحسن النشاط
االقتصادي يف الربع األخري من عام  ،2020واإلنفاق يف فترة العطل والنفقات على السفر،
والتفاؤل املتصل بتطوير عدة لقاحات فعالة ضد مرض كوفيد .19
 -5وواصل الناتج احمللي اإلمجايل يف وسط أفريقيا انكماشه نتيجةً ألسعار السلع
األساسية املنخفضة واآلثار املستمرة للجائحة .ويف حني سجّل الناتج احمللي اإلمجايل
للكامريون انتعاشا يف الربع األخري من عام  ،2020نتيجةً يف املقام األول للتخفيف اجلزئي
للقيود ذات الصلة باجلائحة ،فقد أُفيد بانكماش متواصل للناتج احمللي اإلمجايل لغينيا
االستوائية بسبب اخنفاض أسعار النفط وتراجع الطلب .وعالوة على ذلك ،أدى ضعف
األداء االقتصادي يف البلد املذكور ،حىت قبل جائحة كوفيد  19ووضع البلد الضعيف
على الصعيدين املايل واخلارجي ،إىل تفاقم األثر السليب للجائحة على صعيد منو الناتج
احمللي اإلمجايل .ويف غابون ،يف أعقاب االخنفاض احلاد يف النشاط االقتصادي يف النصف
األول من العام ،حقق منو الناتج احمللي اإلمجايل انتعاشا تدرجييا بعد ختفيف القيود املتصلة
بكوفيد  .19بيد أن االنتعاش كان بطيئا بسبب األسعار املنخفضة للسلع األساسية وضعف
الطلب العاملي .وباإلضافة إىل ذلك ،ال ميكن استبعاد تراجع ناجم عن موجة ثانية من
اإلصابات نتيجةً لتخفيف تدابري احتواء اجلائحة.
 -6وحقق النمو يف شرق أفريقيا انتعاشا تدرجييا يف ظل حتسن النشاط االقتصادي يف
بداية الربع األخري من عام  2020على وجه التقريب ،بعد ختفيف القيود املتصلة بكوفيد
 .19كما حقق منو الناتج احمللي اإلمجايل يف كينيا انتعاشا بعد انكماشه يف الربع الثاين من
عام  2020نتيجةً للنمو القوي يف جماالت الزراعة ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
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واملالية ،والتعايف يف جمايل التصنيع والتصدير .وزاد الناتج احمللي اإلمجايل يف مجهورية تنزانيا
املتحدة يف الربع األخري من عام  2020رغم استمرار األداء الضعيف لقطاع السياحة يف
البلد .ويعود هذا االنتعاش إىل حتسن الصادرات ،ال سيما الصادرات من الذهب ،وحتسن
املعنويات يف قطاع األعمال بعد االنتخابات اليت أُجريت يف البلد .ومع ذلك ،ميكن أن
يتأثر االنتعاش يف املنطقة بالنزاع األخري يف إثيوبيا ،الذي عرقل النشاط االقتصادي فيما
يبدو ،سواء على الصعيد احمللي أو يف االقتصادات اجملاورة ،مبا يف ذلك إريتريا وجيبويت.
 -7كما حقق منو الناتج احمللي اإلمجايل يف مشال أفريقيا انتعاشا تدرجييا يف ظل ختفيف
القيود املتصلة بكوفيد  19وزيادة النشاط االقتصادي يف معظم بلدان املنطقة دون اإلقليمية.
ففي اجلزائر ،حقق النشاط االقتصادي انتعاشا بطيئا بعد االنكماش احلاد املسجل يف
النصف األول من العام ،الذي يُعزى يف املقام األول إىل اخنفاض إنتاج النفط وأسعاره
وضعف الطلب العاملي .وسُجل انتعاش مماثل يف املغرب ،حيث تأثر االقتصاد سلبا بتراجع
الصادرات ،وتعطل سالسل القيمة العاملية ،والتباطؤ احلاد يف قطاع السياحة.
 -8كما سجل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف غرب أفريقيا زيادة طفيفة عقب التحسن
التدرجيي لألنشطة االقتصادية يف كل من نيجرييا وغانا .ويف بوركينا فاسو ،أثّر كوفيد
 19على االقتصاد بشدة يف النصف األول من عام  ،2020ولكن االقتصاد حقق انتعاشا
بطيئا يف النصف الثاين من العام بعد ختفيف القيود املتصلة باجلائحة .وأثّرت تدابري اإلغالق
الشامل ،وإغالق احلدود ،وتراجع مستوى الصادرات ،وتأخري إجناز مشاريع االستثمار
العام على دخل األسر املعيشية ،وقوّضت ثقة قطاع األعمال ،وهو ما أدى بدوره إىل تدين
الطلب احمللي وتراجع النمو يف النيجر .وسعت مايل جاهدةً إىل التعايف اقتصاديا من آثار
اجلائحة وعدم االستقرار السياسي .وتضرر قطاع اخلدمات بوجه خاص ،وقابل ذلك
بعض التحسينات يف القطاع الصناعي ،مبا يف ذلك إنتاج الذهب.
 -9وسجل الناتج احمللي اإلمجايل للجنوب األفريقي انكماشا نتيجةً لضعف أداء أنغوال
وزامبيا وموزامبيق ،بينما حتسن اقتصاد جنوب أفريقيا تدرجييا ،ال سيما يف الربع الثالث
من عام  ،2020نتيجةً لتخفيف القيود املتصلة باإلغالق الشامل .وكان ألسعار النفط
املنخفضة تأثري كبري على األداء االقتصادي ألنغوال وماليتها العامة ،بينما ختلفت زامبيا عن
الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة خبدمة الديون يف تشرين الثاين/نوفمرب  .2020ورغم اإلشارات
إىل حتسن النشاط االقتصادي يف أعقاب ختفيف القيود املتصلة بكوفيد  ،19مل يكن من
املتوقع أن يزيد منو الناتج احمللي اإلمجايل يف زامبيا يف الربع األخري من عام  2020نظرا
حملدودية احليز املايل املتاح للبلد ،وأوجه عدم اليقني املتعلقة باحلصول على متويل خارجي،
والصعوبات أمام إعادة هيكلة الدين .ويف بوتسوانا ،استمر حتسن النشاط االقتصادي يف
الربع األخري من عام  2020نتيجةً لتخفيف القيود املتصلة بكوفيد  19واإلجراءات
احلكومية الرامية إىل التخفيف من اآلثار السلبية للجائحة ،مبا يف ذلك السياسة النقدية
التيسريية وتدابري التحفيز املايل.
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اتساع العجز املايل نتيجةً لزيادة اإلنفاق احلكومي من أجل وقف انتشار جائحة
كوفيد 19
 -10ال تزال اجلائحة احلالية تقوض املكاسب احملققة يف أعقاب تصحيح أوضاع املالية
العامة يف عام  2018وعام  2019يف عدد كبري من البلدان األفريقية .ففي تشرين
األول/أكتوبر  ،2020أشارت تقديرات صندوق النقد الدويل إىل اتساع العجز املايل يف
أفريقيا ،يف املتوسط ،من  3،0يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  2019إىل 8،1
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  2020نتيجةً لزيادة اإلنفاق احلكومي من أجل
احلد من انتشار الفريوس ،وزيادة اإلنفاق على الصحة وعلى حزمات تدابري التحفيز
االقتصادي لدعم األسر املعيشية الضعيفة واألعمال املعرضة للخطر .وعلى النقيض من
ذلك ،اخنفضت اإليرادات احلكومية يف بلدان كثرية ،وهذا يُعزى ،جزئيا على األقل ،إىل
التدابري الصارمة من أجل مكافحة انتشار كوفيد  ،19واإلعفاءات الضريبية ،واالستثناءات
اليت سنتها حكومات كثرية لدعم قطاع األعمال.
 -11وتأثرت البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتمادا كبريا على قطاعي السياحة والضيافة
تأثرا شديدا هبذه اجلائحة ،مبا يف ذلك توغو واجلزائر وجنوب أفريقيا وكابو فريدي
ومدغشقر ومصر واملغرب ونيجرييا .وعالوة على ذلك ،أدى اخنفاض الطلب العاملي على
النفط وما نتج عنه من هبوط حاد يف أسعار النفط إىل زيادة حدة العجز املايل للبلدان
املنتجة للنفط ،مبا يف ذلك أنغوال واجلزائر وغابون وغينيا االستوائية وليبيا ومصر ونيجرييا،
وهو ما حدّ من هامش تصرف هذه البلدان يف اجملال املايل .وقد أدى ذلك إىل زيادة العجز
املايل وإىل قيام بلدان كثرية بإدخال تعديالت على ميزانياهتا الوطنية لعام .2020
 -12وعلى النحو املبني يف الشكل الثاين ،سجلت منطقة مشال أفريقيا دون اإلقليمية ،مبا
يف ذلك ليبيا ،أكرب عجز مايل يف أفريقيا يف عام  ،2020حيث بلغ  21،13-يف املائة
من الناتج احمللي اإلمجايل .وإذا استُثنيت ليبيا ،ينخفض العجز املايل للمنطقة دون اإلقليمية
إىل  7،5-يف املائة ،لتسجّل منطقة اجلنوب األفريقي دون اإلقليمية على ضوء ذلك أكرب
عجز مايل يف القارة ،مبا قدره  7،9-يف املائة .وسجلت منطقة وسط أفريقيا أدىن عجز
مايل يف أفريقيا نتيجةً للتدابري املالية املتعمدة من أجل تصحيح أوضاع املالية العامة يف بلدان
كثرية من املنطقة دون اإلقليمية .وانصب تركيز السياسة املالية يف تلك املنطقة دون
اإلقليمية على النهوض بتعبئة اإليرادات ،وحتديد أولويات اإلنفاق حتديدًا أفضل ،وتعزيز
إدارة املالية العامة .أما خارج وسط أفريقيا ،فقد تظل نسب العجز املايل فوق  3يف املائة
من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  2021وعام .2022
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الشكل الثاين
العجز املايل يف أفريقيا حسب املنطقة دون اإلقليمية (بالنسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل)،
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املصدر :قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل بشأن آفاق االقتصاد العاملي ،تشرين
األول/أكتوبر .2020

جائحة كوفيد  19وراء تفاقم أعباء الديون يف بلدان كثرية
 -13تؤكد نسب العجز املايل املرتفعة اليت سجلتها بلدان كثرية يف أفريقيا حاجة هذه
البلدان إىل مصادر متويل بديلة لتلبية احتياجاهتا اإلمنائية والتعجيل بوترية اإلنعاش االقتصادي
بعد هذه اجلائحة .وعلى النحو املبني يف الشكل الثالث ،يُعتقد أن متوسط نسبة الدين إىل
الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا قد بلغ ذروته ،مبا قدره  69،3يف املائة من الناتج احمللي
اإلمجايل يف عام  ،2020بيد أنه يُتوقع أن يتراجع إىل  65،1يف املائة يف عام .2023
وتبلغ نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف مشال أفريقيا أعلى نسبة بني املناطق دون
اإلقليمية ،حيث زادت الديون من حوايل  88،8يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام
 2019إىل حنو  108،8يف املائة منه يف عام  .2020وتشري توقعات صندوق النقد الدويل
إىل أن عبء الدين سيزيد ليبلغ  109،2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2021
قبل أن ينخفض إىل  103،4يف املائة يف عام  .2023ويعزى هذا الرقم املرتفع للديون،
يف املقام األول ،إىل ارتفاع نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف السودان ،حيث بلغت
الديون  186،7و 201،6يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  2018وعام 2019
على التوايل .وإذا استُثين السودان ،يبلغ الدين يف مشال أفريقيا  71،1يف املائة من الناتج
احمللي اإلمجايل يف عام  ،2020ولكن من املتوقع أن يزيد ليصل إىل  76،7يف املائة منه يف
عام  ،2023ويُعزى ذلك يف املقام األول إىل زيادة عبء الدين يف اجلزائر ،اليت يُتوقع أن
تزيد نسبة دينها إىل الناتج احمللي اإلمجايل من  57،2يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف
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عام  2020إىل  83،2يف املائة يف عام  ،2023ويرجع ذلك يف املقام األول إىل أسعار
النفط والسلع األساسية املنخفضة نسبيا.
 -14وميثل وسط وشرق أفريقيا املنطقتني دون اإلقليميتني اللتني بلغت فيهما نسبة الدين
إىل الناتج احمللي اإلمجايل أدىن مستوى ،حيث قُدر بنحو  63يف املائة و 62،4يف املائة،
على التوايل ،يف عام  .2020وهذا أقل بكثري من املتوسط األفريقي الذي يبلغ  69،3يف
املائة .وتُعزى النسبة املنخفضة يف وسط أفريقيا ،جزئيا على األقل ،إىل أعباء الديون
املنخفضة لكل من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى والكامريون اليت بلغت  44،7يف املائة
و 46،4يف املائة و 46،6يف املائة ،على التوايل ،يف عام  .2020وتظل هذه األرقام كلها
ما دون العتبة اليت حددها صندوق النقد الدويل بشأن القدرة على حتمل الديون ،وهي
 60يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل .ويُعزى مستوى الديون املنخفض نسبيا يف املنطقة
()3
دون اإلقليمية إىل التعبئة القوية لإليرادات ،وضآلة االقتراض اجلديد ،وتصفية املتأخرات.
ويف شرق أفريقيا ،باستثناء إريتريا ،تشري التقديرات إىل اخنفاض متوسط نسبة الدين إىل
الناتج احمللي اإلمجايل إىل مستوى  52،1يف املائة يف عام  .2020ويُذكر يف طليعة البلدان
اليت يشملها هذا االجتاه جزر القمر ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية تنزانيا
املتحدة ،اليت سجل كل منها نسبا تقل عن  40يف املائة من الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل.
 -15ويف اجلنوب األفريقي ،تشري التقديرات إىل أن الديون يف أنغوال وزامبيا وموزامبيق
قد زادت من  109،2و 104،4و 91،9يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام
 ،2019على التوايل ،لتبلغ  120،2و 121،3و 120،0يف املائة ،على التوايل ،يف عام
 .2020ويف جنوب أفريقيا ،اليت متثل أكرب اقتصاد يف املنطقة دون اإلقليمية ،تشري
التقديرات إىل أن نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل قد زادت من  62،2يف املائة من
الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  2019لتبلغ  78،8يف املائة يف عام  .2020ويف غرب
أفريقيا ،تشري التقديرات إىل أن الديون قد زادت من  57،4يف املائة يف عام  2019لتبلغ
 63،8يف املائة يف عام  ،2020مدفوعة يف املقام األول مبستويات الديون العالية يف بلدان
تشمل توغو ،وسرياليون ،وغانا ،وغينيا بيساو ،وكابو فريدي .وسجلت كابو فريدي
أعلى عبء للدين ،حيث تشري التقديرات إىل أن هذا الدين ارتفع من  125،0يف املائة
من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  2019إىل  136،8يف املائة يف عام  .2020ويعزى
()4
ارتفاع الرقم إىل أوجه عدم الكفاءة القائمة يف القطاع شبه احلكومي الواسع يف البلد.
وتشري التقديرات إىل أن نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف أكرب اقتصاد يف املنطقة
دون اإلقليمية ،أي نيجرييا ،قد ارتفعت من  29،1يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف
عام  2019لتبلغ  35يف املائة يف عام  ،2020ومن املتوقع أن تصل إىل  35،5يف املائة
( )3

IMF, Central African Republic: Fourth review under the extended credit facility arrangement, request
for waivers of non-observance of performance criteria and modification of performance criteria and
) .financing assurances review — Debt sustainability analysis (Washington, D.C., 18 June 2018متاح على
الرباط التايل.www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/pdf/2018/dsacr18214.pdf :

( )4

) .African Development Bank Group, Cabo Verde Economic Outlook, (2020متاح على الرابط

.www.afdb.org/en/countries/west-africa/cabo-verde/cabo-verde-economic-outlook
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يف عام  .2021وقد يؤدي االقتراض من خارج امليزانية الذي يلزم للتصدي للجائحة،
والشروع يف إنعاش االقتصاد ،إىل تفاقم حالة املديونية احلرجة يف بلدان أفريقية كثرية .غري
أن مبادرة جمموعة العشرين لتعليق خدمة الدين قد تُوفر دعما إىل حد ما ،وقد تكون
مفيدة بوجه خاص للبلدان اليت تسجل مستويات ديون أعلى من املستوى املتوسط.
الشكل الثالث
نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف أفريقيا حسب املنطقة دون اإلقليمية-2018 ،
2022
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املصدر :قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل بشأن آفاق االقتصاد العاملي ،تشرين
األول/أكتوبر .2020

احلفاظ على السياسات النقدية التيسريية رغم الضغوط التضخمية يف بلدان معينة
 -16حافظت أغلبية البلدان األفريقية على سياساهتا النقدية التوسعية للتخفيف من اآلثار
السلبية املترتبة عن اجلائحة على صعيد النشاط االقتصادي .وعلى حنو ما هو مبني يف
الشكل الرابع ،تظل معدالت سعر الفائدة املتصل بالسياسة النقدية دون املستويات املسجلة
يف عام  2019يف معظم البلدان ،وتُواصل املصارف املركزية ،ضمن االقتصادات الرئيسية
يف القارة ،مبا يف ذلك جنوب أفريقيا ومصر ونيجرييا ،خفض معدالت سعر الفائدة بشدة.
ففي الربع الثالث من عام  ،2020خُفضت معدالت سعر الفائدة املتصل بالسياسة النقدية
مبقدار  150نقطة أساس يف مصر ،ومبقدار  100نقطة أساس يف نيجرييا ،ومبقدار 25
نقطة أساس يف جنوب أفريقيا.
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الشكل الرابع
معدالت سعر الفائدة يف إطار السياسة النقدية يف اقتصادات أفريقية خمتارة
(الربع

2020 (Q3
)or latest
األخري)
الثالث أو

2019
20
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10

كابو فريدي

بلدان االحتاد االقتصادي
والنقدي لغرب أفريقيا

موريشيوس
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جنوب أفريقيا

كينيا

مجهورية الكونغو
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املصدر :حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناءً على البيانات املستمدة من اإلحصاءات املالية الدولية لصندوق النقد
الدويل.
 -17وساعدت التخفيضات يف أسعار الفائدة ودعم السيولة ،فضالً عن برامج شراء
األصول وتدابري كفالة القروض لدعم األعمال ،مبا يف ذلك املشاريع الصغرية واملتوسطة
احلجم واألسر املعيشية ،على احلفاظ على إمكانية احلصول على االئتمانات والسيولة يف
معظم االقتصادات األفريقية ،مما أسهم يف التخفيف من التعرض لألخطار املالية ،ودعم
النشاط االقتصادي.
 -18وعلى النحو املبني يف الشكل اخلامس ،احنسرت الفروق بني الفائدة املدينة والدائنة
وأسعار أذون اخلزانة يف معظم البلدان األفريقية ،وهو ما عزز حصول أصحاب املصلحة
االقتصاديني على القروض .غري أن الفروق بني الفائدة املدينة والدائنة وأسعار أذون اخلزانة
قد زادت يف أنغوال ورواندا وعدد من البلدان األخرى اليت ال تزال فيها املخاطر مرتفعة
على صعيد اقتصادها الكلي.
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الشكل اخلامس
تيسري األوضاع املالية يف اقتصادات أفريقية خمتارة ،من كانون األول/ديسمرب  2019إىل أيلول/سبتمرب 2020
(أ) الفروق بني الفائدة املدينة والدائنة (بالنسبة
املئوية)
مصر
رواندا

نيجرييا
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املصدر :حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناءً على البيانات املستمدة من اإلحصاءات املالية الدولية
لصندوق النقد الدويل والسلطات الوطنية.
 -19بيد أن الضغوط التضخمية املتزايدة يف بلدان معينة تقلل من هامش التصرف يف
السياسات العامة املتاح للمصارف املركزية ،وهتدد استقرار األسعار .فسعيا إىل كفالة
االستقرار ،ينبغي للبلدان أال توفر تسهيالت إضافية إال إذا كانت قادرة على احلفاظ على
استقرار معدالت التضخم .ومع ذلك ،اختذت بعض البلدان ،مبا يف ذلك نيجرييا حيث ال
يزال معدل التضخم أعلى من املعدل املستهدف الذي حددته احلكومة مبقدار  5يف املائة،
إجراءات لتحفيز االقتصاد بقدر أكرب .ويف هذه احلاالت ،ينبغي للبلدان كفالة أال تؤدي
االستراتيجيات املنفّذة من أجل املعاجلة الفورية لألزمة إىل تقويض االستقرار املايل على
األمد الطويل.
 -20وعلى النحو املبني يف الشكل السادس ،متثل الضغوط التضخمية النامجة ،يف املقام
األول ،عن تعطل سالسل اإلمداد ،وارتفاع أسعار السلع األساسية (مبا يف ذلك ارتفاع
أسعار النفط والغذاء) ،وتزايد أوجه الضعف يف االقتصاد الكلي نتيجةً لتراجع التحويالت
املالية الواردة من اخلارج ،واالخنفاض احلاد إليرادات السياحة ،وتدهور أوضاع التمويل
بوجه أعم ،حتدياتٍ كبرية اآلن بالنسبة ملعظم بلدان أفريقيا .ويعتمد الكثري من هذه البلدان
اليت تأثرت بشدة باجلائحة اعتمادا كبريا على قطاع النفط لديها (مبا يف ذلك أنغوال
ونيجرييا) ،وقطاع املعادن (مبا يف ذلك مجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا) ،وقطاع
السياحة (مبا يف ذلك إسواتيين وموريشيوس) أو على واردات النفط (مبا يف ذلك أوغندا
ورواندا وغانا والبلدان األعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا) .وميكن أن
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تدفع الضغوط التضخمية املتزايدة هذه البلدان إىل تغيري مسارها ورفع أسعار الفائدة لديها.
والواقع أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد زادت أسعار الفائدة ،وهو ما قد يقوض
انتعاشها االقتصادي .ومع ذلك ،ولئن كانت اقتصادات أفريقية كثرية تواجه ضغوطا
تضخمية ،جتدر اإلشارة إىل أن بلدانًا أخرى جنحت يف احلفاظ على معدل التضخم حتت
السيطرة ،مبا يف ذلك مايل اليت متكنت من إبقاء التضخم حتت املعدل املستهدف البالغ 2
يف املائة ،وموريشيوس اليت أبقت معدل التضخم ما دون  4يف املائة.
الشكل السادس
معدالت التضخم يف اقتصادات أفريقية خمتارة ،من أيلول/سبتمرب  2019إىل أيلول/سبتمرب
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بالنسبة المئوية
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املصدر :حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناءً على البيانات املستمدة من اإلحصاءات
املالية الدولية لصندوق النقد الدويل.

حتسن استقرار العمالت يف معظم االقتصادات األفريقية يف النصف الثاين من عام
2020
 -21تدخّلت مصارف مركزية أفريقية كثرية على نطاق واسع يف أسواق الصرف
األجنيب يف عام  2020من أجل دعم عمالهتا ،ال سيما بعد أن شهدت البلدان املعنية
اخنفاضا حادا يف إيرادات التصدير ،وتراجعا يف التدفقات املالية الواردة ،وانكماشا يف
احتياطياهتا من النقد األجنيب .ورغم الزيادة املتواضعة يف أسعار السلع األساسية اليت
سُجلت منذ الربع الثالث من عام  ،2020مل تتمكن بعض االقتصادات من احليلولة دون
اخنفاض قيمة عمالهتا .وأدى اخنفاض قيمة العمالت ،بدوره ،إىل تضاعف الضغوط
التضخمية ،وأوجد حتديات كبرية يف جمال السياسة النقدية .وعلى النحو املبني يف الشكل
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السابع ،شهد عدد من البلدان املصدرة للنفط ،مبا يف ذلك أنغوال ،واجلزائر ،ونيجرييا،
وعدد من البلدان املصدرة للمعادن ،مبا يف ذلك إسواتيين ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية،
وجنوب أفريقيا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وناميبيا ،تراجعا كبريا للغاية يف قيمة عمالهتا حبلول
تشرين األول/أكتوبر  2020مقارنة بعام  .2019وعلى الرغم من أن تراجع قيمة
العمالت ميكن أن حيفز الصادرات ،فإن اخنفاض قيمة العمالت يف هذه البلدان أدى إىل
ارتفاع معدالت التضخم باستمرار ،مما أرغم املصارف املركزية على زيادة أسعار الفائدة.
الشكل السابع
اخنفاض قيمة العمالت يف اقتصادات أفريقية خمتارة بني عام  2019وأيلول/سبتمرب أو
تشرين األول/أكتوبر ( 2020بالنسبة املئوية)
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املصدر :حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناءً على البيانات املستمدة من اإلحصاءات
املالية الدولية لصندوق النقد الدويل.

تراجع التجارة األفريقية خالل جائحة كوفيد 19
 -22تشري التقديرات إىل أن التجارة العاملية يف السلع تراجعت مبقدار  9،2يف املائة
تقريبا يف عام  2020مقارنة بعام  2019نتيجةً جلائحة كوفيد  .19وبالنسبة لالقتصادات
األفريقية ،تشري التقديرات إىل اخنفاض حجم الصادرات مبا مقداره  8يف املائة ،وإىل
اخنفاض الواردات مبا مقداره  16يف املائة )5(.وعلى النحو املبني يف الشكل الثامن ،تراجعت
الصادرات العاملية تراجعا طفيفا يف عام  2019مقارنة مبستويات عام  ،2018ولكنها
ظلت مرتفعة نسبيا مقارنة بعام  .2016ومع ذلك ،اخنفضت حصة القارة األفريقية من
إمجايل الصادرات العاملية من  3،1يف املائة يف عام  2013لتمثل  2،5يف املائة يف عام
 ،2019بينما زادت احلصة القارية من إمجايل الصادرات العاملية يف سائر املناطق ،مبا يف
ذلك يف األمريكتني ،حيث زادت من  16،6يف املائة لتبلغ  16،7يف املائة خالل الفترة
املذكورة ،ويف آسيا ،حيث زادت من  40،4يف املائة لتبلغ  40،8يف املائة ،ويف
أوقيانوسيا ،حيث زادت من  1،6يف املائة لتبلغ  1،7يف املائة .وظلت حصة البلدان
( )5

World Trade Organization, “Trade shows signs of rebound from COVID-19, recovery still uncertain”,
 .Press release, 6 October 2020متاح على الرابط التايل:
.www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm
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األوروبية من التجارة العاملية ثابتة ومتثل ما مقداره  38،3يف املائة .بيد أن أفريقيا شهدت
بني عامي  2016و 2019أسرع وترية لنمو الصادرات بني مناطق العامل (بزيادة قدرها
 32،9يف املائة) ،أي خلف أوقيانوسيا مباشرةً (حيث زادت الصادرات مبا مقداره 36،7
يف املائة) وأمام آسيا ( 17،9يف املائة) ،وأوروبا ( 17،9يف املائة) ،واألمريكتني (15،7
يف املائة).
الشكل الثامن
صادرات العام من السلع ( 2019-2013 ،بدوالرات الواليات املتحدة)
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املصدر :حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بنا ًء على البيانات املستمدة من إحصاءات األونكتاد،
.2020

ال يزال مستوى التجارة يف السلع فيما بني البلدان األفريقية منخفضا

 -23على النحو املبني يف الشكل التاسع ،ظل مستوى التدفقات التجارية فيما بني البلدان
األفريقية (مبا يف ذلك الصادرات والواردات على حد سواء) منخفضًا نسبيًا بني عامي
 2017و ،2019حيث شكلت هذه التدفقات حنو  16يف املائة من إمجايل جتارة البلدان
األفريقية .وال تزال البلدان األفريقية تعتمد اعتمادا شديدا على الشركاء التجاريني خارج
القارة ،وهو ما يزيد من مدى تأثر القارة بالصدمات اخلارجية خالل األزمات ،ومنها
جائحة كوفيد  19املستمرة .وبني عامي  2017و ،2019كانت الصادرات فيما بني
البلدان األفريقية تتألف إىل حد كبري من السلع املصنعة ( 43،9يف املائة) ،تليها أنواع
الوقود ( 22،9يف املائة) ،فاملواد الغذائية ( 20،3يف املائة) ،فاخلامات والفلزات ( 6،2يف
املائة) ،فاملواد األولية الزراعية ( 1،6يف املائة) .ويؤكد نطاق الصادرات فيما بني البلدان
األفريقية ،إىل حد ما ،إمكانية التصنيع والتنويع االقتصادي يف أفريقيا .وكانت الصادرات
األفريقية إىل سائر العامل خالل الفترة نفسها تتألف من أنواع الوقود ( 44،6يف املائة)،
تليها السلع املصنعة ( 19،3يف املائة) ،فاخلامات والفلزات ( 12،5يف املائة) ،فاملواد
الغذائية ( 11،6يف املائة) ،فاملواد األولية الزراعية ( 2،9يف املائة).
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 -24وكانت الواردات فيما بني البلدان األفريقية تتألف أيضا إىل حد كبري من السلع
املصنعة ( 60يف املائة) ،تليها أنواع الوقود ( 16،5يف املائة) ،فاملواد الغذائية ( 15،9يف
املائة) ،فاخلامات والفلزات ( 3،4يف املائة) ،فاملواد األولية الزراعية ( 1،4يف املائة) خالل
الفترة املمتدة من عام  2017إىل عام  .2019ومتثل السلع املصنعة النصيب األكرب من
الواردات إىل أفريقيا من سائر مناطق العامل ( 64،8يف املائة) ،تليها املواد الغذائية (14،7
يف املائة) ،فأنواع الوقود ( 13،3يف املائة) ،فاخلامات والفلزات ( 2،6يف املائة) ،فاملواد
األولية الزراعية ( 1،3يف املائة) .كما تُبني هذه األرقام ضرورة النهوض بالتصنيع والتنويع
االقتصادي يف أفريقيا.
الشكل التاسع
تكوين التجارة األفريقية
الصادرات األفريقية من مجيع املنتجات ،حسب تكوينها
(متوسط الفترة )2019-2017

الواردات األفريقية من مجيع املنتجات ،حسب تكوينها (متوسط
الفترة )2019-2017
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املصدر :حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بنا ًء على البيانات املستمدة من إحصاءات األونكتاد.2020 ،

 -25بيد أنه كثريا ما تكون هناك فروق جتارية هامة على الصعيد دون اإلقليمي .ومتثل
املواد الغذائية ،على سبيل املثال ،ما مقداره  36،7يف املائة من الصادرات من شرق أفريقيا
وما مقداره  23،8يف املائة من الصادرات من غرب أفريقيا (وهو ما يشكل يف احلالتني
مقدارا أعلى من املتوسط األفريقي البالغ  20،3يف املائة) .ومتثل السلع املصنعة ما مقداره
 69يف املائة و 53،8يف املائة من الصادرات من وسط أفريقيا واجلنوب األفريقي ،على
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التوايل ،مقابل املتوسط األفريقي البالغ  43،9يف املائة ،بينما متثل أنواع الوقود  35،8يف
املائة و 41،6يف املائة من الصادرات من مشال وغرب أفريقيا ،على التوايل ،مقابل املتوسط
األفريقي البالغ  22،9يف املائة.
 -26وعلى النحو املذكور أعاله ،ال تزال البلدان األفريقية تعتمد اعتمادا كبريا على
التجارة مع سائر العامل ،ال سيما مع شركائها التجاريني التقليديني ،مبا يف ذلك بلدان
االحتاد األورويب .والواقع أن االحتاد األورويب هو مكان تسليم حنو  32،3يف املائة من
الصادرات األفريقية ،وهو يزوّد بدوره ما مقداره  30،2يف املائة من واردات القارة .ويف
الوقت نفسه ،تتلقى الواليات املتحدة األمريكية ما مقداره  6،2يف املائة من الصادرات
األفريقية ،ومتثل بدورها  4،9يف املائة من الواردات األفريقية .ومتثل الصني  13،2يف املائة
و 17،3يف املائة من الصادرات والواردات األفريقية ،على التوايل ،بينما متثل اهلند ما
مقداره  7،8يف املائة من صادرات القارة و 4،7يف املائة من وارداهتا .وال متثل الصادرات
والواردات فيما بني البلدان األفريقية سوى  15،5يف املائة و 14،2يف املائة من جمموع
الصادرات والواردات األفريقية ،على التوايل.

تباطؤ منو صادرات أفريقيا من اخلدمات خالل جائحة كوفيد 19
 -27على النحو املبني يف الشكل العاشر ،منت صادرات أفريقيا من اخلدمات باطراد من
 94،9بليون دوالر يف عام  2016لتبلغ حنو  121،9بليون دوالر يف عام  .2019وكان
النمو يف عام  2016مدفوعا خبدمات التأمني واملعاشات التقاعدية ،اليت زادت مبقدار
 47،5يف املائة حبلول عام  ،2019تليها خدمات السفر (منو قدره  46،1يف املائة)،
ورسوم استخدام خدمات امللكية الفكرية (منو قدره  42،6يف املائة) ،واخلدمات املالية
(منو قدره  35،7يف املائة) ،واخلدمات ذات الصلة بالسلع (منو قدره  21،3يف املائة).
غري أن قطاع اخلدمات ،لألسف ،قد تأثر بشدة باجلائحة ،حيث كانت اخلدمات ذات
الصلة بالنقل والسياحة من بني أكثر اخلدمات تضررا؛ ويف الواقع تشري التقديرات إىل
تراجع التجارة يف اخلدمات ذات الصلة بالسياحة بنحو  9يف املائة يف عام  .2020غري
أن الرقمنة اجلارية للخدمات سوف حتدد بالفعل األثر الكامل لتدابري اإلغالق الشامل
والتباعد البدين ،حيث ميكن لإليرادات املتأتية من اخلدمات الرقمية أن تعوض ،إىل حد
معني ،اخلسائر يف اإليرادات من اخلدمات اليت ال ميكن توفريها يف ظل االلتزام باملبادئ
( )6
التوجيهية والواليات املتصلة بالتباعد االجتماعي.

البلدان األفريقية تطلق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
 -28بدأ نفاذ االتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية يف  30أيار/مايو
 ،2019أي بعد  14شهرا فقط من انعقاد الدورة االستثنائية العاشرة ملؤمتر قمة االحتاد
( )6

Karishma Banga and others, “Africa Trade and COVID-19: the supply chain dimension”, Working

) .Paper 586 (Overseas Development Institute and ECA African Trade Policy Centre, August 2020متاح
على الرابط التايلwww.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/africa_trade-covid- :
.19_web_1.pdf
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األفريقي ،يف آذار/مارس  ،2018اليت جرى خالهلا فتح باب التوقيع على االتفاق ألول
مرة أمام الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي .ويف  7متوز/يوليه  ،2019احتُفل يف إطار
الدورة االستثنائية الثانية عشرة ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي بالذكرى السنوية األوىل لفتح
باب التوقيع على االتفاق .كما أُنشئت عدة آليات أخرى لتيسري تنفيذ االتفاق .وهي
تشمل آلية إلكترونية لإلبالغ عن احلواجز غري اجلمركية ورصدها وإزالتها .ويف
شباط/فرباير  ،2020عُيِّن أول أمني عام ألمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .ويف
آب/أغسطس  ،2020افتُتح مبىن مقر األمانة يف أكرا .وكان من املقرر أن تبدأ التجارة
فيما بني البلدان األفريقية مبوجب االتفاق يف  1متوز/يوليه  ،2020ولكن املوعد أُرجئ
نتيجةً للقيود املتصلة جبائحة كوفيد  .19ويف  5كانون األول/ديسمرب  ،2020اعتمدت
الدورة االستثنائية الثالثة عشرة ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي يوم  1كانون الثاين/يناير 2021
موعدا رمسيا لبدء التجارة مبوجب االتفاق .كما أتاحت الدورة االستثنائية الثالثة عشرة
فرصة لبعض الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي إليداع صكوك تصديقها على االتفاق،
الذي انضمت إليه حىت اآلن  34دولة طرفا.
 -29وتشري تقديرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا إىل إمكانية أن يؤدي خفض التعريفات
اجلمركية مبوجب االتفاق إىل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية مبا يتراوح بني 15
و  25يف املائة حبلول عام  ،2040يف ظل توقع حتقيق مكاسب كبرية بوجه خاص يف
قطاع األغذية الزراعية والقطاع الصناعي )7(.وباإلضافة إىل ذلك ،تشري اللجنة إىل أن
السياسات التكميلية اليت تذهب إىل أبعد من التخفيضات التعريفية ميكن أن تسهم يف
مواصلة حتقيق املكاسب يف إطار االتفاق ،وأن حتقيق أهم املكاسب إمنا يتم عن طريق
إعادة هيكلة االقتصادات األفريقية ،وإعادة توجيهها حنو القطاعات الصناعية والقطاعات
التصديرية .وعالوة على ذلك ،أكدت اللجنة أن تقييمها لالتفاق ،يف الواقع ،قد ال يعكس
( )8
مجيع الفوائد الناشئة عن فتح منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
 -30وباإلضافة إىل تعزيز التجارة والنهوض بالتكامل اإلقليمي ،ودفع عجلة النمو
الشامل للجميع ،من املرجح أن تؤدي منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية دورا أساسيا
يف تعايف القارة من جائحة كوفيد  .19ولذلك جيب بذل كل جهد ممكن لتيسري تنفيذ
االتفاق تنفيذا كامال.

(.ECA, An empirical assessment of AfCFTA modalities on goods: Key messages (Addis Ababa, 2018) )7

متاحة على:
.knowledge.uneca.org/ATPC/sites/default/files/PDFpublications/afcfta_modalities_key_messages_eng.pdf

( )8

ECA, The Case for the African Continental Free Trade Area. The AfCFTA, Africa’s trade flows and
).industrialization (Addis Ababa, 2018
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املصدر :حسابات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناءً على البيانات املستمدة من إحصاءات
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ثانيا -اجتاه ثابت ،وإن كان بطيئا ،يف اخنفاض الفقر على مدى السنوات
القليلة املاضية
 -31كانت جائحة كوفيد  ،19إىل حد كبري ،وراء توقف ما مت إحرازه من تقدم يف
السنوات األخرية يف جماالت التعليم والصحة والقضاء على الفقر ،أو ظهور اجتاه معاكس
له ،مما عرقل حتقيق الكثري من أهداف التنمية املستدامة يف بعض البلدان .وعلى الرغم من
تفاوت أثر اجلائحة بني البلدان األفريقية ،فلقد ازدادت ،نتيجةً لكوفيد  ،19نسبة
األشخاص املعرضني خلطر الوقوع يف براثن الفقر ،وحدّة أوجه عدم املساواة يف مجيع أحناء
القارة.
 -32وقبل انتشار جائحة كوفيد  ،19كانت معدالت الفقر تسجل اخنفاضا يف مجيع
أحناء أفريقيا .ويف الواقع ،وبعد أن زادت نسبة الفقر يف القارة من  54،3يف املائة يف عام
 1990لتبلغ  55،6يف املائة يف عام  ،2002اخنفضت هذه النسبة لتمثل  41يف املائة يف
عام  ،2013قبل أن تواصل اخنفاضها لتمثل  36يف املائة يف عام  )9(.2016ونظرا يف
املقام األول للنمو السكاين يف أفريقيا ،البالغ حاليا حنو  2،6يف املائة يف السنة ،مل يؤد
اخنفاض معدالت الفقر إىل اخنفاض عدد األفريقيني الذين يعيشون يف فقر مدقع ،الذي
كان يبلغ  431مليون نسمة قبل جائحة كوفيد  .19وأدت اجلائحة إىل وقف أو عكس
مسار التقدم احملرز يف هذا الشأن ،إىل حد كبري ،يف وقت تشري فيه تقديرات اللجنة
االقتصادية ألفريقيا إىل أن عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر يف أفريقيا سيزداد مبا
يتراوح بني  49و 161مليون شخص نتيجة هلذه اجلائحة ،ويرجَّح أن يكون هذا الرقم
مبقدار  100مليون شخص )10(.ومن املرجح أيضا أن يكون أثر اخنفاض الناتج احمللي
اإلمجايل حمسوسًا أوالً لدى األفراد املعرضني بالفعل للوقوع يف براثن الفقر ،أي األفراد
الذين هم فوق عتبة الفقر املدقع مباشرةً أو الذين يقتربون من هذه العتبة ،وهي 1،90
دوالر للفرد يف اليوم .والواقع أن األسر املعيشية الضعيفة املتأثرة بكوفيد  19تواجه احتماالً
متزايدا قدره  17،1يف املائة لالنتقال إىل فقر عارض ،واحتماالً متزايدا قدره  4،2يف املائة
للبقاء يف دائرة الفقر ملدة عقد أو أكثر ،وتراجع احتمال اخلروج من دائرة الفقر مبا قدره
 5،9يف املائة .كما أن زيادة مستويات الفقر ستؤدي إىل تفاقم تفاوتات الدخل احلالية
()11
ومواصلة هتميش نسب كبرية من السكان األفريقيني على مسارات النمو يف املستقبل.
 -33ومل يؤد النمو السريع واملطرد الذي حققته أفريقيا يف العقدين املاضيني إىل إجياد
فرص عمل مكافئة هلذا النمو .فخالل الفترة املمتدة من عام  2000إىل عام ،2014
كانت الزيادة البالغة  1يف املائة يف منو الناتج احمللي اإلمجايل ذات صلة بنمو ال يتجاوز
()9

African Union Commission and Organization for Economic Cooperation and Development Africa's
) .Development Dynamics 2018: Growth, Jobs and Inequalities (Paris and Addis Ababa, 2018متاح على
الرابط التايل.www.oecd.org/publications/africa-s-development-dynamics-2018-9789264302501-en.htm :

()10
()11

.ECA, “Reducing poverty and vulnerability in Africa in the time of Covid-19”, unpublished report, 2020

) .ECA, COVID-19 in Africa: protecting lives and economies (Addis Ababa, 15 April 2020متاح على:

.www.uneca.org/covid-19-africa-protecting-lives-and-economies
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 0،41يف املائة يف العمالة ،مما يعين أن العمالة كانت تتوسع مبعدل يقل عن  1،8يف املائة
()12
سنويا ،وهو ما يقل كثريا عن النمو السنوي يف القوى العاملة البالغ حنو  3يف املائة.
ونتيجةً لصدمات العرض والطلب النامجة عن جائحة كوفيد  ،19يُتوقع أن يتراجع إجياد
فرص العمل يف القطاع الرمسي سنويا (ما يبلغ  3،7ماليني وظيفة حاليا) مبا يتراوح بني
 1،4و 5،8يف املائة ،مقارنة بسيناريو النمو األساسي لعام  .2020ويف ظل وجود أكثر
من  60يف املائة من الرجال وحنو  75يف املائة من النساء يف العمل غري الرمسي يف أفريقيا،
من املتوقع أن يزداد حجم العمالة غري الرمسية واهلشة )13(.ولئن كانت األزمة املالية لعام
 2008وراء زيادة العمالة اهلشة مبقدار  10يف املائة ،فمن املتوقع أن تزيد الصدمة العامة
اليت أحدثتها جائحة كوفيد  19حجم العمالة اهلشة أكثر من ذلك بكثري ،حيث تتوقع
()14
منظمة العمل الدولية فقدان  19مليون وظيفة يف أفريقيا.
 -34وأحرزت أفريقيا تقدما كبريا يف جمال الصحة يف السنوات األخرية .إذ زاد متوسط
العمر املتوقع منذ عام  ،2000وبات يُضاف يف أفريقيا اآلن ما يقرب من  5سنوات إىل
متوسط العمر املتوقع مع مرور كل عقد من الزمن .وكان هذا التقدم مصحوبا أيضا
بأوجه حتسن مشجعة يف مؤشرات الوفيات :فقد اخنفض معدل وفيات األطفال دون سن
اخلامسة من  148إىل  62،8وفاة لكل  1 000مولود حي بني عامي  1990و،2017
أي ما يعادل اخنفاضا متوسطه  2،1يف املائة سنويا .واخنفض معدل وفيات الرضع مبا
متوسطه  1،9يف املائة سنويًا ،من  91إىل  44،1وفاة لكل  1 000مولود حي خالل
الفترة نفسها .كما اخنفضت نسبة وفيات األمومة مبعدل  0،9يف املائة سنويا ،من 542
إىل  421وفاة لكل  100ألف مولود حي ،بني عامي  1990و ،2015يف ظل تسارع
وترية التقدم بدءا من عام  2000فصاعدًا( )15( .اللجنة االقتصادية ألفريقيا.)2019 ،
 -35ويتراوح متوسط اإلنفاق على الصحة يف أفريقيا ما بني  4و 5يف املائة من الناتج
احمللي اإلمجايل .ولدى الكثري من البلدان األفريقية مسات صحية سريعة التغري .ويعاين عدد
متزايد من األفريقيني ،إىل جانب األمراض السارية الشائعة ،من األمراض غري السارية ،مبا
يف ذلك السرطان ومرض السكري ،اليت يكون عالج الكثري منها مكلفا .وأدى ارتفاع
()16
تكاليف الصحة إىل ظهور فجوة يف التمويل الصحي تبلغ حنو  66بليون دوالر.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد تصل التكاليف الصحية املدفوعة من اجليب اخلاص إىل  36يف
املائة من جمموع النفقات الصحية ،وقد تؤدي إىل وقوع األسر املعيشية يف براثن الفقر.
وأبرزت التكاليف الصحية املرتبطة جبائحة كوفيد  19هذا العجز اإلمنائي .وعالوة على
(International Labour Organization (ILO), Report on employment in Africa (Re-Africa): Tackling the )12
) .youth employment challenge, (Geneva, 14 August 2020متاح على الرابط التايل:
.www.ilo.org/africa/information-resources/publications/WCMS_753300/lang--en/index.htm
()13
.ECA, COVID-19 in Africa: protecting lives and economies
( .ILO, “COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment”, 7 April 2020 )14متاح على
الرابط التايل.www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm :
(15
) ).ECA, Economic growth and health care (Addis Ababa, 2019
()16

املرجع نفسه.
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ذلك ،تزيد النفقات املرتبطة بكوفيد  19من حدة التحديات الصحية القائمة يف القارة،
حيث يتم إعادة توجيه املوارد املتاحة يف سبيل مكافحة اجلائحة ،بل وتُتاح هذه املوارد
على حنو متضائل يف جماالت الرعاية الصحية الرئيسية األخرى.
 -36كما أن االستجابات لكوفيد  19تُبطئ التقدم يف جمايل التعليم والتدريب يف مجيع
أحناء القارة ،وتترتب عن ذلك عواقب سلبية بالنسبة إىل اإلنتاجية على األمد القصري،
والنمو على األمد الطويل .غري أن أثر االستجابات احلكومية للجائحة على قطاع التعليم
يتيح أيضا فرصة غري مسبوقة إلعادة تصميم السياسات التعليمية ،بطرق تسهم يف حتقيق
النمو والتنمية املستدامني واملنصفني ،والتعجيل بعملية التحول يف القارة األفريقية .كما
سلط كوفيد  19الضوء على التفاوتات اجلنسانية يف التعليم ،حيث تضطر األسر الفقرية
إىل االختيار بني تعليم أطفاهلا وتلبية احتياجاهتا اليومية للبقاء .ويف مواجهة املوارد األسرية
احملدودة ،من األرجح أن تُسحب الفتيات ،ال الفتيان ،من املدارس ،وهو ما يزيد من
اتساع الفجوة بني اجلنسني يف مهارات القراءة والكتابة .وعالوة على ذلك ،يكتسي
النهوض بالتعليم الثانوي أمهية حامسة إلحداث حتول يف القارة .أما املستوى الضعيف
لاللتحاق بالتعليم الثانوي ،ووجود فجوة واضحة بني اجلنسني يف املرحلة الثانوية،
()17
فيقوّضان بشكل خطري قدرة املرأة على املشاركة بفعالية يف القوى العاملة.
 -37وعلى النحو املبني يف الشكل احلادي عشر ،أثّر إغالق املدارس يف الكامريون
ونيجرييا على  7،2ماليني تلميذ وحنو  40مليون تلميذ على التوايل .ويف إثيوبيا
والكامريون ومصر ونيجرييا ،تأثرت الفتيات أقل بقليل من الفتيان ،بينما تأثر عدد أكرب
من اإلناث يف جنوب أفريقيا .وتتفاوت نسب تالميذ املدارس االبتدائية املتأثرين بإغالق
املدارس من بلد إىل آخر .ففي مصر ،على سبيل املثال ،تأثر  49يف املائة من تالميذ
املدارس االبتدائية ،بينما بلغت هذه النسبة  65يف املائة يف نيجرييا ،و 66يف املائة يف إثيوبيا.
وتتراوح نسب تالميذ املدارس الثانوية املتأثرين من  21يف املائة يف إثيوبيا إىل  35يف املائة
يف مصر وجنوب أفريقيا .وميثل املتعلمون يف املرحلة ما قبل االبتدائية يف إثيوبيا واملتعلمون
يف املرحلة فوق الثانوية يف مصر أكثر من  10يف املائة من جمموع املتعلمني املتأثرين يف
هذين البلدين.

(Daniela Casale and Dorrit Posel, “Gender inequality and the COVID-19 crisis: Evidence from a large )17
national survey during South Africa’s lockdown”, Research in Social Stratification and Mobility, vol. 71

) .(February 2021متاح على الرباط التايل:

.www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562420301050?via%3Dihub
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الشكل احلادي عشر
التالميذ املتأثرون بإغالق املدارس يف بلدان خمتارة حسب اجلنس2020 ،
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املصدر :حتليل اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناءً على البيانات اليت قدمتها اليونسكو.

مالحظة :ألغراض هذا التحليل ،اختري إلجراء املقارنة البلد الذي يشمل أكرب عدد من السكان يف كل منطقة أفريقية دون
إقليمية.

ثالثا -املخاطر وأوجه عدم اليقني
 -38تنجم املخاطر اليت يتعرض هلا النمو االقتصادي يف أفريقيا عن الصدمات اخلارجية
املتنوعة املؤثرة على القارة ،وأوجه عدم اليقني فيما يتعلق بفعالية استجابات السياسات
العامة ،ورد فعل السكان وواضعي السياسات على األنباء املتعلقة بتطوير ونشر لقاحات
كوفيد  .19فمن ناحية ،مشلت استجابات السياسات العامة يف الكثري من البلدان تقدمي
الدعم للتخفيف من اآلثار الضارة الناشئة عن اجلائحة وتيسري عملية التعايف .كما أن تطوير
لقاحات كوفيد  19يبشر باخلري بالنسبة لتحقيق اإلنعاش االقتصادي ،يف حني أن انتخاب
إدارة جديدة يف الواليات املتحدة األمريكية ميكن أن يقلل من شعور عدم اليقني السياسي
يف مجيع أحناء العامل ،ويعزز النمو العاملي على حنو أقوى.
 -39ومن ناحية أخرى ،تنشأ احتماالت التراجع عن حالة عدم اليقني املتعلقة بوترية
حتقيق أي انتعاش عاملي ،والتدابري املالية التوسعية ،وارتفاع مستويات الديون يف الكثري من
البلدان األفريقية .كما أن املخاطر السياسية تنجم عن حاالت عدم االستقرار اليت تعقب
العمليات االنتخابية ،ونشوب االضطرابات االجتماعية يف بلدان معينة نتيجةً جلملة عوامل
منها الضائقة االقتصادية املتصلة باجلائحة ،وحالة اإلرهاق من جراء تدابري اإلغالق الشامل.
وميكن أن تؤدي املخاطر املناخية أيضا إىل تقويض النمو االقتصادي ،ال سيما وأن عدة
بلدان يف أفريقيا معرضة بشدة للتأثر بالظواهر اجلوية القصوى ،مبا يف ذلك الفيضانات
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وموجات اجلفاف ،اليت ميكن أن تقوض قطاعاهتا الزراعية ،بالنظر خصوصا إىل حمدودية
اهلياكل األساسية املتاحة للتخفيف من املخاطر املناخية يف الكثري من هذه البلدان.

رابعا -توصيات يف جمال السياسات العامة
 -40بينما تعتمد البلدان استراتيجيات وسياسات لتيسري التعايف من أزمة كوفيد ،19
تدعو احلاجة إىل تقييم فعالية تدابري التخفيف والتعايف اليت جيري سنها وكفالة نشرها يف
الوقت املناسب .فمن شأن ذلك أن يدعم حتقيق انتعاش قوي يف النمو يف أفريقيا ويعزز
استقرار االقتصاد الكلي .وال بد أيضا من دعم عمليات إعادة هيكلة ديون البلدان األفريقية
لكفالة قدرهتا على حتمل أعباء ديوهنا.
 -41وال ينبغي الستجابات البلدان األفريقية يف جمال السياسات العامة أن تُعتمد جملرد
تيسري العودة إىل الوضع الذي كان قائما قبل كوفيد  ،19بل ينبغي أيضا التشجيع على
االستثمار يف جماالت جديدة من أجل بناء قدر أكرب من املرونة ،وزيادة اإلنتاجية ،وضمان
منو طويل األمد .ومن شأن تعزيز النظم الصحية الضعيفة يف البلدان األفريقية ،وزيادة
االستثمار يف التكنولوجيات الرقمية ،واإلسراع يف التنفيذ الفعال لالتفاق املؤسس ملنطقة
التجارة احلرة القارية األفريقية ،أن يدعم االنتعاش االقتصادي وميكّن البلدان األفريقية من
االزدهار يف عامل ما بعد اجلائحة .وينبغي لالقتصادات األفريقية أن تغتنم الفرصة املتاحة
هلا إلجراء إصالحات هيكلية تدعم النمو الطويل األمد وتعزز الرخاء.
 -42ومن الضرورة مبكان القيام باستثمارات ذكية يف جمايل التعليم والصحة وآليات
احلماية االجتماعية من أجل دعم القدرات اإلنتاجية للبلدان ،بدال من االستهالك .وينبغي
للبلدان أن حتوّل عبء اإلنفاق الصحي عن األسر املعيشية وأن تسعى إىل تعبئة مصادر
متويل مبتكرة .وميكن أن تؤدي اخلطط القائمة على دفع اشتراكات ،مبا يف ذلك نُظم
التأمني الصحي اجملتمعية واخلاصة ،إىل تعزيز اإلعانات املتبادلة ،بينما ميكن لرقمنة خدمات
تقدمي الرعاية الصحية أن تقلل من احتمال وقوع األفراد واألسر املعيشية يف براثن الفقر
نتيجةً لنفقات الرعاية الصحية الباهظة املدفوعة من اجليب اخلاص.
 -43وال بد من التعجيل بوترية اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة،
وتطلعات وأهداف وغايات خطة عام  2063املتعلقة بالتعليم ،وذلك بتعزيز الروابط فيما
بني املؤسسات التعليمية وأرباب العمل ،وحتسني مناهج العلوم والتكنولوجيا ،والتشجيع
على تقدمي الدورات الدراسية بالصيغة الرقمية ،وزيادة برامج التلمذة الصناعية والتوجيه،
من بني وسائل اخرى .ويُربز بطء اإلقبال على التعليم الثانوي وعلى التدريب التقين واملهين
يف أفريقيا عدم املواءمة بني املناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل ،األمر الذي ال يزال
بدوره يقوّض اإلنتاجية ،ويزيد من انتشار العمل غري الرمسي ،ويفاقم تعرض الكثريين من
األفريقيني لصدمات الدخل.
__________

21-00015

22/22

