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 الجزء األول : المسائل المؤثرة عمى التجارة األفريقية البينية
 الخمفية والسياقأواًل. 
عمى مكضكع "تعزيز التجارة  االتحاد األفريقيء دكؿ كحككمات رؤسا تركز قمة .1

اختيار المكضكع مالئمان كفي حينو، نظران لمتحديات التي عتبر األفريقية البينية". كي
تكاجييا ىذه التجارة كالحاجة الماسة إلى إعداد كطرح استراتيجيات لتحسيف 

قد أجازت  2011ير أكضاعيا. ككانت قمة االتحاد األفريقي المنعقدة في ينا
في كيجالي مف  لتجارة األفريقييف المنعقدةالعادية السادسة لكزراء ا ةتكصية الدكر 

 .قاريةنشاء منطقة تجارة حرة إالتعجيؿ ب حكؿ 2010نكفمبر  2أكتكبر إلى  29
 كالتي اتسيدفت ىذه ىي الخمفية التي أحاطت بإعداد كرقة المسائؿ قيد التناكؿ

تدفقات التجارة األفريقية كالقدرات الكامنة لتعزيز التجارة  عمكـعمى إلقاء الضكء 
لمجاالت الرئيسية ذات األكلكية لتحريؾ ا تناكؿ , كذلؾ مف خالؿاألفريقية البينية

اـ. كتشكؿ المجاالت ذات األكلكية العناصر الرئيسية إلى األمخطكات األجندة 
ا بيدؼ االرتقاء بالتجارة تنفيذى حاليان فيالدكؿ األعضاء التي تنشط عمؿ اللخطة 

% أك أكثر 25% إلى 13% ك10بيف  كحترابما ياألفريقية البينية مف مستكياتيا 
متنمية ل البينية بمثابة المحرؾ الدافعبما يجعؿ التجارة األفريقية  ،خالؿ العقد القادـ

كالتكامؿ اإلقميمي في أفريقيا عمى غرار ما ىك قائـ في مناطؽ أخرل مف العالـ، 
  االتحاد األكركبي كآسيا. مثؿ

في ىذا الصدد، يجدر التذكير بأف أفريقيا تكاصؿ تنفيذ أجندة التكامؿ  .2
لسكؽ قارية.  رتقبكاستراتيجية جماعية لمتنمية كالتحكؿ تفضي إلى اإلنشاء الم

لى ك كمف المسمـ بو أف التكامؿ اإلقميمي يساعد عمى إنشاء أسكاؽ أكسع  تعزيز ا 
السياسات في العديد مف مجاالت أجندة سيـ في تحسيف يتنافسية كما القدرة ال

ط العكلمة تجبر الشركات كالبمداف عمى ك أف ضغ غني عف التأكيدك  التنمية.
السعي إلى تحقيؽ الفعالية مف خالؿ أسكاؽ أكسع كمنافسة أكثر تعزيزان. كفي ىذا 
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كؽ الحديثة زيادة حجـ إنتاجيا بما يف نشآت الصناعيةالسياؽ يتعيف عمى الم
المستكل المنخفض لمطمب المحمي الذم يمكف لدكلة نامية كاحدة استيعابو. كمف 

اإلقميمي إنما يكفر  التكامؿ تحت مظمةثـ، فإف تجميع االقتصادات كاألسكاؽ معان 
 جعؿ تحقيؽ كفكرات الحجـقيان عمى قدر كاؼ مف االتساع يك نطاقان اقتصاديان كس

 أمران ممكنان.
أسست البمداف األفريقية االتحاد األفريقي كأنشأت العديد مف كتحقيقان ليذا الغرض،  .3

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كظمت أمينة عمى المثؿ المضمنة في معاىدة 
سيسي لالتحاد أاالقتصادية األفريقية كفي القانكف الت أبكجا المؤسسة لمجماعة

يمية عممية األفريقي. في ىذا السياؽ، تكاصؿ المجمكعات االقتصادية اإلقم
نشاء االتحادات الجمركية كالسكؽ المشتركة. التكامؿ مف خالؿ  التجارة الحرة كا 

 ةفريقياألسكؽ ىدؼ إنشاء الكأخيران، مف المتكقع أف تتالقى ىذه الجيكد عند 
السياسات  عندئذ ال بد كأف تتسؽ، ك ةفريقياألقتصادية االجماعة المشتركة ك ال

كمف خالؿ  عمى المستكل القارم. ة كالقطاعيةاالقتصادية كالمالية كاالجتماعي
 تمكنيا كدرجة مثؿ ىذه السكؽ االقتصادية، تستطيع أفريقيا أف تعزز استقالليا

 بقية أنحاء العالـ.  في المجاؿ االقتصادم تجاه
ليذه الجيكد في تكسيع نطاؽ التجارة األفريقية البينية اليدؼ الرئيسي كيتمثؿ  .4

كغير التعريفية كتعزيز العالقات التجارية ذات  ريفيةلغاء الحكاجز التعإبكاسطة 
ف التجارة حققت كستظؿ تحقؽ ألالمزايا المتبادلة مف خالؿ خطط تحرير التجارة، 

الثابت أف ك إسيامان ضخمان في اقصادات العديد مف البمداف المتقدمة كالنامية. 
أتى ليا التجارة تمكف البمداف مف التخصص في إنتاج كتصدير السمع التي يت

إنتاجيا بأسعار رخيصة مقابؿ سمع أخرل تستطيع دكؿ أخرل تكفيرىا بتكمفة أقؿ. 
سمالية كالمعدات كالمكاد لكسائؿ المادية مف حيث السمع الرأكما تكفر التجارة ا

الخاـ كالسمع نصؼ المصنعة كالتي تككف ذات أىمية حيكية لمنمك. ىذه ىي القكة 
ذا إ. كبالتالي، يا قدمان إلى األماـتدفعتصادية ك تقكد التنمية االقالمحركة التي 
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فإف إزالة الحكاجز التي تعكقيا ىى  كانت التجارة ىي القاطرة الناقمة لمنمك كالتنمية
الة مثؿ ميمة إلز  أداة التجارةحرية تعد  لذاكحدىا التي تمكف مف زيادة تأثيرىا. ك 

 بمداف األفريقية.ىذه المعكقات كتحقيؽ مستكيات أعمى لمتجارة فيما بيف ال
ـ مف تصميـ أفريقيا عمى تفكيؾ قيكد التجارة بيدؼ غكمع ذلؾ، فإنو عمى الر  .5

إنشاء سكؽ مشتركة داخؿ إطار االتفاقات اإلقميمية كاإلقميمية الفرعية، ال تزاؿ 
فعمى مدل  تؤثر عمييا؛الحكاجز التي تعترض التجارة األفريقية البينية قائمة ك 

% 12ك 10سط التجارة األفريقية مع األمـ األفريقية بيف العقد الماضي تراكح متك 
% مف تجارة الكاليات المتحدة مع بمداف أخرل في أمريكا 40فقط، بينما تحققت 

%. كال شؾ في 63الشمالية كما بمغت نسبة التجارة فيما بيف بمداف غرب أكركبا 
فيما بيف سكؼ يساعد في تعزيز التخصص  تعزيز التجارة األفريقية البينيةأف 

البمداف األفريقية كما سيسيـ في إنشاء سمسمة قيـ إقميمية لتعزيز التنكع كالقدرة 
، يتعيف عمى البمداف األفريقية أف تنتيج بفعالية كمثابرة سياسات لذلؾالتنافسية. ك 

تجارية إقميمة شاممة كمتسقة كجزء مف تنميتيا كتحكليا الجماعي في سياؽ 
 ؿ اإلقميمي.  مالتكا

ؿ التعامؿ مع ىذا االتجاه، حدد الزعماء األفريقيكف التزامات ىامة لدعـ مف أج .6
التجارة األفريقية البينية؛ في الصدارة مف ىذه االلتزامات القرار المتميز الذم 
اتخذتو السكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي )الككميسا( كمجمكعة 

تجارة )صادؾ( بشأف إنشاء منطقة  شرؽ أفريقيا كمجمكعة تنمية الجنكب األفريقي
التي تغطي  ،إطالؽ المبادرة الثالثية لمتجارة األفريقية الحرة أثمركما  .كاحدة حرة
دان أفريقيان تمثؿ أكثر مف نصؼ أعضاء االتحاد األفريقي كيقدر تعدادىا بم 26

 كيبمغ% مف إجمالي السكاف األفريقييف( 57) مميكف نسمة 350السكاني بػ 
% مف الناتج المحمي 53بميكف دكالر أم  630لمحمي اإلجمالي ناتجيا ا

 تجارة أفريقية قارية أكسعبإرساء االىتماـ  عف تعبئةاإلجمالي الكمي ألفريقيا، 
زراء التجارة لالتحاد األفريقي في دكرتيـ العادية الساسة إف ك . بناءن عميو، فكحرة
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متقدـ المحرز في تنفيذ كبعد تقييميـ ل 2010في كاجالي في نكفمبر المنعقدة 
الجمركية في العديد مف المجمكعات االقتصادية  اتمناطؽ التجارة كاالتحاد

الطاقات  طالؽمنطقة تجارة حرة أفريقية إلبالتعجيؿ بإنشاء أكصكا اإلقميمية، 
الكامنة لمقارة في مجاؿ التجارة كتمكينيا مف أف تشغؿ المكاف الذم يميؽ بيا في 

         ية.ساحة التجارة العالم
الزعماء األفريقييف كأصحاب المصمحة تفاؤؿ يستند إلى اعتقاد راسخ بأف  حدكي .7

متجارة الحرة بيف الكبرل ل منطقةالمف خالؿ مبادرات مثؿ  ،زيادة حجـ التجارة
السكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي )الككميسا( كمجمكعة شرؽ 

كمناطؽ التجارة الحرة المحتممة ريقي )صادؾ( أفريقيا كمجمكعة تنمية الجنكب األف
سرعاف ما سيتحكؿ إلى منطقة تجارة  ،فيما بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية

منطقة التجارة الحرة ىذه ئمة؛ إذ أنو سيترتب عمى كجكد حرة قارية تجمب فكائد طا
تكسيع أسكاؽ السمع كالخدمات، تسكية المشاكؿ الناجمة عف تعدد كتشابؾ 

لعضكية، تعزيز التعاكف الجمركي كتسييالت التجارة، تعزيز كتكفيؽ كتنسيؽ ا
ات التجارة كتخفيؼ القيكد عمى حركة السمع كاألشخاص حأدكات كمصطم
التعاكف بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية  مف جية أخرل، فإفكالخدمات. ك 

فضي إلى تحسيف يرة األفريقية القارية ال بد كأف مف خالؿ منطقة التجارة الح
بكاسطة تعزيز كسائؿ كآليت الربط قميمية تحتية اإلقميمية كدعـ األسكاؽ اإلالبنية ال

دعـ الجيكد كافة أشكاؿ النقؿ كاالتصاالت إلى جانب  بيف أنحاء القارة بكاسطة
لقدرة التنافسية لألقاليـ. كأخيران، سكؼ بما يعضد اتجميع مكاد الطاقة  الرامية إلى

التجارة الحرة األفريقية في التعجيؿ بتنفيذ رؤية معاىدة أبكجا بشأف  تساعد منطقة
  إلى الجماعة االقتصادية األفريقية. نيايةكصكالن في ال المشتركةفريقية األ السكؽ

حكؿ مكضكع  2012قمة في يناير ىذه الككجزء مف األعماؿ التحضيرية لعقد  .8
ؿ فني يضـ ممثميف/خبراء مف فريؽ عم قاـ "تعزيز التجارة األفريقية البينية"،

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كلجنة األمـ المتحدة ك مفكضية االتحاد األفريقي 
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خريف بعقد سمسمة اجتماعات كالبنؾ األفريقي لمتنمية كشركاء آاالقتصادية ألفريقيا 
نطاؽ عريض مف أصحاب المصمحة  القياـ، بالتعاكف معسفرت عف قرار بشأف أ
ثالث كرقات عمؿ منفصمة تفيد كجزء أساسي بإعداد ارة األخرل، عناصر التجك 

راء التجارة ، كقد تبمكرت عمى مؤتمر كز لغرض البحث تعرض مف كثائؽ الخمفية 
قمة رؤساء دكؿ  يتـ عرضيا عمىتكصيات حكؿ السياسات المالئمة في 

ػ لالعتماد 2012كحككمات الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي في يناير 
ص     . دار مقررات بشأنياكا 

رئاسة مفكضية االتحاد األفريقي في اغتناـ فرصة رغبة كانت مف ىذا المنطمؽ،  .9
قمة االتحاد األفريقي لممساعدة في تسريع كتيرة التقدـ عمى صعيد التجارة 

 األفريقية البينية مف خالؿ كثائؽ الخمفية االستراتيجية الثالث، كىي تحديدان: 
المسائؿ كالتحديات الرئيسية لتعزيز التجارة  تبرز "كرقة المسائؿ" كىي . أ

األفريقية البينية، بما في ذلؾ الخطكط اإلرشادية لتسريع كتيرة إنشاء 
 منطقة التجارة الحرة القارية.

 "خطة العمؿ" ذات الصمة التي يتعيف تنفيذىا بكاسطة جميع المعنييف. . ب
 مؿ.  خطة لمرصد كالتقييـ لتسريع التقدـ في تنفيذ خطة الع  . ج

 اقترفالكثائؽ الثالث المشار إلييا أعاله. كقد  ىأكل قيد التناكؿكتعد كرقة المسائؿ . 10
إدراؾ كامؿ لحقيقة أف تحديات كقيكد التجارة األفريقية البينية معركفة ب ىاإعداد

، كمف ذلؾ جيدان كأنو قد تـ مناقشتيا كتحميميا في العديد مف التقارير كاالجتماعات
لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا/مفكضية الرائدة عة المشتركة المطبك  مثالن 

االتحاد األفريقي/البنؾ األفريقي لمتنمية حكؿ "تقييـ التكامؿ اإلقميمي في أفريقيا" 
. كمف ثـ فإف كرقة كالتي ركزت عمى مكضكع تعزيز التجارة األفريقية البينية

نما ىى تيدؼ باألحرل  تناكؿ تعدد قيكد التجارةالمسائؿ ال تقصد  بأسمكب جديد كا 
إلى تحديد المسائؿ كالمجاالت الرئيسية ذات األكلكية التي تتطمب اىتمامان شديدان 

  كمستمران، بغية إحراز تقدـ حاسـ عمى مسار التجارة األفريقية البينية.
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إثارة بعض المسائؿ الرئيسية  استيدفت أساسان كرقة المسائؿ أف خالصة القكؿ، . 11
التطرؽ إلى التفاصيؿ، خاصة فيما يتعمؽ بالنتائج التي  مع تفادمطرحيا لمبحث ك 

ػ أم تحققت كالسيما داخؿ إطار برامج كأنشطة المجمكعات االقتصادية اإلقميمية
التكامؿ اإلقميمي.  حكؿكرقة المسائؿ أف تككف بمثابة تقرير مرحمي مقصكد بليس ال

ر ذلؾ، عمى إلقاء الضكء عمى بعض اقتضى األم بيد أف الكثيقة حرصت، حيثما
العالمات البارزة كاإلنجازات كأفضؿ الممارسات ذات الصمة بالمسائؿ التي تـ 

كؿ مسألة. بعض التكصيات بخصكص  الكثيقةمناقشتيا كمثاؿ. كما تضمنت 
أنو لدل صياغة التكصيات لفتت الكثيقة  تجدر اإلشارة في النقاـ األكؿ إلى كلكف

خاصة تمؾ التي أعدت  ،ذات الصمة صادرةالمقررات تزامات كالاالنتباه إلى االل
عمى مستكل قمة االتحاد األفريقي كالتي لـ تمؽ المتابعة الكاجبة كال التنفيذ الدقيؽ 

 مف قبؿ جميع األطراؼ المعنية.
 . كبناءن عميو، فقد تـ تنظيـ الكثيقة عمى النحك التالي:12

 عمى النحك المبيف أعاله.رض الخمفية كالسياؽ ىك قسـ تمييدم يع 1أ. القسـ          
يعرض بإيجاز اتجاه كتككيف التجارة األفريقية عمى مدل العقد  2القسـ  ب.       

دراكان لمستكل التجارة األفريقية البينية. تيحالماضي، بما ي  فيمان كا 
يات ىك لب كرقة المسائؿ حيث يتناكؿ بالتحميؿ المسائؿ كاألكلك  3لقسـ اج.        

الرئيسية التي يتعيف التصدم ليا بيدؼ تعزيز التجارة األفريقية البينية كما 
، أم جديد طرحبعيدان عف ك  ا الصدد.ذيتضمف عددان مف التكصيات في ى

، حيثما كاف ذلؾ مالئمان، إلى 3شارت التكصيات الكاردة في القسـ أ
بعض األعماؿ  ف مكاصمة كتنفيذت التي سبؽ التعيد بيا بالفعؿ بشأااللتزاما

أثناء عمى المستكل الكطني كاإلقميمي كالقارم. كما كانت ىناؾ محاكلة 
، كفقان عمى بعض األعماؿ البارزة كاإلنجازات المناقشات إللقاء الضكء

     لألحكاؿ، خاصة عمى مستكل المجمكعات االقتصادية اإلقميمية.
 .المالحظات عرض بعضالذم ي 4بالقسـ د. تختتـ كثيقة "كرقة المسائؿ"         
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إلى جانب بصفة خاصة  3سـ بصفة عامة كالق. كأخيران، فإف كثيقة "كرقة المسائؿ" 13
الممحؽ الذم يتناكؿ الييكؿ المقترح إلنشاء منطقة التجارة الحرة األفريقية القارية، إنما 

تابعة إلعداد "خطة العمؿ" ك"آلية المإرشاديان خمفية تحميمية كدليالن  قدـ في مجمكعيات
ؿ القصير لتجارة األفريقية البينية في األجتعزيز ا بغيةكالتقييـ" المشار إلييما أعاله 

  كالمتكسط كالطكيؿ.
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 ثانيا. اإلتجاه العام لمتجارة األفريقية وتكوينيا
بيانات تبيف نطاؽ التجارة األفريقية البينية كنصيب أفريقيا مف  1يعرض الجدكؿ . 14

. كما تظير أحدث اآلرقاـ لعاـ 2007 – 2000ى مدل الفترة التجارة العالمية عم
% مف 10تمثؿ التجارة األفريقية البينية حكلي  إتجاىان مماثالن. ككما ىك مشاىد، 2009

 %.3إجمالي التجارة العالمية، بينما يقدر نصيب أفريقيا مف التجارة العالمية بحكالي 
 

ميون دوالر أمريكي والنسبة المئوية . قيمة التجارة داخل المجموعات بالم1الجدول 
 ألنصبة التجارة األفريقية

تجارة الكتمة/المجموعة 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 االقتصادية اإلقميمية

     متوسطال

             
2000-2007 

المجموعة االقتصادية 
 195 335 270 219 191 172 128 134 112 والنقدية لوسط أفريقيا

-مجموعة دول الساحل
 7093 12653 10305 8905 7120 5273 4182 4249 4060 الصحراء

المجموعة االقتصادية لدول 
 20 33 27 24 21 16 14 12 11 البحيرات العظمى

السوق المشتركة لشرق 
 3279 5048 4914 3939 3403 2724 2234 2039 1932 أفريقيا والنوب األفريقي

 876 1746 1407 946 828 631 525 503 422 مجموعة شرق أفريقيا

المجموعة االقتصادية لدول 
 265 426 343 279 244 215 187 219 207 وسط أفريقيا

المجموعة االقتصادية لدول 
 4512 8057 6538 5840 4717 3292 2483 2702 2471 غرب أفريقيا

 1057 1698 1408 1247 1031 1031 729 741 576 الييئة الحكومية لمتنمية

IOC 56 71 98 117 172 177 191 227 139 

 9 16 13 10 9 8 7 6 7 اتحاد نير مانو

مجموعة تنمية الجنوب 
 6755 12802 9563 7958 6924 4726 4252 3906 3913 األفريقي

االتحاد االقتصادي والنقدي 
 1185 2085 1680 1310 1166 968 841 744 686 لغرب أفريقيا

 1866 3384 2725 2074 1512 1483 1334 1224 1190 اتحاد المغرب العربي

 21246 39565 31660 24854 20994 15572 13224 12466 11631 أ
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 229839 418931 329785 273509 232189 176929 144445 129508 133416 ب

 9 9 10 9 9 9 9 10 9 ج

 9267286 14056584 12337928 10776488 9462990 7771121 6664703 6414806 6653669 التجارة العالمية

 2 3 3 3 2 2 2 2 2 د

 

نصيب أفريقيا أ = قيمة التجارة األفريقية البينية؛ ب= قيمة التجارة األفريقية مع العالـ؛ ج = التجارة األفريقية الداخمية بالنسبة المئكية؛ د = 
 مف التجارة العالمية.

 2009، فثراَر  DOTSالمصدر: صندكؽ النقد الدكلي، 
   

             

 

جاه العاـ لمصادرات األفريقية. كبصفة عامة، تتجو الصادرات التا 1. يبيف الشكؿ 15
الرئيسية إلى شركائيا التجارييف التقميدييف، كعمى األخص االتحاد األكركبي كالكاليات 

%. 57مف الصادرات يصؿ في المتكسط إلى بنصيب المتحدة، الذيف يستأثركف 
يشمالف ما دة حتحاد األكركبي كالكاليات المتالافإف تكامؿ الض مجمكعات كبالنسبة لبع
 فيلصيف بكجو خاص كآسيا بكجو عاـ ا% مف أسكاؽ التصدير. بيد أف 60 يزيد عمى

 . اليامة التي تقصدىا الصادرات األفريقيةسكاؽ األ ضمف صبحاطريقيما ألف ي
 

 . االتجاه العام لمصادرات )النسبة المئوية(1شكل 
  

Overall Direction of Exports (in %)
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كما المصادر الرئيسية لكاردات أفريقيا كالنسبة المئكية لكؿ مصدر.  2. يبيف الجدكؿ 16
 .ةفريقياألالرئيسية لمكاردات  الخارجية يبيف أيضان المصادر
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 200و 2000. متوسط النسبة المئوية لنصيب مصادر الواردات فيما بين عامي 2الجدول 
 

المجموعة 
االقتصادية 

 اإلقميمية

االتحاد  آسيا الصين ياأفريق
 األوروبي

الواليات  اليابان
 المتحدة

بقية 
 العالم

 العالم

 
مجموعة 

دول 
-الساحل
 الصحراء

10 9 7 40 3 7 26 

100 

 25 7 4 34 8 10 13 الكوميسا
100 

مجموعة 
شرق 
 أفريقيا

15 8 12 21 6 5 34 

100 

 14 9 2 41 7 9 20 االيكاس
100 

 23 7 3 33 9 11 15 االيكواس
100 

 34 5 4 20 14 11 12 االيجاد
100 

 24 8 4 33 8 11 14 صادك
100 

اتحاد 
المغرب 
 العربي

5 7 3 56 2 5 22 

100 

 

 DOTSالمصدر: صندكؽ النقد الدكلي، 
 

مة يبمغ متكسط ق 2006ك 1995أنو في الفترة ما بيف عامي  3يكضح جدكؿ . 17
ية مقابؿ مف المكاد الغذائية األساس يبميكف دكالر أمريك 15الصادرات السمعية األفريقية 

.كتفترض ىذه المعمكمات أف أفريقيا سجمت ميزانان قيمة الكاردات بميكف دكالر 21يحكال
إلى بقية أنحاء العالـ  ة مف المنتجات. كما أف صادرات أفريقيائتجاريان سمبيان في ىذه الف

أك نقص في يف كجكد عجز بت المنتجاتمف  مقابؿ كارداتيا مف دكؿ العالـ مف ىذه الفئة
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الغذائية األساسية. كىناؾ إتجاىات مماثمة بالنسبة االكتفاء الذاتي بخصكص المكاد 
 لمسمع الصناعية كالمعدات كآليات النقؿ كالمنتجات الكيمائية.

. صادرات أفريقيا إلى العالم ووارداتيا منو: متوسط أرقام التجارة بالدوالر 3الجدول 
  2006 - 1995، األمريكي

 فئات المنتجات
 انصادراث

 إنى انعانى

 انوارداث

 انفارق ين انعانى

 6,177,427- 21,052,701 14,875,274 المواد الغذائية
 280,458 1,653,717 1,934,175 المشروبات والتبغ

معادن خام، معادن 
 15,372,801 3,931,312 19,304,114 وأحجار كريمة

 64,090,273 17,188,542 81,278,815 وقود
 15,419,085- 34,861,887 19,442,801 سمع صناعية

 9,854,178- 16,684,141 6,829,963 منتجات كيمائية
 44,182,756- 53,868,421 9,685,665 أجيزة ومعدات النقل
 4,110,086 149,240,722 153,350,808 إجمالي المنتجات

  2008المصدر: كتيب مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، 

بيد، أف القارة تبدك في كضع جيد فيما يتعمؽ بفئة المشركبات كالتبغ كالمعادف الخاـ . 18
أنيا تزخر بمكاد الكقكد حيث كالمعادف كاألحجار الكريمة. كما مف الكاضح أيضان 

يزيد حجـ صادراتيا إلى العالـ عمى حجـ كاردتيا بفارؽ كبير. كىك ما يؤكد ضمنان 
 احتياجاتيا مف الكقكد بدالن مف استيرادىا.  أف تكفر ذاتيان عمى مامان تأف أفريقيا قادرة 

. تبرز بعض الرسائؿ الرئيسية عند تحميؿ تدفقات كنماذج التجارة األفريقية: إتجاه 19
الصادرات كالكاردات فيما بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية نحك الخضكع 

بالنصيب الغالب يقي كالكاليات المتحدة االتحاد األفر  استئثارلييمنة بضعة بمداف، 
صادرات أفريقيا، بيد أف أسيا بصفة عامة كالصيف بصفة خاصة تعداف ضمف  مف

كجكد المصادر الرئيسية لكاردات أفريقيا،  ،أسكاؽ التصدير الرئيسية بالنسبة ألفريقيا
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، سجمت الصادرات فيما بيف خارج القارةمثمما ىك الكضع بالنسبة لمصادرات، 
%، 15مجمكعات االقتصادية اإلقميمية بصفة عامة معدؿ نمك بمغ في المتكسط ال

% كىك ما يبيف أف التجارة المحصكرة 25بمغ معدؿ تمك التجارة األفريقية البينية 
داخؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ىي أقؿ مثالية مف التجارة عمى مستكل 

مكف استخالصو في ىذا الصدد ىك أنو القارة األفريقية؛ كمف ثـ، فإف الدرس الذم ي
يجب مضاعفة الجيكد لتكفيؽ كمكاءمة األسكاؽ عمى مستكل المجمكعات بغية 
إنشاء سكؽ أفريقية أكسع بما أف المصالح التجارية لمبمداف األفريقية ال تككف 
محصكرة بالضركرة داخؿ حدكد المجمكعات االقتصادية اإلقميمية. إف أفريقيا تتمتع 

مى تكفير احتياجاتيا مف مصادرىا الخاصة المتمثمة في بعض فئات بالقدرة ع
المشاريع، خاصة الكقكد كالمشركبات كالتبغ كالعادف الخاـ كالمعادف كاألحجار 
الكريمة، بدالن مف استيرادىا. كأخيران كليس بأخر، تشيد القارة بعض النقص في 

  ائية األساسية.تحقيؽ االكتفاء الذاتي بالنسبة لممكاد الغذالقدرة عمى 
 

 1ثالثا. تحميل المسائل واألولويات الرئيسية التي يتعين التصدي ليا
التحكؿ في مجاؿ التجارة  سارذا كاف يتعيف عمى أفريقيا أف تحرز تقدمان عمى مإ. 20

تتناكؿ بالحث كالدراسة داخؿ القارة، فإنو مف الضركرم أف تطرح عمى الطاكلة كت
يا التجارة، كأف تضع نصب أعينيا أف البعض مف ىذه ب كافة الثكابت التي تصطدـ

                                                 
ريقية البينية في العديد مف الكثائؽ، لعؿ مف أىميا المطبكعة األخيرة المشتركة تكثيؽ التحديات الرئيسية التي تعترض التجارة األفعمى نحك جيد لقد تـ 1

التجارة األإلريقية البينية". كقد الصادرة عف  المجنة االقتصادية ألفريقيا/االتحاد األفريقي/البنؾ األفريقي لمتنمية حكؿ "تقييـ التكامؿ اإلقميمي في أفريقيا: تعزيز 
ى أصحاب المصمحة، بما في ذلؾ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كمكؤسسات إدارة الممرات كالدكؿ األعضاء كاصحاب المصمحة تـ تكزيع ىذه الكثيقة عم

. كما كزعت نسخ مف الكثيقة عمى كبار 2010اآلخريف. كما عرضت النتائج الرئيسية عمى مؤتمر كزراء التجارة األفريقييف المنعقد في كيجالي في نكفمبر 
عضاء يف كالكزراء. كفي ظؿ ىذه الخمفية يمكف القكؿ بأف الغرض الرئيسي لمقسـ الثالث ىك إبراز األكلكيات الرئيسية التي يتعيف عمى الدكؿ األالمسؤكل

أف أفريقيا تحتاج  % خالؿ العقد القادـ.  كيجب في ىذا الصدد تذكر25التركيز عمييا لدعـ التجارة األفريقية البينية كدفعيا إلى األماـ بحيث قد تصؿ إلى 
ذات األكلكية، إلى ممارسة التجارة مع نفسيا بدر معادؿ الحتياجيا إلى التجارة مع العالـ الخارجي. كيجدر التنكيو في ىذا الخصكص، بأف بعض المجاالت 

ـ رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء مثؿ تحسيف شبكات البنة التحتية كالقدرات الصناعية، مثمت بالفعؿ مكضكع مقررات كخطط عمؿ محددة صدرت عف قم
 في االتحاد األفريقي مطمكب تنفيذىا.
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األكلكيات، مثؿ بناء القدرات الصناعية كتطكير البنية التحتية، قد مثمت مكضكع 
 كخطط عمؿ محددة تـ اعتمادىا مف قبؿ الزعماء السياسييف لمقارة. مقررات

جة كبيرة عمى در  3كمف ثـ، تعد جميع المسائؿ كاألكلكيات التي نكقشت في القسـ  .21
مف األىمية. إال أف البعض منيا يعتبر بمثابة المجمكعة األكلى مف األكلكيات 

التعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة مقتضي لى جانب ا  التي تستكجب اىتمامان عاجالن. ك 
الحرة القارية، فإف مف ضمف المحركات الرئيسية لمتجارة تنمية القدرة اإلنتاجية 

ممارسة التجارة  م بمدأ و يستحيؿ عمىحيث أن كاالبتكار كالتحديث الصناعي
ثركاتو مف لالقدرة عمى اإلنتاج كتحقيؽ قيمة مضافة  دكف أف تتكافر لديو بفعالية

المكاد الخاـ. كما أف البنية التحتية كالخدمات المتصمة بالتجارة كمعيا التدابير 
اإلجراءات األخرل لتسييؿ التجارة، مثؿ إلغاء الحكاجز غير التعريفية كتبسيط 

كسائؿ النقؿ كممرات العبكر األفريقية، إنما ىي السميـ لالتشغيؿ كالكثائؽ الجمركية ك 
كمف جية أخرل، فإف إتاحة  لمتجارة األفريقية الداخمية.عناصر ذات أىمية أساسية 

عمى قدر متساك مف االستفادة منيا في التجارة ىما أيضان المعمكمات التجارية ك 
ات التجارة داخؿ أفريقيا. كأخيران، فإنو نظران الختالؿ التكازف األىمية إلطالؽ طاق

في مستكيات التنمية في البمداف األفريقية، يككف مف الخطأ الحديث عف تعزيز 
نشاء منطقة تجارة حرة أفريقية قارية بدكف ضماف نتائج  التجارة األفريقية البينية كا 

خاصة بالتجارة لتكجيو لة فعا متساكية لمدكؿ األعضاء مف خالؿ آليات تعكيض
نحك انفتاح تجارم أكبر كمساعدة البمداف األقؿ حجمان كاألكثر ضعفان  تكمفة التعديؿ

   في بناء قدراتيا اإلنتاجية كالتجارية.
. أما المجمكعة الثانية مف المسائؿ كاألكلكيات فإنو عمى الرغـ مف أىميتيا إال أنيا 22

ممكف تنفيذ بعض األعماؿ كاإلجراءات في ظمت عمى ىامش البحث. بيد أنو مف ال
ىذا المجاؿ كفؽ منظكر طكيؿ األجؿ. إال أف ذلؾ ال يعفي الدكؿ األعضاء 

صحاب المصمحة مف ضركرة االستمرار في أكالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية ك 
 التصدم ليذه المسائؿ مف خالؿ المبادرات الحالية كالمستقبمة.  
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مت مناقشة المجمكعة األكلى لممسائؿ كاألكلكيات مف )أ( . في ظؿ ىذه الخمفية، ت23
 إلى )ز( كالمجمكعة الثانية مف )ح( إلى )ؾ(.

 
 المجموعة األولى لممسائل واألولويات -ألف 

بالتعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة  ة)أ( توسيع المجال االقتصادي والسوق األفريقي
 األفريقية القارية

حكؿ مكضكع تعزيز التجارة  2012تحاد األفريقي في يناير يأتي انعقاد قمة اال. 24
 اء منطقة التجارة الحرة األفريقية البينية في حينو لتجديد الحماس بشأف التعجيؿ بإنش

 ةالمبادر كفقان لما أكضحتو السكؽ األفريقية المكحدة،  كخطكة نحك تنفيذالقارية 
الحرة  شأف منطقة التجارةمجمكعة شرؽ أفريقيا ب -صادؾ  -الثالثية لمككميسا 

رة ؤتمر كزراء التجارة األفريقييف بشأف تسريع كتيككذلؾ المقرر الصادر عف م
. 2010اعيـ في كيجالي في نكفمبر مقارية خالؿ اجت إنشاء منطقة تجارة حرة

ـ في تعميؽ يسكؼ تس قاريةكمف المسمـ بو أف منطقة التجارة الحرة األفريقية ال
إلى سكؽ  54أنيا ستؤدم إلى تحكؿ االقتصادات الصغيرة الػػ بما التكامؿ األفريقي

 كاحدة. 
. بينما يتمثؿ التحدم الرئيسي عمى المستكل اإلقميمي في ضماف التنفيذ الفعاؿ 25

لغاء الحكاجز غير التعريفية، فإف ىناؾ فجكة في  لالتفاقات التجارية اإلقميمية كا 
ت التجارية فيما بيف األقاليـ. كجدير أحكاـ إطار التجارة القارية الخاصة بالتبادال

بالتنكيو أف الجيكد التي بذلت مؤخران  كاستيدفت إنشاء منطقة التجارة الحرة الثالثية 
نما ىي محاكلة لسد ىذه الفجكة إ ،لمككميسا كصادؾ كمجمكعة شرؽ أفريقيا

نتمي باإلضافة إلى التصدم لتحديات أخرل. أما التجارة فيما بيف البمداف التي ال ت
فإنيا قائمة إما عمى أساس اتفاقات  ،عة االقتصادية اإلقميميةك إلى نفس المجم

ما عمى أتجارية ثنائية، حيثما تك  ساس الدكلة األكلى جد مثؿ ىذه االتفاقات، كا 
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عمى تدفقات التجارة الثنائية بيف  ، إلى حد ما،أثر سمبيكلقد كاف لذلؾ بالرعاية. 
     البمداف عبر األقاليـ.

بيؽ كمكاجية طشديد بيف االقتصادات األفريقية مف حيث ت تغايرحاليان، يكجد  .26
% 13,3تعريفية بنسبة  ان راءات الحمائية؛ فيناؾ بعض البمداف تفرض رسكمجاإل

في المتكسط عمى كارداتيا الكافدة مف بمداف أفريقية أخرل، بما يزيد عمى متكسط 
لي ثمث البمداف األفريقية، سكاء كانت %. كما أف حكا8,7النسبة القارية التي تبمغ 

قؿ في المتكسط عف ت ت، تطبؽ معدالتفرض إجراءات حمائية أك تخضع ليا
ما أنيا تنتيج تدابير حمائية المرتفعة نسبيان. أما بقية البمداف فإ ةالقاري تالمعدال

ما أ  صعكبات في الكصكؿ تكاجو نياتفكؽ تمؾ التي تطبؽ عمى مستكل القارة، كا 
% مف ىذه 25كما أف  ي معدليا تمؾ التي تكاجييا القارة في مجمكعيا.تفكؽ ف

طان أكثر حمائية كتكاجو عددان أكبر مف الحكاجز التجارية مقارنة خالدكؿ تنتيج 
  بعمـك أفريقيا. 

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية المعترؼ بيا مف قبؿ االتحاد األفريقي ىي: . 27
كالجنكب األفريقي )الككميسا(، مجمكعة شرؽ  السكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا

أفريقيا، مجمكعة تنمية الجنكباألفريقي )صادؾ(، الييئة الحككمية لمتنمية )ايجاد(، 
-دكؿ الساحؿ تجمعالمجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا )االيككاس(، 

صاد(، مجمكعة دكؿ كسط أفريقيا )االيكاس( كاتحاد المغرب -الصحراء )سيف
ف كانت ىذه المجمكعات قد بذلت بالفعؿ جيكدان كبيرة مف خالؿ اإللغاء  .العربي كا 

إال أف ىناؾ تفاكت بينيا في  لداخميةالتدريجي لرسكميا التعريفية عمى التجارة ا
يكافح مف أجؿ إنشاء مناطؽ لمتجارة الحرة، بينما  يابعض منإذ ال يزاؿ ال ؛األداء

ما اتحادات جمركية جزئية، بما  يمثؿ البعض اآلخر إما مناطؽ تجارة حرة جزئية كا 
يعني أف سرعة التقدـ ليست كاحدة. عالكة عمى ذلؾ، ىناؾ العديد مف التشابكات 

آلكثر مف مجمكعة  ماء العديد مف البمداف األفريقيةتنا الناتجة عفكالتداخالت 
اقتصادية؛ كمف ثـ، يككف تصميـ ثماني مناطؽ لمتجارة الحرة تتبع ثماني 
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ا التعقيد ذاقتصادية إقميمية أمران صعبان كمعقدان. كأخذان في الحسباف لي مجمكعات
 مجمكعة شرؽ أفريقيا –صادؾ  –ممبادرة الثالثية لمتجارة الحرة لمككميسا دعمان لك 

، فإف منطقة تجارة حرة أفريقية قارية تكفر فرصة جيدة لمكاءمة كالبناء فكقيا
حدكد  تجاكزنيا تخدـ مصالح البمداف التي تسياسات التجارة األفريقية البينية كما أ

مجمكعاتيا االقتصادية اإلقميمية. كنظران لتشابؾ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية 
جراءات استراتيجية لضماف أف  كتداخؿ عضكيتيا، ال بد مف اتخاذ قرارات كا 

عمى نحك ترادفي كمتناغـ نحك االتحاد المجمكعات االقتصادية اإلقميمية تتحرؾ 
الجمركي القارم كمقدمة لمسكؽ المكحدة كاليدؼ النيائي المتمثؿ في الجماعة 

  االقتصادية األفريقية.
التجارة الحرة األفريقية في إطالؽ ديناميكية كركح المشركع  . قد تساعد منطقة28

بإنشاء سكؽ أكسع كاألعماؿ عبر قارة خالية مف الحكاجز التجارية. كما أنو 
في تكحيد أفريقيا منطقة التحرة األفريقية أفريقيا تساعد سكؼ كتعزيز التخصص، 

كتدفعيا نحك السكؽ المكحدة التي نصبك إلييا جميعان. كما أف  عمى نحك كثيؽ
تسريع خطى التقدـ نحك تحقيؽ مح بإنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية قارية سكؼ يس

ة التكامؿ مف االتحاد الجمركي القارم. كىك ما سيسيـ إيجابيان في تعميؽ أجند
ترتب عمى ذلؾ مف يتحكيؿ القارة إلى منطقة تجارة حرة كاحدة مع ما سخالؿ 

سيكلة نقؿ السمع كالخدمات كمكاد الطاقة كالتكنكلكجيا فضالن عف حرية الحركة 
كيتمثؿ مردكد ىذا اإلنجاز في إتاحة سكؽ كاسعة أماـ كالتنقؿ لمكاطنييا. 

   ت عميا لمتجارة.المستثمريف كفتح األبكاب أماـ مستكيا
ف كاف تسريع إنشاء  . بيد، أنو يجب التشديد عمى29 منطقة التجارة الحرة القارية كا 

عد شرطان كافيان لمعالجة ضعؼ أداء التجارة الداخمية؛ فمف يإال أنو ال  اضركري
ذ الرؤية يالمسمـ بو أف منطقة التجارة الحرة ىذه ستمثؿ فرصة ذىبية لمتعجيؿ بتنف

و فإن كلكف عمى الرغـ مف ىذا االحتماؿ، .ماعة االقتصادية األفريقيةالقارية لمج
التحديات التالية بما أف البعض منيا ال يزاؿ يشكؿ عقبة تحكؿ يمـز اإلشارة إلى 
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دكف تمكيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية مف إنشاء مناطؽ تجارة حرة إقميمية 
  ريقية قارية.عرقؿ إنشاء منطقة تجارة حرة أفيقد مما فرعية 
ال يزاؿ تداخؿ العضكية عمى مستكل المجمكعات االقتصادية اإلقميمية  أ.             

التفاكض بشأف منطقة تجارة حرة عمى يشكؿ تحديان كبيران يؤثر سمبان 
خاصة، كأف بعض البمداف المنتمية التحادات أفريقية قارية كتنفيذىا. 

يحدكنا دات جمركية أخرل. ك إنشاء اتحاحكؿ ية ال تزاؿ تتفاكض كجمر 
أف يفيد إنشاء منطقة تجارة حرة قارية كطريؽ فعاؿ يكصؿ األمؿ في 

  إلى حؿ مسألة تعدد كتداخؿ العضكية.
ض البمداف لـ ب. تتفاكت درجة االلتزاـ بالتكامؿ عبر أنحاء القارة؛ فإف بع            

رة الحرة تحرير التجارة داخؿ نطاؽ منطقة التجاتقدـ بعد عمى خطكة 
اإلقميمية الفرعية التي تتبعيا. كمف ثـ، إذا كاف يتعذر عمى ىذه البمداف 
االلتزاـ تجاه منطقة التجارة الحرة األصغر فمف المؤكد أنو سيككف مف 

 الصعب عمييا االلتزاـ تجاه منطقة تجارة حرة أفريقية قارية.
 كامؿ اإلقميمي خشيةالت متشككة تجاهزاؿ تج. كما أف بعض البمداف ال            

الكقكع تحت ىيمنة الدكؿ األكثر ثراء أك األكثر قكة أك االضطرار إلى 
كىناؾ أيضان التحدم الناشئ  كطني.الالتنازؿ عف السمطة لجياز فكؽ 

التي ال تنتمي حتى  عف المفاكضات التجارية خاصة مع بعض البمداف
 .ىذه المحظة إلى أم شكؿ مف أشكاؿ منطقة التجارة الحرة

د. يمثؿ نقص المكارد البشرية كالمالية كالقدرات التمكينية األخرل عامالن              
معكقان لفعالية كاستمرارية الترتيبات المؤسسية عمى المستكل الكطني 
كاإلقميمي كالقارم. كسكؼ تشمؿ ترتيبات منطقة التجارة الحرة األفريقية 

أك ت مؤسسية متعادلة القارية مجاالت عدة تتطمب قكل بشرية كقدرا
معارؼ كاسعة كعميقة عبر سمسمة مف فركع متناسبة إلى جانب 

 التخصص.
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اؽ مالي ضخـ فإنىػ. كأخيران، يتطمب إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية قارية             
كالتكميمية. كالثابت أف البمداف األفريقية في  يسرةية الملتكفير البنية التحت

ؼ مالي كنقض في القدرة عمى تحقيؽ مثؿ ىذه معظميا تعاني مف ضع
إلنشاء البنية التحتية  كما يستمـز األمر تمكيالن مباشران االستثمارات. 

 الالزمة المتصمة بالتجارة مثؿ الطرؽ المائية كالخطكط الجكية
يضان لتكفير كسائؿ بناء القدرات أكتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، ك 

عف الناشئة تعديؿ تكاليؼ التعكيض كال عؿ نحك مالئـ كالتعامؿ مع
 . إقميميةاإليرادات كالدخؿ نتيجة إنشاء منطقة تجارة حرة  فقداف

 إلى اتخاذ إجراءات عاجمة لتنكيع قاعدة صادراتيا حيث أف تحتاج أفريقيا أيضان  .30
ساسان في المكاد الخاـ كالسمع األكلية، ال أالتركيز عمى بضعة صادرات، تتمثؿ 

حياؿ السمع المعالجة  طكيؿ األجؿ. كمف ثـ، يجب إيالء اىتماـ أكبر يكفؿ نمكان 
سائؿ النقؿ كاالتصاالت أيضان بالنسبة لك ك اعيان كالسع الصناعية األساسية صن
. كما مف المطمكب أيضان كاالرتقاء بو يعدارة اإلنتاج في قطاع التصنالطاقة إلك 

حمية لتحفيز الصناعات تحسيف الظركؼ التنافسية عمى مستكل االقتصادات الم
 إلنتاج.اتحقيؽ ىدؼ فعالية  تمكينيا مفالمحمية ك 

كختامان لما تقدـ، يجدر التنكيو بأف التخطيط المقترح لمتعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة . 31
الحرة األفريقية القارية مكضح في الممحؽ المرفؽ بكرقة المسائؿ، بينما فيما يتعمؽ 

ة األخرل التي يتعيف التصدم ليا لتعزيز التجارة بالمسائؿ كاألكلكيات الرئيسي
 األفريقية الداخمية فإنو يتـ تناكليا في الفقرات التالية. 

 
 التكصيات. 32

تدعى قمة االتحاد األفريقي إلى النظر في إمكانية إصدار التكجييات كاعتماد أ.         
 لتعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة الحرة  القارية. ىيكؿ ا
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 ب( معالجة الجانب الخاص بقيود العرض وضعف القدرات اإلنتاجية)    
يرجع المستكل المتكاضع الحالي لمتجارة األفريقية البينية إلى النقص في التنكع كفي . 33

االنخفاض النسبي لحجـ التجارة اإلقميمية البينية بأما فيما يتعمؽ القدرة التنافسية. 
 ؛إلى ىيكؿ اإلنتاج كتككيف الصادراتمنو، فأنو يرجع، في جزء كبير  في أفريقيا

متخصص في إنتاج بضعة سمع أكلية بينما فال يزاؿ ىناؾ عدد كبير مف البمداف 
منة الكا تظؿ القدرةمف منتجات مصنعة، كمف ثـ  ىذه البمداف تتككف معظـ كاردات

 لمتجارة اإلقميمية محدكدة بسبب النقص في التنكيع كفي القدرة التنافسية.
تاج كعرض السمع تخصص في إنتقدمة حيث يرتكز المى عكس الدكؿ المع .34

إلى مزايا مقارنة كتنافسية، فإف اإلنتاج في أفريقيا يتصؼ بقدر كبير مف  كالخدمات
التناثر كال تحظى المنتجات فييا إال بحد أدنى مف القيمة المضافة بما يقمؿ مف 

مجمكعات االقتصادية اإلقميمية لماإلقميمية الفرعية تأثير مناطؽ التجارة الحرة 
. كمف المقطكع بو أف محدكدية كيضعؼ مف قدرة إنشاء منطقة تجارة حرة قارية

ص في التحديث كالتطكير الصناعي كالتكنكلكجي يبقي نقميارات القكل البشرية كال
عمى عدد مف االقتصادات األفريقية في كضع ضعؼ مستمر كيضطرىا إلى 

  صنعة بأسعار غالبان ما تككف بخسة كغير مستقرة.تصدير منتجات أكلية غير م
كعمى الرغـ مف ذلؾ، يجب التسميـ بأف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية تبذؿ . 35

الككميسا مف خالؿ ككالتيا المتخصصة، تحالؼ التجارة المشتركة فبعض الجيكد. 
مف مستمرة في ضماف تدفؽ سمس لمبذكر في شرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي، 

، الدكؿ التي تحقؽ فائضان مف ىذا المنتج نحك المناطؽ التي تعاني مف عجز فييا
لغاء الحكاجز التجارية التي قد تتسبب في إعاقة  مكاءمة المعاييربكاسطة كذلؾ  كا 

حرية تدفؽ البذكر فيما بيف الدكؿ األعضاء. كما أف الككالة مستمرة في تنظيـ 
ماد البذكر داخؿ الكتمة ككذلؾ تسييؿ كرش عمؿ حكؿ مكاءمة قكاعد كنظـ اعت

كفي مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي )صادؾ( تحسيف مستكل اإلنتاجية الزراعية. 
تفعيؿ يسيـ البرنامج المتعدد األقطار لإلنتاجية الزراعية التابع لممجمكعة في تعزيز 
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ت الزراعية كتقكية الركابط كالعالقات فيما بيف المؤسساكنشرىا التكنكلكجيا الزراعية 
صادؾ بغية تسريع كتيرة إنتاجية صغار المالؾ. كمف خالؿ إطاره  في إقميـ

الخاص باإلنتاجية الزراعية األفريقية، يركز البرنامج المتعدد األقطار لإلنتاجية 
الزراعية التابع لممجمكعة عمى المكضكعات البرنامجية التالية لدعـ أنشطتو: تمكيف 

، الخدمات االستشارية االتكنكلكجي تفعيؿؽ، البحكث ك المزارع كالكصكؿ إلى السك 
كالتدريب كالتعمـ، المعارؼ  التعميـ ـكالنظـ االبتكارية التي ترشد المزارع، نظ

 كالمعمكمات كاالتصاالت، التنمية المؤسسية كبناء القدرات.
ذا ما أفريقيا تزخر بالثركات مف المكارد الطبيعية كالمعدنية التي إ كلكف الثابت أف. 36

أحسف استخداميا كتسخيرىا يمكف أف تفيد كاداة محركة لمنمك كاالزدىار في القارة.  
الكسائؿ المتنكعة لميبات الطبيعية كالظركؼ المناخية التي يمكف يا غنية بكما أن

دراجيا إنتاج السمع التي تممؾ فييا مزايا مقارنة  سخيرىا فيلمختمؼ المجمكعات ت كا 
ـ األخرل التي تتنتج سمعان مغايرة. إال أف االستفادة مف األقالي في تجارتيا مع

التبايف كالتنكع اإلقميمي لصالح التجارة كاف محدكدان نتيجة ضعؼ القدرات اإلنتاجية 
لألسكاؽ الخارجية في  لمقارة. كيترجـ التصدير المتكاصؿ لمسمع األكلية كالمكاد الخاـ

ذات اعية أك تنمية الصناعات لمتنمية الصنقدرات شكؿ تصدير كظائؼ كمنتجات ك 
 .الصمة

مؿ في التكا ان صفتو صاحب مصمحة رئيسيالقطاع الخاص ب ضؼ إلى ذلؾ، أفأ. 37
لي في تعزيز ابدكر محكرم في تحقيؽ التنكع الييكمي كبالتاإلقميمي، يضطمع 

التجارة األفريقية البينية. كعمى الرغـ مف أف بعض البمداف انتيجت سياسات لتعزيز 
طاع في أفريقيا، فأنو يتبقى الكثير الذم يتعيف تحقيقو نحك إرساء بيئة ىذا الق

قدرة القطاع الخاص تمكينية مكاتية لألعماؿ في عمـك أفريقيا. كلكي يكتسب 
تنافسية، ال بد كأف يككف طرفان معنيان رئيسيان عمى مستكل المجمكعات االقتصادية 

بتزكيده باألفكار بغية إنتاج  لحيكمىذا القطاع ااإلقميمية. كيستمـز األمر مساعدة 
منتجات جديدة كتكفير أسكاؽ جديدة كابتكار طرؽ جديدة لممارسة األعماؿ. كفي 
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ىذا الصدد يجب أف يككف ىناؾ برنامج منتظـ لمتابعة القدرة التنافسية استنادان إلى 
، بما يمكف مف إعداد مؤشرات كخطكط إرشادية كسياسات كبرامج لبناء القدرات

عداد اإلجراءات المناسبة لمتغمب تحدي د أكجو النقص كالقصكر في البمداف فرادل كا 
  عمييا.

. كما يستمـز األمر استثمارات مكثفة في قطاع الصناعة تحقؽ قيمة مضافة لممكاد 38
كما مف شأف برامج تنمية الميارات كزيادة اإلنتاجية خفض تكمفة  الخاـ األفريقية.

نشطة البديمة لالستيراد كتكسيع فطاعات التصدير( )تقميؿ األ تعديؿعمميات ال
كزيادة نطاؽ الفكائد الديناميكية لتنمية الصادرات. عالكة عمى ذلؾ، فإف االرتقاء 
بمستكل القدرة التنافسية كاإلنتاجية تكطئة لمتنفيذ الكامؿ لمنطقة التجارة الحرة القارية 

التنظيمة كاإلدارية لمشركات  كتحسيف مستكل اليياكؿ يتطمب تنمية ميارات العامميف
عداد سياسات اقتصادية كبنية تحتية داعمة.   كا 

ضركرة التنفيذ الفعاؿ كالدقيؽ لخطة العمؿ مف أجؿ ىذا األكر يؤدل إلى . إف 39
 مبادرة تنمية األعماؿ الزراعية.أيضان بفريقيا ك أية الصناعية في مالتعجيؿ بالتن

 التكصيات. 40
خطة العمؿ  تنفيذ سراع فياستراتيجيات لإلإلى كضع ألعضاء الدكؿ اتحتاج أ.        

الخاصة بتنمية عمؿ الخطط تفعيؿ لمتعجيؿ بالتنمية الصناعية في أفريقيا ك 
 الزراعية المطمكب تنفيذىا عمى المستكل الكطني.المشاريع 

تنفيذ بإلسراع أيضا كضع استراتيجيات لب. عمى المجمكعات االقتصادية اإلقميمية      
طة العمؿ لمتعجيؿ بالتنمية الصناعية في أفريقيا كخطط عمؿ تنمية األعماؿ خ

 اإلقميمي.  الزراعية المطمكبة تنفيذىا عمى المستكل
إعداد استراتيجيات تكفؿ سرعة تنفيذ إلى مفكضية االتحاد األفريقي تحتاج  ج.      

األعماؿ  عمؿ لمتعجيؿ بالتنمية الصناعية في أفريقيا كخطط عمؿ تنميةخطة ال
 القارم. الزراعية المطمكبة تنفيذىا عمى المستكل
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مفكضية االتحاد األفريقي التعجيؿ بتنفيذ مقرر قمة االتحاد طمب مف ي د.      
بشأف خطة العمؿ لمتعجيؿ بالتنمية  ، ASSEMBLY/AU/DEC.175 (X)األفريقي، 

 .2الصناعية في أفريقيا
عمؿ تقديـ تقرير مبدئي حكؿ تفعيؿ خطة الي مفكضية االتحاد األفريقنبغي لي ىػ.     

، لمتعجيؿ بالتنمية الصناعية في أفريقيا كخطط عمؿ تنمية األعماؿ الزراعية
يمقي الضكء عمى كافة المسائؿ المعمقة كالتحديات لبحثو كاتخاذ قرار في شأنو 

في تنفيذ خطة  كبيرمف قبؿ قمة االتحاد األفريقي، بما يمكف مف تسجيؿ تقدـ 
سنكات القادمة لمصاحبة تدابير إنشاء منطقة  8 – 5ؿ ىذه خالؿ الػ العم

كاالتحاد الجمركي القارم  2017التجارة الحرة األفريقية القارية بحمكؿ عاـ 
 .2019بحمكؿ عاـ 

 

 )ج( معالجة اختناقات البنية التحتية
ية الجكانب األساسأف  يرجع ضعؼ التجارة األفريقية البينية في جزء منو إلى .41

لمكجستيات التجارة، مثؿ البنية التحتية )كسائؿ النقؿ، الطاقة، تكنكلكجيا المعمكمات 
مثؿ سكء حالة  ،كد كالعكائؽيكالكاقع أف القتعرضت لمتقكيض. ( ..الخ، كاالتصاالت
النشاط التجارم امران صعبان إف لـ يكف أك غيابيا تمامان، يجعؿ  البنية التحتية

تحسيف البنية ظاـ التجارة القائـ. كقد تأكدت أىمية ظر عف ننبغض ال مستحيالن 
التحتية لتعزيز التجارة عمى نطاؽ كاسع. كتقدر نسبة طكؿ الطرؽ المميدة في 

في البمداف ذات  نظيرتياخمسة أمثاؿ أقؿ أفريقيا مف إجمالي الطرؽ في القارة ب
ذه النسبة )تصؿ ى كالتنمية الدخؿ المرتفع األعضاء في منظمة التعاكف االقتصادم

                                                 

الذم يطمب مف مفكضية االتحاد األفريقي نشر كتكزيع خطة العمؿ كالقياـ، بالتعاكف مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ىذا المقرر . 2
ا كالبنؾ األفريقي لمتنمية كالبنؾ الدكلي كبنؾ االستثمار األكركبي كالمركز كبنكؾ التنمية اإلقميمية كلجنة اآلمـ المتحدة االقتصادية ألفريقي

ة الدكلي لمتمكيؿ كالشركاء المعنييف اآلخريف، بعقد اجتماعات إقميمية في أفريقيا تضـ مشاركيف مف كافة أصحاب المصمحة المعنييف بالتنمي
أف تعرض عمى المجمس التنفيذم نتائج االجتماعات اإلقميمية  كالتقارير الصناعية بغية التنفيذ الفعاؿ لخطة العمؿ. كما كجو المقرر ب

 .المرحمية الدكرية حكؿ تفعيؿ خطة العمؿ.
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إلى الثمثيف في بمداف شماؿ أفريقيا(. كفيما يتعمؽ أيضان بالتغطية الياتفية فإنيا أكثر 
سكءان في شماؿ أفريقيا كالصحراء الجنكبية األفريقية مقارنة بمستكاىا في دكؿ 

في البنية التحتية  خمؿ. كالنتيجة النيائية ليذا الكالتنمية منظمة التعاكف االقتصادم
مقارنة بمعدليا ريقية فداف األم% في الب63بنسبة  تزيدليؼ كسائؿ النقؿ ىي أف تكا

% مف قيمة الصادرات في المجمكعة 14في البمداف المتقدمة. كىي تقدر بحكالي 
 % في المجمكعة الثانية.8,6األكلى لمبمداف مقابؿ 

كتجدر  متكاضعة.البنية التحتية لمطرؽ عبر األقاليـ الفرعية تعتبر . بصفة عامة، 42
نسبيان  طرؽ جيدة الربط اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو تكجد في غرب أفريقيا شبكة

ريقيا، كلكف اإلقميـ ال تتكافر فيو سكل عبر غرب أف ةسريعـ الطرؽ الامف خالؿ نظ
شبكة محدكدة مف السكؾ الحديدية. كفيما يخص اتحاد المغرب العربي فإنو نجح 

حك متعادؿ كتعكؼ الدكؿ األعضاء في في إنشاء شبكة طرؽ مكزعة عمى ن
المغاربي  سريعالعابر لمصحراء كالطريؽ ال سريعاالتحاد عمى استكماؿ الطريؽ ال

كأكركبا عبر مضيؽ جبؿ طارؽ. كمف حيث  الربط بيف أفريقياكذؿ خطكط ك 
الحمقات المفقكدة، فإف مجمكعة شرؽ أفريقيا ىي صاحبة النصيب األصغر منيا 

كة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي. أما المجمكعة االقتصادية تمييا السكؽ المشتر 
 .األقؿ تكامالن لدكؿ كسط أفريقيا فإنو يكجد فييا نظاـ الطرؽ 

يكجد في أفريقيا ثالثة مقاييس لخطكط ، ةالحديدي بالسكؾ . عمى صعيد النقؿ43
ديد حمـ )سكة  1000مـ )الكاب(، مقياس  1967مقياس  –السككؾ الحديدية 

مـ )معيارم(. يعتبر النظاـ اإلقميمي لسكؾ  1435كمقياس  أك عرض متر( ضيقة
الحديدية متكامالن عندما تستخدـ الدكؿ األعضاء نفس السعة في كؿ مكاف. كنشير 
في ىذا الصدد إلى أف مجمكعة شرؽ أفريقيا كصادؾ كاتحاد المغرب العربي 

تحاد المغرب العربي تستخدـ سعة كاحدة. كتسخدـ مجمكعة شرؽ أفريقيا كصادؾ كا
سعة كاحدة كبالتالي يككف لدييا القدرة األكبر عمى التكامؿ العضكم لشبكات 

كؾ الحديدية المكجكدة في أراضييا. كيبحث اتحاد المغرب العربي حاليان تسيير الس
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شبكة  سكأااليكاس أ قميـلؾ، تكجد في إذار سريع مغاربي. كعمى النقيض مف طق
 ةدكؿ األعضاء اعتمدت خطة رئيسية لمنقؿ تعد شبكال فخطكط حديدية. إال أ

نفسو، أعدت االيككاس خطة لربط  كالسكؾ الحديدية مف أىـ مككناتيا. كعمى النح
 خطكط السكؾ الحديدية الكطنية. 

في مجاؿ النقؿ البحرم, تعد االيككاس أكثر المجمكعات االقتصادية اإلقميمية . 44
أربعة بمداف داخمية ال منافذ ليا. أما مجمكعة تكامالن حيث لدييا سبعة مكانئ تخدـ 
طؽ الداخمية االربط بيف المكانئ كالمنخطكط شرؽ أفريقيا، فإنو يكجد بيا قدر مف 

كبيريف، مكمباسا في كينيا كدار السالـ في تنزانيا. كفيما يتعمؽ  ءيفكتضـ مينا
تمتع بكسائؿ بمداف داخمية كما أنيا ت 10تضـ تسعة مكانئ تخدـ  ابالككميسا، فإني

ربط جيدة. كبالنسبة التحاد المغرب العربي الذم ال يضـ بمدانان داخمية فيناؾ 
سياسات مشتركة لمنقؿ البحرم تكحد بيف دكلو كيتـ انتياجيا أيضان مع دكؿ شرؽ 

ف يخدماف ثالث ءاميناد بيا جالتي يك البحر المتكسط. كاخيران، فيما يخص االيكاس 
الطرؽ المائية التي تربط بيف فييا عدد مف  يكجد بعة فإنومف بمدانيا الداخمية األر 

 ييا.الدكؿ األعضاء ف
، إذ مف خالؿ جنكب أفريقيا . كعمى صعيد النقؿ الجكم، تبدك صادؾ األكثر تكامالن 45

كبناءن عمى قرار يامكسككرك، أنشأت الخطكط الجكية األفريقية عدة مسارات لكي 
ت مف خالؿ رحالت جكية يكمية أدرجت عمى تكفر لمستخدمييا المزيد مف الخيارا

جدكؿ رحالتيا في بعض األقاليـ. بيد أف التنفيذ الكامؿ لقرار يامكسككرك تعترضو 
صعكبات ناتجة عف نقص في االلتزاـ السياسي الحاـز مف قبؿ بعض الدكؿ ناجـ 
عف قمقيا بخصكص القدرة التنافسية لخطكطيا الجكية الكطنية. بؿ أف التدابير 

ائية ال تزاؿ قائمة عمى مستكل عمكـ الخطكط الجكية ىذا عالكة عمى قيكد الحم
شيرات كقكاعد المنافسة غير المالئمة كالتي تفرض الكثير مف العقبات الصعبة أالت

 أماـ تنفيذ قرار يامكسككرك.
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. عمى الرغـ مما تزخر بو أفريقيا مف بحيرات كأنيار، فإف القميؿ منيا ىك فقط الذم 46
دكر في تكامؿ كسائؿ النقؿ عبر البمداف. كيجدر التنكيو في ىذا الصدد يضطمع ب

خدمة تسيير السفف البخارية  بأف بحيرة فيكتكريا في مجمكعة شرؽ أفريقيا تكفر
لدكليا الثالث األعضاء بما يزكد ىذه المجمكعة االقتصادية اإلقميمية بالنظاـ 

ينما تحتؿ االيكاس المركز الثاني . ىذا بالداخميةئية ااألكثر تكامالن لممجارم الم
عمى ىذا الصعيد مف خالؿ نير الككنغك الذم يكفر ىذه الخدمة لنصؼ الدكؿ 
العشر األعضاء في المجمكعة. كعمى النقيض مف ذلؾ، نجد أنو فيما يتعمؽ بنير 
النيجر الذم يصؿ بيف غينيا كمالي، فإنو يكفر تكامالن محدكدان لمجمكعة االيككاس 

  .يككف مكسميان النير  السفر عبرألف نظران 
استخدـ لدل نشأتو كسائؿ  أنو قدعمى الرغـ مف فقطاع االتصاالت، ما يتعمؽ ب. كفي47

تكنكلكجية متكاضعة كقدـ خدمات محدكدة في أكائؿ التسعينيات، إال أنو سجؿ 
خالؿ العقد الماضي تحسنان كبيران في قدرات بنيتو التحتية كبيئة سياساتو مما جذب 

مية أك الخارجية. كيتمثؿ اليدؼ النيائي حكه المزيد مف االستثمارات سكاء المنح
ليذا القطاع في إنشاء شبكة أفريقية تربط جميع البمداف األفريقية كتدعـ تكنكلكجيا 

بيف  المعمكمات كاالتصاالت في القارة لممساعدة في سد الفجكة الرقمية الكاسعة
الجيد دعمان مف الدكؿ كالمجمكعات االقتصادية أفريقيا كبقية العالـ. كيتطمب ىذا 

اإلقميمية كشركائيا اإلنمائييف. كمف أجؿ تحقيؽ ىذا الغرض، تعمؿ عدة مجمكعات 
إقميمية عمى تعزيز النمك كالتقدـ في مجاؿ قدرات كخدمات االتصاالت. كما تـ 

يكد طرح كتنفيذ العديد مف مثؿ ىذه المبادرات عمى المستكل القارم كجزء مف الج
 سياسات االتصاالت ىذا االتجاه شجعتالرامية إلى تعزيز ربط أفريقيا ببقية العالـ. ك 

 تعديؿككاالت لم خاصة كأف ىناؾ عددان مف البمداف أنشأ بالفعؿ ،عمى نحك متزايد
   ئة سياسات أكثر ليبرالية. يبما يعكس ب

تكسيع  مجاؿ فيي تحققت التبرز التطكرات أمبنية التحتية لمطاقة، فإف ل أما بالنسبة .48
مكارد الطاقة تحت رعاية المجمكعات االقتصادية اإلقميمية شممت إنشاء مجمعات 
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إلى جانب صياغة خطط لتنمية كتطكير  الطاقة اإلقميمية كشبكات الربط الكيربائي
نشاء مصادر لمطاقة ص البيئة، بما يقة دالطاقة الكيربائية عمى المستكل اإلقميمي كا 

ة حكالغاز الطبيعي. كىناؾ أمثمة ناج ئية الييدركليكيةالكيرباالطاقة  تكليد في ذلؾ
في ىذا المضمار منيا عمى سبيؿ المثاؿ شبكات تكصيؿ الكيرباء مف أكغندا إلى 

ثيكبيا إلى إكينيا كتنزانيا كمف مكزمبيؽ إلى جنكب أفريقيا كزيمبابكم كمؤخران مف 
كعة صادؾ مجمع الكيرباء دكلة في مجم 12، أنشات 1995جيبكتي. كفي عاـ 

لمجنكب األفريقي كالذم استيدؼ ربط الدكؿ األعضاء في صادؾ في شبكة كيرباء 
كاالتحاد االقتصادم  أفريقياالمجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب  تنشط اليان حكاحدة. ك 

تنفيذ مجمع الكيرباء لغرب أفريقيا كما أطمقت دكؿ  فيكالنقدم لغرب أفريقيا 
مجمع الكيرباء لشرؽ أفريقيا، بما في ذلؾ ربط مشركع يا مجمكعة شرؽ أفريق

شبكات الكيرباء في كينيا كتنزانيا كزامبيا بيدؼ الربط بيف مجمكعة شرؽ أفريقيا 
نشاء خطكط ربط رئيسية في إقميـ صادؾ، بما في إكصادؾ. كمف جية أخرل، تـ 

 –(، خط كيرباء مكزمبيؽ 1995زيمبابكم ) –خط ربط جنكب أفريقيا ذلؾ 
النقؿ بيف  ( كخط2000ناميبيا ) –(، خط ربط جنكب أفريقيا 1997زيمبابكم )

(. كفي االيككاس 2000جنكب أفريقيا كمكزمبيؽ مع إمداد سكازيالند بالكيرباء )
كاالتحاد االقتصادم كالنقدم لغرب أفريقيا، جارم تنفيذ مشركع ربط بيف بنيف 

فكار كغانا كتكجك سكؼ يترتب كنيجيريا مع تقكية خط النقؿ بيف بنيف كككت دي
 عميو زيادة قدرة النقؿ لتبادؿ الكيرباء داخؿ مجمع الكيرباء لغرب أفريقيا.

فيما يتعمؽ بخطكط أنابيب البتركؿ كالغاز، فمف الكاضح أف ىناؾ جيكد كبيرة   .49
تبذؿ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر لمبحر المتكسط 

يطاليا عبر تكنس  –تكنس  -لجزائر كخط سيره ا إيطاليا كىك يصؿ بيف الجزائر كا 
ا عبر يبط الجزائر باسبانر كالذم ي اأكركب –كخط أنابيب الغاز المغرب العربي 

المغرب. أما خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا فإنو يزكد بنيف كغانا كتكجك بالغاز 
الممتد مف الغاز الطبيعي  الطبيعي الكارد مف نيجيريا. كال جداؿ في أف مشركع
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نيركبي الممتد  -كخط أنابيب إنتاج البتركؿ مكمباسا جنكب أفريقيا حتى  مكزمبيؽ
في تحقيؽ خفض  يسيمافتى كمباال في أكغندا، إنما كريت )غرب كينيا( حمف ايمد

كبير في أسعار إنتاج البتركؿ في بكركندم كركاندا كاألقاليـ الداخمية في شماؿ 
 كشرؽ جميكرية الككنغك الديمقراطية.غرب تنزانيا 

برنامج تطكير  2010خر، فقد أطمؽ االتحاد األفريقي في عاـ آ. كأخيران كليس ب50
البنية التحتية  عناصر كمككنات العديد مف شمؿالبنية التحتية في أفريقيا كالذم ي

 اإلقميمية كالقارية كيتكلى قيادة تنفيذه البنؾ الفريقي لمتنمية.
. بالغة الصعكبةتحديات البنية التحتية في أفريقيا  تظؿرغـ مف ىذه الجيكد، . عمى ال51

طاقاتيا الضخمة كمف المسمـ بو أف أفريقيا ككؿ ال تزاؿ بعيدة عف نقطة استغالؿ 
 نا لككضماف استدامتيا ألن ة عمى نحك فردم كجماعيتنميالعـ الكامنة في د

جدنا لك ستيالؾ أك تأميف اإلمدادات، استخدمنا كمقياس تكليد القدرات كالكيرباء كاال
في   المتكفرةجزء مف الخدمات  سكلتكفر ال أف البنية التحتية لمطاقة في أفريقيا 

% مف سكاف 14الدكؿ المتقدمة. كنشير في ىذا الصدد إلى أف أفريقيا التي تضـ 
 % مف الكيرباء في العالـ. أما بمداف الصحراء الجنكبية3العالـ تنتج فقط حكالي 

مميكف نسمة( فإنيا تتعادؿ مع أسبانيا  800األفريقية )قدر تعدادىا السكاني بحكالي 
مف حيث حجـ الطاقة الكيربائية التي يتـ تكليدىا بينما ال يتجاكز التعداد السكاني 

كيمكات/ساعة لمفرد  124مميكف نسمة. كيقدر استيالؾ الكيرباء،  45ألسبانيا 
ف نظيره في أماكف أخرل في الدكؿ المتقدمة، % فقط م10أك أقؿ، يمثؿ  سنكيان 
بمدان أفريقيان عمى األقؿ يعد نقص الكيرباء كانقطاع التيار الكيرباء بصفة  30كفي 

% مف 10,5منتظمة بمثابة القاعدة كبالتالي تخسر الشركات األفريقية حكالي 
أفريقيا بما بينما تقدر التكمفة االقتصادية النقطاع التيار الكيربائي في مبيعاتيا، 

% مف الناتج المحمي اإلجمالي. كما يقترف الكصكؿ إلى الطاقة 2-1تراكح بيف ي
كأمنيا بعدـ إتاحة مكارد الطاقة بصفة منتظمة فيما بيف العديد مف األقاليـ في 

بينما  يا في إقميـ الجنكب األفريقيفي معظمالقارة. كالكاقع، أف مكارد الفحـ تكجد 



28 

 

كبينما تتكافر  لغاز الطبيعي في األقاليـ الشمالية كالغربية.يكجد البتركؿ الخاـ كا
في كسط كشرؽ القارة، ال يخص شماؿ أفريقيا سكم  الطمقة الكيربائية الييدركليكية

% في غرب أفريقيا في الكقت الذم 25% مف ىذه الطاقة الكيربائية مقابؿ 23
ط كشرؽ كجنكب %، في كس51تتركز فيو الكمية األكبر مف ىذا المكرد، حكالي 

القارة. كىك ما يؤكد أف تنمية الطاقة في أفريقيا تمثؿ إحدل المسائؿ الرئيسية 
لمتكامؿ اإلقميمي حيث أنيا ستحقؽ أكبر فائدة إقميمية لصالح دعـ اإلنتاج كتعزيز 

 التجارة.
في عزؿ الدكؿ األفريقية بعضيا كذلؾ . إف القصكر في خدمات االتصاالت يتسبب 52

يجة لذلؾ، يككف مف السيؿ كاألكثر مالءمة بالنسبة لرجاؿ األعماؿ عف بعض. كنت
في أفريقيا التعامؿ مع نظرائيـ في أكركبا كأمريكا الشمالية عنو مع زمالئيـ مف 
أبناء قارتيـ حيث يظؿ مف الصعب جدان إجراء مكالمة ىاتفية عبر الحدكد الكطنية 

ثمارات لتحقيؽ التكامؿ مف االست كيحتاج األمر إلى حجـ ىائؿفي أفريقيا. 
لمقارة األفريقية كالمجمكعات اإلقميمية بالكامؿ بكسائؿ نقؿ كاتصاالت العضكم 

كغيرىا مف البنية التحتية المادية. كال جداؿ في أف كسائؿ الربط ىذه سكؼ تقمؿ 
مما يحقؽ خطكات إلى األماـ نحك غايات تكسيع  ،مف تكمفة األعماؿ في أفريقيا

 ألسكاؽ داخؿ المجمكعات.التجارة كتكامؿ ا
  . التكصيات:53

، بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء السعي يجب عمى مفكضية االتحاد األفريقي أ.         
 ااإلقميمية كلجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقي كالمجمكعات االقتصادية

البنية  التعجيؿ بتنفيذ برنامج تطكيرنحك كاصحاب المصمحة اآلخريف، 
ة في أفريقيا كاإلجراءات التي أكصي بيا في "اإلعالف حكؿ تطكير التحتي

 Ref: ASSEMBLY/AU/DECL.1(XII))البنية التحيتية لكسائؿ النقؿ كالطاقة في أفريقيا" 

 ضُىاخ انماديح. 8 – 5فٍ غضىٌ انـ 
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ب. يجب عمى مفكضية االتحاد األفريقي أف تقدـ تقريرا أكليان حكؿ تفعيؿ برنامج        
ير البنية التحتية في افريقيا كاإلعالف حكؿ تطكير البنية التحتية لمنقؿ تطك 

 تكطئة معمقةالتحديات المسائؿ ك اليمقي الضكء عمى أم  كالطاقة في أفريقيا
لعرضيا عمى قمة االتحاد األفريقي لبحثيا كاتخاذ قرار في شأنيا، بما يسمح 

دابير نحك إنشاء منطقة تي تنفيذ ىذا اإلعالف لمصاحبة البتحقيؽ تقدـ كبير ف
كاالتحاد الجمركي القارم  2017التجارة الحرة األفريقية القارية بحمكؿ عاـ 

 .2019بحمكؿ عاـ 
 

 )د( إلغاء الحواجز التجارية من خالل تحسين تسييالت التجارة
بصفة عامة، يككف لممنتجات األفريقية ىيكؿ تكمفة تنافسية بمجرد خركجيا مف . 54

بكابة المصنع، مقارنة بمنتجات البمداف التي تنتج سمعان مماثمة. المزرعة أك مف 
كلكف خالؿ عممية الكصكؿ إلى الحدكد تسبب عمميات النقؿ كالتخزيف كالمعالجة 

 كأخيران اإلجراءات الجمركية في رفع  تكمفة تصدير السمعة.
يسا . عمى المستكل اإلقميمي، قامت عدة مجمكعات اقتصادية إقميمية مثؿ الككم55

كااليككاس كمجمكعة شرؽ أفريقيا كصادؾ، باالشتراؾ مع العديد مف مؤسسات 
عبر  التجارية إدارة الممرات، بإعداد كتنفيذ تدابير لتسييؿ التجارة كالعمميات

كمعالجتيا آليان، تعزيز بمكاءمة كتبسيط اإلجراءات كالكثائؽ الجمركية  ،الحدكد
كما التـز عدد شبكات البنية التحتية. تكفير خدمات النقؿ كالمكجستيات كتحسيف 

مف الدكؿ بإصالحات تسييؿ التجارة لخفض تكمفة ممارسة األعماؿ. كضمف 
الجيكد المبذكلة في ىذا الصدد تنفيذ عممية الشباؾ الكاحد في الجمارؾ حيثما 

في مكاف كاحد. كقد  –لجميع الككاالت  –يتاح لمتجار حفظ كافة أكراؽ العمؿ 
 7يكمان إلى  13راج الجمركي مف فصار الفترة التي يستغرقيا اإلنتج عف ذلؾ اخت

أياـ إلى يكميف لمصادرات. كفي ىذا الصدد يعد التحالؼ  4أياـ لمكاردات كمف 
لتقاسـ المعمكمات كالتجارب  "مظمة"األفريقي لمتجارة اإلليكتركنية مثاالن لمبادرة 

مى المستكل الكطني حكؿ تسييؿ التجارة كتركيج مفيـك "الشباؾ الكاحد" ع
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داخؿ األقاليـ كاإلقميمي عبر أنحاء أفريقيا لدعـ التجارة األفريقية البينية كالتجارة 
 األفريقية كفيما بينيا.

عبر الطرؽ،  عبكرال يسير. بينما تـ إرساء العديد مف التدابير، بما في ذلؾ أدكات ت56
شركات النقؿ ـ لتعزيز حرية تدفؽ السمع، ال يزاؿ أصحاب المصمحة بما فيي

مف المتاعب كالصعكبات عمى امتداد الممرات  د، يكاجيكف العديكشركات الشحف
العقبات عمى طكؿ الطرؽ، لمتجارة كالعبكر. كتشمؿ ىذه الصعكبات  ةاألفريقي

الرسـك غير الرسمية، التحرش كممارسات الفساد عمى امتداد ممرات التجارة 
القكاعد المتعمقة باإلطارات كالحد األقصي كالعبكر كعند النقاط الحدكدية، مختمؼ 

  لمحمكلة، مختمؼ معايير المركبات كمتطمبات التفتيش.
تستغرؽ اإلجراءات في الجمارؾ األفريقية كقتان أطكؿ مقارنة بما ىك عميو الكضع . 57

أياـ في  7يكمان في دكؿ جنكب الصحراء األفريقية،  12في بقية أنحاء العالـ: 
أياـ  4أياـ في كسط كشرؽ آسيا كأكثر مف بقميؿ مف  6، أقؿ مف أمريكا الالتينية

زيادة كبيرة لمتكمفة يتحمميا في في كسط كشرؽ أكركبا. كيتسبب ىذا التأخير 
المستكردكف كالمصدركف، كما تنجـ عنو زيادة في تكاليؼ الصفقات كالعمميات 

ممية النقؿ بسبب التجارية التي تتـ بيف البمداف األفريقية. ككؿ يـك تأخير في ع
الجمارؾ كالمشاكؿ المتصمة بيا يعادؿ رسـك إضافية. بؿ كقد يككف المكقؼ أكثر 

 و يترتب عمىضؼ إلى ذلؾ، أنأفريقية. أسكءان في حالة عبكر الحدكد بيف بمداف 
كالجمارؾ  لمسمعضماف اللمتأكد مف استيفاء متطمبات التأخير كاإلجراءات المعقدة 

مف أفريقيا كاإلضرار بالقدرة التنافسية لمقارة. كما أف كؿ يكـ ارتفاع تكمفة التصدير 
 تقريبان استنادان إلى بعض التقديرات.  %1تأخير يقمص حجـ الصادرات بنسبة 

كما يندرج ضمف التحديات الرئيسية تدني مستكل المعارؼ كالفيـ فيما يتعمؽ . 58
ييف كالسائقيف بأدكات كتدابير تسييؿ التجارة عمى مستكل العامميف الرسم

 إمكانية كصكؿ القطاع الخاص إلىخدميف اآلخريف فضالن عف محدكدية تكالمس
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حكؿ اإلجراءات الجمركية الخاصة بالسمع كالعربات في أماكف العبكر المعمكمات 
 )الترانزيت(.

 . التكصيات59
أ. ضركرة تدخؿ عمى أعمى مستكل مف جانب الحككمة مف خالؿ اتفاقات سياسية       

ة تسييؿ إزالة العقبات كالحكاجز غير القانكنية مف عمى الطرؽ كنقاط التفتيش بغي
كالرسـك غير القانكنية كغيرىا مف الممارسات بقصد الحصكؿ عمى ريع عمى 

 ماس الحدكدية.تالامتداد ممرات التجارة كالعبكر كنقاط 
المصمحة ب. ضركرة قياـ الدكؿ األعضاء بتكعية العامميف في الجمارؾ كأصحاب     

 اآلخريف المعنييف بأدكات كتدابير تسييؿ التجارة.
كتمديد  نقطة الفحص الكاحدةج. يجب عمى الدكؿ األعضاء التعجيؿ بتطبيؽ نظاـ    

أياـ في  7ساعة يكميان ك 24فترة العمؿ في المناطؽ الحدكدية كالمكاني إلى 
  السبكع، حيثما يقتضي األمر ذلؾ.

اء بذؿ المزيد مف الجيكد لمتعجيؿ بتبسيط اإلجراءات يجب عمى الدكؿ األعضد.    
ىا كمكاءمة طبيعة الكثائؽ كالمعمكمات المطمكبة كمراعاة أف تكحيدالجمركية ك 

 تككف قابمة لالستخادـ في النظاـ المعمكماتي )الكمبيكتر(.
ىػ. يجب عمى الدكؿ األعضاء االستثمار في اإلصالحات اإلدارية الجمركية التي   

كثر شفافية فيما يتعمؽ أمستكل عاؿ مف المينية كالنزاىة كعمى أف تككف  تثمر عف
 ساسان نحك تقديـ الخدمات.ػأبإجراءاتيا كأف يككف تكجييا 

ك. ال بد مف تعزيز التعاكف بيف اإلدارات الجمركية كاإلدارات األخرل المختصة   
اـ النافذة نظشاء نبالرسـك كالضرائب كالككاالت الحككمية المعنية مف خالؿ إ

 كاحدة. ال
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 )ىـ( تعزيز فرص التجارة األفريقية البينية من خالل شبكات معمومات لمتجارة
. يسيـ غياب عمميات مسح كتقييـ األسكاؽ كعدـ كفاية المعمكمات حكؿ فرص 60

التجارة كاألسكاؽ كاإلجرءات الجمركية بصفة عامة في ارتفاع تكمفة ممارسة 
ثـ، فإف الكثيريف مف رجاؿ األعماؿ األفريقييف يركف  األعماؿ في المنطقة. كمف

أنو مف األسيؿ كاألرخص ممارسة التجارة مع رجاؿ كجيات أعماؿ مف خارج 
المنطقة. كفي سياؽ التجارة األفريقية البينية، تككف مسالة تعزيز التجارة كاألسكاؽ 

يف التصدم مف خالؿ تكفير معمكمات حكؿ التجارة أحد المجاالت الميمة التي يتع
 ليا. 

اإلشارة إلى أف بعض المجمكعات االقتصادية اإلقميمية تبذؿ جيكدان لمشجع . مف ا61
لمتصدم ليذه المسألة بالتناكؿ كالمعالجة. فالكاقع أف لجاف االيككاس كاالتحاد 
االقتصادم كالنقدم لغرب أفريقيا قاـ، بالتعاكف مع خككمتي تكجك كغانا كمنظمة 

كس تحت رعاية البنؾ الدكلي كمحكر التجاة لغرب أفريقيا الج –ممر أبيدحاف 
تحت رعاية ككالة المساعدات األمريكية إلى جانب شركاء القطاع الخاص، باتخاذ 

التجارة  –خطكة رئيسية نحك تحسيف مستكل المعمكمات حكؿ النقؿ عبر الحدكد 
كيعد  .Aflaoتكجك  -تحت مشركع مركزيف لممعمكمات الحدكدية بشأف حدكد غانا

مركزا المعمكمات الحدكدية بمثابة مبادرة لدعـ التنفيذ الفعاؿ لخطة االيككاس حكؿ 
تحرير التجارة كالتي تعد آلية إقميمية لتحسيف التجارة فيما بيف المجمكعات في 
السمع المصنعة محميان تحقيقان ليدؼ تعزيز االقتصاد اإلقميمي كتحفيز العمالة 

، دشنت 2011ة الشاممة لممنطقة. كفي أغسطس كبالتالي اإلسياـ في التنمي
مجمكعة شرؽ أفريقيا مركز معمكمات في دار السالـ كىك إلى جانب شبكة 
الككميسا لممعمكمات التجارية المكجكدة بالفعؿ يساعد في تكفير معمكمات حكؿ 
عممية تكامؿ اإلقميـ كما يفيد كمصدر ميـ لمفرص المتاحة في اإلقميـ. كما 

مشركع  ،بمساندة الككالة األلمانية لمتعاكف الفني ،شرؽ أفريقيا أطمقت مجمكعة
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تنمية قدرات كسائؿ اإلعالـ الي ييدؼ إلى تدريب الصحفييف في إعداد تقارير 
      عف التكامؿ اإلقميمي داخؿ اإلقميـ.

. كمف المقطكع بو أف زيادة مثؿ ىذه المبادرات عبر أنحاء أفريقيا كدعميا بكاسطة 62
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، سكؼ يساعد عمى تعزيز فرص استخداـ 

جديدة لمتجارة كتكفير معمكمات حكؿ األسكاؽ في أرجاء القارة كافة مف حيث 
المنتجات المتاحة كخصائصيا كمكاصفاتيا كأسعارىا كقنكات التكزيع كالفرص 

استغالؿ المتاحة أماـ إنشاء مشاريع مشتركة كمشاريع متعددة الجنسيات تقـك ب
 المستكدع الغني لممكارد الطبيعية التي تزخر بيا قارة أفريقيا.

 . التكصيات63
إنشاء شبكات إقميمية ينبغي لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالقطاع الخاص أ.      

كالتصدير كفرص السكؽ األخرل عبر  لتقاسـ المعمكمات حكؿ األعماؿ كالمشاريع
 القارة.

تعزيز التكاصؿ كتقاسـ كعات االقتصادية اإلقميمية كالقطاع الخاص ينبغي لممجمب.     
 المعمكمات فيما بيف رجاؿ األعماؿ كغرؼ التجارة.

المعارض اإلقميمية تعزيز استخداـ ينبغي لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية ج.     
 المنتظمة كمعارض قطاعية محددة.

كاالتصاالت كاستخداميا، بما في ذلؾ  د. تعزيز الكصكؿ إلى تكتكلكجيا المعمكمات    
محاكر المعمكمات عبر اإلنترنت حكؿ القكاعد اإلجرائية لمتجارة، كثائؽ النقؿ 
كالجمارؾ الخاصة بالجارة، الكصكؿ إلى األسكاؽ كالمكاقع االليكتركنية لألعماؿ 

 كالمشاريع.
ة كالصناعة، بالتعاكف ينبغي لمفكضية االتحاد األفريقي كالغرفة األفريقية لمتجار ىػػ.     

تعزيز مع الشركاء مثؿ الجيات المعنية بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، 
إصدار دليؿ قارم لألعماؿ كالمشاريع كتشجيع اإلصدار المنتظـ لخرائط مسح 

 لألسكاؽ.  
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تياجات المالية لمتجار والفاعمين االقتصاديين من خالل تحسين تمويل حو. التصدي لال
 التجارة

سكاؽ بة تدني مستكل األقتصطدـ التجارة اإلقميمية البينية في أفريقيا بصفة عامة بع. 64
المالية كالنقص في التمكيؿ التجارم المتاح عمى نطاؽ كاسع لصالح األعماؿ 
كالمشاريع األفريقية. كال جداؿ في أف التشغيؿ الجيد كالفعاؿ لنظـ تمكيؿ التجارة 

ساسية لضماف تعزيز التجارة اإلقميمية البينية. كبالنسبة كاالئتماف ىما بمثابة آليات أ
لممصدريف، فإف إتاحة االئتماف التجارم يكفر السالمة سكاء فيما يتعمؽ بتمبية 

تمكيؿ لممشاريع لالطمب أك القدرة عمى السداد. كمف ثـ، فإف قمة أك ندرة القركض كا
لحصكؿ عمى عناصر يضعؼ قدرتيـ عمى اك  فحد مف السيكلة المتكافرة لممصدريت

ضعاؼ التجارة األفريقية البينية إأم بصفة عامة يتسبب ىذا النقص في  اإلنتاج.
 كجيكد التنكيع. 

التنكيو ببعض األمثمة لمجيكد التي تبذؿ بيدؼ التصدم ليذه يجدر . كمع ذلؾ 65
بنؾ التنمية كالتجارة ، أك بنؾ منطقة التجارة المشكمة ككمعالجتيا. فمف خالؿ 

مية، لمككميسا تكاصؿ ىذه األخيرة جيكدىا الرامية إلى تعزيز االستثمارات التفضي
بميكف دكالر أمريكي في شكؿ مساعدة  2كتكفير تسييالت التمكيؿ التجارم بمقدار 

فنية. كما يصدر البنؾ سندات لدعـ عممياتو االئتمانية كبالتالي المساعدة في 
مؽ ببنؾ التنمية لشرؽ أفريقيا داخؿ تعميؽ أسكاؽ رأس الماؿ في اإلقميـ. كفما يتع

مجمكعة شرؽ أفريقيا، فإنو يكاصؿ تنفيذه برامجو المصممة لتعزيز قدرة البنؾ عمى 
االضطالع بدكر أمثر أىمية كاستدامة كمؤسسة لتمكيؿ التنمية. كمف ضمف 

االئتماف لصالح األعماؿ كالمشاريع كظائؼ البنؾ إصدار سندات كخطكط 
المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا، يكفر بنؾ المجمكعة  . كفي إقميـالتجارية
مالية عمى قدر كبير مف الفعالية داخؿ إقميـ االيككاس البنكية ك الكساطة لمخدمات 

يراد المكجكد مقره في القاىرة، عمؽ ببنؾ اإلريقي لمتصدير كاالستكخارجو. كفيما يت
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الة كمرمكقة صممت لتعزيز كدعـ مصر، فإنو يعد بدكره بمثابة مبادرة قارية ليا فع
 تمكيؿ التجارة في أفريقيا.

في أتيا التي أنش شركة التأميف التجارم. عالكة عمى ذلؾ، فإف الككميسا مف خالؿ 66
بدعـ مف البنؾ الدكلي، تساعد في تكفير تغطية المخاطر السياسية مف  2001

داخؿ إقميـ  بيدؼ تسييؿ التجارة الصادراتائتماف ت شركامصادر تجارية أك 
بكالص تأميف  م، اصدرت ككالة التأميف التجار 2007الككميسا كبحمكؿ نياية عاـ 

بمداف بقيمة إجمالية  7في لعمميات التجارية تغطي المخاطر السياسية كالتجارية 
مميكف دكالر أمريكي في قطاعات تشمؿ االتصاالت السمكية كالالسمكية  400

، 2009مات التصدير كالتعديف. كفي عاـ كالصناعة كالمشاريع الزراعية كخد
أسيمت الككالة في تسييؿ تطكير البنية التحتية بكاسطة منتجات تأمينية لممخاطر 

مف االستثمارات األجنبية مميكف دكالر أمريكي  233السياسية غطت ما يزيد عمى 
  مذكرة تفاىـ شركة التأميف التجارم، كقعت 2010المباشرة في أفريقيا. كفي أبريؿ 

المصرية بمكجبيا سكؼ تعمؿ المؤسستاف معان  ضماف ائتماف التصديرمع شركة 
لتسييؿ تكفير المزيد مف االستثمارات المباشرة المحمية كاألجنبية كالصادرات في 

 أفريقيا.
 . كفيما يمي التكصيات التي قدمت لتعزيز مثؿ ىذه الجيكد عبر أفريقيا:67

 

 التكصيات. 68
التعجيؿ بإنشاء البنؾ األفريقي لالستثمار ية االتحاد األفريقي ينبغي لمفكضأ.       

 لدعـ تمكيؿ التجارة، مف بيف جممة أمكر أخرل.
تعزيز التكعية بفرص تمكيؿ ينبغي لممصرؼ األفريقي لمتصدير كاالستيراد ب.      

 .لدل المصرؼالتجارة المتاحة 
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كعمى مستكل عاؿ مف  إنشاء مؤسسات تمكيؿ قكيةينبغي لمدكؿ األعضاء ج.      
عبر الحدكد  ئتماف المتناىي الصغرالتمكيؿ، بما في ذلؾ برامج القركض اال
 لصالح صغار المستكرديف كالمصدريف. 

كييف كالمالييف المكجكديف عمى نتشجيع الكسطاء البينبغي لمدكؿ األعضاء د.      
 ادراتصمثؿ تمكيؿ ال نحافظيـ،تعزيز جيكدىـ في نطاؽ المسائؿ المتصمة ب

 .كبعدهالبحرم تياجات التمكيؿ كقركض االستيراد قبؿ الشحف حا مف حيث
 

 المتصمة بمناطق التجارة الحرة وتحرير التجارة. التعديل ز. التصدي لتكاليف
ال بد مف أف يشمؿ التكامؿ الكمي خفض  كتحقيقا لذلؾ ،قة تجارة حرةإنشاء منط .69

بداية فقداف العائدات الضريبية لمتجارة في الالحكاجز التعريفية بما قد ينتج عنو 
الدكلية. كفي بعض الحاالت قد تككف ىذه الخسارة مؤلمة كتتسبب في صعكبات 
عمى صعيد إدارة افتصاد الكمي. كالكاقع أف االقتصادات األصغر كاألقؿ إمكانات 

 قد تتخكؼ مف فقداف ىذه العائدات. 
ارة كالتي تتحمميا االقتصادات األكثر المتصمة بالتج تعديؿتكاليؼ ال. كمف ثـ، فإف 70

اإلقميمية  ضعفان تشكؿ مصدر قمؽ رئيسي ليس فقط داخؿ مناطؽ التجارة الحرة
االقتصادية اإلقميمية كلكف أيضان داخؿ منطقة التجارة الحرة  اتلممجمكع الفرعية

لؾ يككف كاضحان أف الفرص كالفكائد الني ستتيحيا منطقة ذكباألفريقية المقترحة. 
لتجارة الحرة القارية سكؼ يصاحب تحقيقيا العديد مف التحديات الصعبة التي ا

سيتعيف عمى معظـ البمداف األفريقية مكاجيتيا في إطار عممية فتح أسكاقيا الكطنية 
ف كاف ذلؾ في األجؿ المتكسط أك الطكيؿ،  أماـ عمـك القارة. كمف المتكقع، حتى كا 

ة التجارة الحارة األفريقية القارية كما أف أف تتحكؿ جميع االقتصادات داخؿ منطق
التجارة الحرة األفريقية سكؼ يتـ تقاسميا عمى نحك أكثر عدالن  طقةفكائد تكامؿ من

نصافان.  كا 
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الثابت أف مسألة الخسارة الحالية أك المتكقعة في اإليرادات تستحؽ منا أف نكلييا . 71
اكت مف بمد آلخر حسب ثير سكؼ يتفأاىتمامان خاصان عمى الرغـ مف أف الت

نصيب عائدات الجمارؾ مف اإليراد العاـ اإلجمالي. كلكف يجكز القكؿ بأف 
يفرض تحديات داخؿ مناطؽ التجارة  االعتماد المفرط عمى العائدات الجمركية

اإلقميمية الفرعية سكؼ تزداد ىذه التحديات حجمان في حالة المنطقة الحرة 
 األفريقية القارية.

اإلنتاج كالتكظيؼ، إعادة تخصيص  تعديؿ األخرل تكاليؼالتعديؿ ليؼ . تشمؿ تكا72
القطاعات، تسييالت التجارة كتكاليؼ تنكيع التصدير، تكاليؼ تنمية  فيالعمالة 

الميارات كتعزيز اإلنتاجية كتكاليؼ التفاكض كالتشريع. كحيث أف ىذه التكاليؼ 
يجاد أك ابتكار طرؽ إء ىي حتمية ال مفر منيا، سكؼ يتعيف عمى الدكؿ األعضا

الحتكائيا أك خفضيا. كيتمثؿ التحدم الكشيؾ في ضركرك كضع سياسات تساعد 
التمزؽ  كتقميص عمى مستكل العرضالبمداف األكثر ضعفان في تحقيؽ رد سريع 

قصى فائدة مف أيؽ قبما يمكف ىذه البمداف مف تحدنى حد ممكف أاالجتماعي إلى 
 تحرير التجارة الحقان.

ف ثـ فإنو مف الضركرة القصكل أف تشمؿ خطة العمؿ نحك تنفيذ منطقة التجارة . كم73
آليات تعكيض تتصدل أخرل، م منطقة تجارة حرة أأك  ،الحرة األفريقية القارية

مثؿ النقص في اإليرادات. كمف الممكف مد نطاؽ دكرىا  تعديؿ،لمشكمة تكاليؼ ال
 ناعية كتطكير البنية التحتية.التنمية الص تحديد ليشمؿ التعاكف اإلقميمي في

مثؿ الككميسا؛ فعمي سبيؿ  ،. في ىذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى بعض التجارب74
المثاؿ، أنشأت الككميسا صندكؽ الككميسا الذم يتعامؿ مع اآلثار الناجمة عف 

، ككذلؾ مع مقتضى بناء البنية التحتية تعديؿتحرير التجارة كالتي تستمـز عمميات 
: مرفؽ افذتيفنكية السكؽ اإلقميمية. كيعمؿ صنكدؽ الككميسا مف خالؿ لدعـ كتق

صالحات إلالذم ييدؼ إلى دعـ جيكد الدكؿ األعضاء في مجاؿ اتعديؿ ال
االقتصادية في سياؽ التكامؿ؛ كصندكؽ البنية التحتية كتتمثؿ ميمتو في تسييؿ 



38 

 

جارة في اإلقميـ. كلقد نفيذ كتنمية مشاريع البنية التحتية اإلقميمية المتصمة بالتت
نتائج جيدة في ركاندا كبكركندم باعتبار أنيا اكؿ المستفيديف  تعديؿسجؿ مرفؽ ال

مميكف يكرك عمى  4,4مميكف يكرك ك 10,3مف ىذه المنشأة بحصكليما عمى 
% مف الخسارة المتكقعة في اإليرادات في الفترة يكنيك 65التكالي، بما يعادؿ 

عريفات الخارجية تتكفيؽ ىياكميما التعريفية مع ال يجةنت 2010يكليك  - 2009
 لمجمكعة شرؽ أفريقيا داخؿ االتحاد الجمركي.

تصادية لدكؿ غرب أفريقيا مف خالؿ صندكؽ قيجدر التنكيو بأف المجمكعة اال. 75
عكيض كالتنمية )صندكؽ االيككس ىك حاليان بنؾ االيككاس تااليككاس لمتعاكف كال
كاصؿ جيكدىا مف أجؿ تعزيز التعاكف كالتعكيض كالتكامؿ لالستثمار كالتنمية( ت

لبمداف غرب أفريقيا. كيكجد بيا مؤسستاف فرعيتاف متخصصتاف ىما: صندكؽ 
ير في ىذا شالتنمية اإلقميمية لاليككاس كبنؾ االستثمار اإلقميمي لاليككاس. كن

 2003الصدد إلى أف بنؾ االستثمار كالتنمية لاليككاس الذم بدأ تشغيمو منذ 
سياـ في التنمية االقتصادية لغرب أفريقيا مف خالؿ إليتمثؿ ىدفو الرئيسي في ا

تمكيؿ مشاريع كبرامج االيككاس كالنيباد، ال سيما تمؾ المتصمة بالنقؿ كاالتصاالت 
السمكية كالالسمكية كالصناعة كالتخفيؼ مف حدة الفقر كالبيئة كالمكارد الطبيعية. 

تكفير الدعـ لمبمداف الداخمية لتسييؿ كصكليا إلى  البنؾ أيضان إلى كما ييدؼ
 المكانئ.

 . التكصيات76
عكيض مشابية في البمداف المتضررة في تأ. يتطمب الكضع إنشاء آليات      

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالتي لـ تقدـ بعد عمى ىذه الخطكة، بؿ 
طقة التجارة الحرة كاألىـ مف ذلؾ إنشاء ىذه اآلليات في إطار ترتيبات من

المقترحة بغية تمكيف البمداف مف تصحيح ك/أك استيعاب التأثيرات المعاكسة 
 قصيرة األجؿ عمى اإليرادات الحككمية كاألكجو األخرل لالقتصاد الكطني.
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ب.  تشمؿ اآلليات األخرل لضماف إيرادات الحككمة خالؿ عممية التكامؿ االنتقاؿ    
 جمركية إلى فرض أشكاؿ أخرل مف الضرائب.مف االعتماد عمى الرسـك ال

 
 الثانية لممسائل واألولويات المجموعة –باء 

 
)ح( التصدي لتعدد العمالت وعدم قابميتيا لمصرف مما يزيد من تكمفة صفقات 

 األعمال والمشاريع
الت مان ما تككف غير قابمة لمتحكيؿ إلى عبكتختمؼ العمالت الكطنية كغال دتتعد. 77

ة كىك ما يؤدم إلى زيادة تكمفة التجارة، حيث أنيا تصطدـ في مجاؿ أخرل أجنبي
األعماؿ كالمشاريع بتكمفة تحكيؿ العمالت كأكجو عدنـ اليقيف المرتبطة بالسكؽ. كما 
 يصاحب مشكمة تعدد العمالت غير القابمة لمتحكيؿ مشكمة عدـ مالءمة كضعؼ نظـ

لدفع المستندم لالئتماف، كىك شائع الدفع كمتطمبات التأميف كضمانات الجمارؾ. أما ا
 في أفريقيا، فإنو يقترف ببطء كثقؿ اإلجراءات.

. تبذؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية جيكدان كبيرة مف أجؿ معالجة مشكمة عممية 78
تحكيؿ العمالت في أقاليميا. كالكاقع، أف الدكؿ األعضاء في الككميسا تعكؼ حاليان عمى 

نقدية بغرض تحقيؽ تحكيؿ محدكد لمعمالت مف خالؿ النظاـ تنفيذ برامج مكاءمة 
اإلقميمي لمدفع كالتسكية التابع لمككميسا. كييدؼ ىذا النظاـ إلى تحفيز كتنسيط التجارة 
البينة داخؿ نطاؽ الككميسا بتمكيف المستكرديف كالمصدريف مف سداد مدفكعاتيـ كتمقي 

ينما تككف األرصدة ت الكطنية حمستحقاتيـ عف السمع كالخدمات باستخداـ العمال
الصافية قد سكيت بالدكالر األمريكي أك اليكرك. كفي غرب أفريقيا، تتبع االيككاس حاليان 

عضاء في االتحاد نيجيف لمتكامؿ النقدم بمكجييما يككف عمى البمداف غير األ
عمى االقتصادم كالنقدم لغرب أفريقيا العمؿ تدريجيان عمى مكاءمة سياساتيا النقدية 

النحك المطمكب منيا لكي تككف مؤىمة لالنضماـ إلى نظيراتيا )الفرانكفكف( داخؿ االتحاد 
. كفيما 2015االقتصادم كالنقدم لغرب أفريقيا الذم ستككف لو عممة مكحدة بحمكؿ عاـ 
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يتعمؽ بالمجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا كاالتحاد االقتصادم كالنقدم لغرب 
شكالف بالفعؿ اتحاديف نقدييف يرتكزاف عمى عممة مكحدة ىي الفرنؾ افريقيا فإنيما ي

ركة، يتـ التعامؿ بحرية بكاسطة الراند، تدية المشالمنطقة النقاألفريقي )السيفا(. كفي 
يشمؿ بمداف مثؿ ناميبيا  الذم تعكيـالعممة جنكب أفريقيا، كعممة مكحدة في ظؿ ترتيب 

  كسكازيالند كليسكتك.  
رغـ مف ىذه اإلتجاىات المشحعة، فإف تعدد العمالت األفريقية كترتيبات . كعمى ال79

سعر الصرؼ )بما في ذلؾ ما تقترف بو مف شككؾ كعدـ يقيف( تحث عمى تكثيؼ مثؿ 
ىذه الجيكد، بما في ذلؾ إنشاء آليات مقاصة في األقاليـ، حيثما ال تكجد، كضماف تقدـ 

 ممجمكعات االقتصادية اإلقميمية.النقدم ل لالتحادمستمر نحك إعداد آجندات 
 

 . التكصيات80
أ. العمؿ في األجؿ القصير عمى إنشاء آليات مقاصة لمتصدم لمسألة تعدد      

العمالت األفريقية كترتيبات سعر الصرؼ )بما في ذلؾ ما يربط بيا مف نقاط 
خالؿ ما بيف األجميف شؾ كعدـ يقيف( بيدؼ دعـ إنشاء االتحاد النقدم 

 كالطكيؿ. المتكسط
ب. يجب عمى المجمكعات االقتصادية اإلقميمية إرساء آليات متابعة ممزمة لمعايير     

التكافؽ االقتصادم الكمي مف شأنيا التشجيع عمى التحكيؿ المتبادؿ لمعمالت 
 الكطنية داخؿ أراضييا.

 
 ن ميم لمتجارة عبر الحدودوة األشخاص كمكك)ح( تعزيز حرية حر 

ص ىـ محكر التجارة، فإف حرية حركة كتنقالت األشخاص عبر ف األشخاإحيث  .81
أنحاء القارة، كعمى نطاؽ أكسع حرية حركة حركة عناصر اإلنتاج، تظؿ ثمثؿ 
مسألة عمى درجة خاصة مف األىمية. كالثابت أف حرية حركة األشخاص كحقكؽ 
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و الفصؿ اإلقامة تعد مف المبادئ األساسية لمزعماء األفريقييف كفقان لما ينص عمي
 السادس مف معاىدة أبكجا.

بكجو فإف مجمكعات اقتصادية إقميمية قميمة ك فيما يتعمؽ بحرية حركة األشخاص، . 82
ان في ىذا المجاؿ. فقد ر حققت تقدما كبيقد خاص، االيككاس كمجمكعة شرؽ أفريقيا 

أصدرت االيككاس جكاز سفر االيككاس الذم يعد خطكة عمالقة نحك إلغاء 
بؿ كايضان نحك تعزيز نيف عبر الحدكد طركة المكاحتي تعترض حرية الحكاجز ال

ىكية مشتركة فيما بيف مكاطني االيككاس. كمف ثـ فإف عبكر مكاطني االيككاس 
الحدكد بدكف تأشيرة كحؽ اإلقامة صارا مف الحقكؽ التي تترسخ تدريجيان. كلقد 

صالح حد صدرت جكاز سفر مك مكعة شرؽ أفريقيا حذك االيككاس كأذت مجح
الحركة عبر الحدكد بالنسبة لمكطنييف في الدكؿ  يسيرداخؿ المجمكعة لت لالستخداـ

األعضاء فييا. ىذا بينما المشاىد في مجمكعات اقتصادية إقميمية أخرل أف حرية 
ساس ثتائي أكثر أحركة األشخاص ىي أكثر تقييدان نسبيان كتطبؽ بدرجة أكبر عمى 

  .منو عمى أساس تعددية األطراؼ

. كمع ذلؾ، فإف حرية حركة األشخاص تثير عادة مشاعر فياضة كتفجر الكثير مف 83
االنتقادات تجاه السياسات الحككمية بشأف التأشيرات كاليجرة كقكانيف الجنسية. 
كتشير التكقعات بشدة إلى إلغاء القيكد عمى حرية الحركة. كال تزاؿ ىذه المسألة 

البمداف األفريقية لعدة أسباب، إذ أف الكجكد  تتصدر المسائؿ الخالفية فيما بيف
إلى تكترات مع الكطنييف، خاصة في  غالبان ما يؤدمالمكثؼ لمعامميف األجانب 

فترات ارتفاع معدالت البطالة إلى جانب، مف بيف جممة أمكر أخرل، المشاكؿ 
 كالشكاغؿ األمنية.   

ية داخؿ القارة كاالستفادة مف بيد، أف األفريقييف يحرصكف دائمان عمى التنقؿ بحر . 84
الفرصة دكف أم قيكد. كالكاقع يجب أف يتمتع األشخاص كالعاممكف بحرية التنقؿ 

الحركة فإنو ال ينجـ عنيا سكل  ةعبر البمداف في األقميـ. أما القكانيف المقيدة لحري
رة غير الشرعية لمعامميف كالتي تعد مصدر تكترات في الدكؿ جاستمرار تدفقات الي
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لمستقبمة كأحيانان فيما بيف تمؾ البمداف كالبمداف األصمية التي ينتمي إلييا ىؤالء ا
 المياجريف غير الشرعييف.

 

 . التكصيات85
اء االستثمار كالتعاكف، ال بد مف إلغمف أجؿ تعزيز التجارة األفريقية البينية ك  أ.     

. يجب عمى س الماؿأالحكاجز التي تعكؽ حرية حركة األشخاص كالعامميف كر 
 البمداف األفريقية إلغاء كافة القيكد عمى السفر كحؽ اإلقامة.

ب. اليدؼ في األجؿ المتكسط ىك انتياج مكاطنة إقميمية فرعية مكحدة، بما في ذلؾ    
جكازات السفر اإلقميمية الفرعية )كما ىك الكضع في حالة االيككاس( باعتبارىا 

 كاز سفر أفريقي.حجر الزاكية لمكاطنة أفريقية مكحدة كج
مثؿ االقتصادية اإلقميمية التي لـ ت اتج. يجب عمى الدكؿ األعضاء في المجمكع   

بعد لألحكاـ بشأف حرية حركة األشخاص أف تسارع بتصحيح الكضع خالؿ فترة 
 محددة.

بة سد. يجب حث الدكؿ األعضاء بشدة عمى إلغاء شرط الحصكؿ عمى التأشيرة بالن    
   فريف داخؿ القارة.المسالألفريقييف 

 
 )ك( تعزيز التجارة في الخدمات باعتبارىا فرصة ناشئة لصالح التجارة األفريقية البينية

فكقان عمى التجارة في السمع خالؿ العقديف الخدمات ت. عالميان، سحمت التجارة في 86
% عمى األقؿ مف الناتج المحمي اإلجمالي في 50األخيريف. كتمثؿ الخدمات 

 كما أنيا تكفر الدعـ بصفتيا تمؾمداف النامية. كتعد الخدمات ميمة معظـ الب
 تجارة السمع. ساسي لاأل

. لقد تزايد اعتماد المنتجيف عمى الكصكؿ إلى الخدمات المنخفضة التكمفة كالعالية 87
الجكدة لدخكؿ حمبة المنافسة العالمية في قطاعات مثؿ، مف بيف جممة أمكر 

كفي أفريقيا، تـ . كالالسمكية كالنقؿ كالمالية كالطاقة أخرل، االتصاالت السمكية
تجارة السمع. كال  اقترف بيا تحريرالخدمات بسرعة أقؿ مف تمؾ التي  تحرير تجارة



43 

 

شؾ أف تعزيز صادرات الخدمات فيما بيف البمداف األفريقية سكؼ يكفر فرص عمؿ 
 كيساعد العديد مف البمداف في تحقيؽ ىدؼ التنكيع. 

البحكث أف العديد مف البمداف النامية لدييا القدرة كالطاقة التصديرية  . أظيرت88
التركيز بدرجة  في ىذا الصدد يجبالكامنة في العديد مف قطاعات الخدمات. ك 

المكائح المحمية السميمة في قطاعات الخدمات كشرط أساسي ك عمى النظـ  كبيرة
األخذ في الحسباف ما  لتحرير الخدمات عمى المستكييف اإلقميمي كالقارم، مع

تسعى إلى تحقيقو بعض المجمكعات االقتصادية اإلقميمية )عمى سبيؿ المثاؿ 
أجرت الككميسا مفاكضات إلعداد إطار تتـ في داخمو مفاكضات حكؿ تجارة 

  الخدمات في اإلقميـ(.
 . التكصيات89

مساعدة المجمكعات االقتصادية اإلقميمية في إعداد أطر يطمب مف الشركاء أ.      
 لمخدمات في تحرير التجارة.

مساعدة ينبغي لمفكضية االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية ب.     
حكاـ النظـ كالمكائح المحمية في قطاعات خدمية  الدكؿ األعضاء في تعزيز كا 

 قميمية كالقارية.محددة استعدادان لتحرير التجارة اإل
 مساعدة الدكؿ األعضاءينبغي لمفكضية االتحاد األفريقي كالشركاء ج.      

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية في إدماج الخدمات في استراتيجيات التصدير ك 
طاعات التي تنطكم عمى طاقات كامنة مف الممكف قالكطنية مع التركيز عمى ال

 فريقية البينية في الخدمات.أف تسيـ في تعزيز التجارة األ
تحسيف مستكل ينبغي لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األعضاء د.    

 إحصاءات تجارة الخدمات لممساعدة في تحميؿ كصياغة السياسات.  
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اليامة األخرى ذات التأثير عمى التجارة األفريقية  شاممة)ك( التصدي لممسائل ال
 البينية

البد مف تكافر نظـ/أطر/لكائح إقميمية اإلقميمية يؿ الفعاؿ لألسكاؽ . لضماف التشغ90
كمحمية  قكية بشأف المسائؿ المتصمة بالتجارة كفي الصدارة منيا حقكؽ الممكية 

كالتجارة  قدرة التنافسيةالفكرية، سياسات المنافسة، المشتريات الحككمية، التجارة كال
قتصادية اإلقميمية ليس لدييا أطر إقميمية كالثابت أف معظـ المجمكعات االكالبيئة. 

تفتقر بعض الدكؿ األعضاء فييا ف لمتعامؿ مع ىذه المسائؿ في بعض الحاالت أل
    إلى المؤسسات الالزمة لمعمؿ حكؿ ىذه المسائؿ.

ممكلة عمى . كفي حالة كجكد مثؿ ىذه المؤسسات، تككف عادة ضعيفة كغير م91
حاكالت في بعض المجمكعات االقتصادية . كلقد بذلت مممكلة عمى نحك كاؼ

اإلقميمية إلعداد أطر إقميمية في مجاالت مثؿ االستثمار، سياسات المنافسة 
الحككمية. كلعؿ مف التحديات الرئيسية التي كاجيتيا ىذه المجمكعات تدابير كال

 االقتصادية اإلقميمية ذلؾ الخاص بالنقص في المكارد المالية كالقدرات الفنية. 
 التكصيات .92
مساعدة المجمكعات االقتصادية ينبغي لمفكضية االتحاد األفريقي كالشركاء أ.     

 اإلقميمية في إعداد إطار إقميمي لسياسات المنافسة.



45 

 

 

 رابعًا. النتائج
في ىذا  ت%. كالثاب10. ظؿ مستكل التجارة األفريقية البينية ثابتان حكؿ معدؿ 93

ثر بشدة عمى صعيدم الصادرات أيقية تالخصكص أف إتجاه التجارة األفر 
كالكاردات عمى حد سكاء بالصالت التقميدية مع بقية العالـ، كعمى األخص مع 

% مف صادرات البمداف األفريقية 80كمما يؤكد ذلؾ أف ما يزيد عمى أكركبا. 
تتجو نحك األسكاؽ المكجكدة خارج القارة كما أف حجمان مماثالن مف الكاردات يرد 

كيجدر التنكيو في ىذا المقاـ بأنو قد تـ تحت  قيا مف مصادر خارجية.إلى أفري
عداد العديد مف المبادرات  رعاية المجمكعات االقتصادية اإلقميمية طرح كا 
كالبرامج، الميمة كالجديرة بالثناء، حكؿ تحرير كتنمية التجارة، ساعدت عمى الحد 

 كثرأاألفريقية البينية إلى  ارتفاع متكسط معدؿ التجارة مما أثمر عفثير أمف الت
%. كنشير في ىا الخصكص إلى أف التجارة اإلقميمية البينية في مناطؽ 15مف 

أخرل مف العالـ تحقؽ معدالت أعمى بكثير مف نظيراتيا في أفريقيا، إذ يصؿ 
  % في أسيا.40% في االتحاد األكركبي مقابؿ 63معدليا إلى 

التجارة األفريقية البينية؛ لعؿ في المقدـ مف . ىناؾ عدة أسباب كراء تدني مستكل 94
ىذه األسباب أف ىياكؿ اإلنتاج كالتصدير في معظـ االقتصادات األفريقية مكجية 

كالبف كالكاكك كالمكاد الخاـ  كاألخشاب اساسان نحك السمع األساسية مثؿ المعادف
لقاسية كما أف ىناؾ الحقيقة ابتكجو خارجي.  ااألخرل كالتي يتصؼ الطمب عميي

قطاعت تقميدية نقساـ إلى لمقصكر الييكمي في القارة كالذم يتجسد في اال
كقطاعات حديثة كأيضان في االعتماد المفرط عمى عمى المساىمات كالمدخالت 
الخارجية فضالن عف أف المحرؾ الرئيسي في عممية التنمية يتمثؿ في األسكاؽ 

اد مف تفاقـ تدني مستكيات اإلنتاج كلقد ز  الخارجية أكثر منو في األسكاؽ المحمية.
االختناقات الييكيمة كغيرىا؛ غذ تظؿ مشكمة عدـ كفاية كعدـ مالءمة البنية 
التحتية تمثؿ إحدل العقبات الرئيسية عمى مسار التجارة األفريقية البينية 
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كاالستثمارات كتنمية القطاع الخاص. كجميع ىذه المشكالت تفرز آثاران معاكسة 
ؽ اإلنتاجية كانخفاضيا مما يتسبب في تقييد نطاؽ  المنتجات التي تتمثؿ في ضي

 يتأتى لمبمداف األفريقية التجارة فييا فيما بينيا. 
كمع ذلؾ، فإف األمـ الفريقية سعت بجد كحماس منذ استقالليا نحك تحقيؽ غايات . 95

يع ، كىناؾ أمؿ كبير في أف تتمكف البمداف األفريقية مف تكسالتعاكف كالتكامؿ
نطاؽ إنتاجيا كالتجارة فيما بينيا بصرؼ النظر كمية عف تمكينيا مف مكاجية 

يدة لالقتصاد العالمي كالذم يشمؿ أيضان الكتمة اتحدم القدرة التنافسية المتز 
كحتى اآلف ظؿ التقدـ تحك زيادة حجـ االقتصادية اإلقميمية الضخمة كالقكية. 
لتكامؿ ىذه دكف المستكل المؤثر المنشكد. التجارة األفريقية البينية كيدؼ آلجندة ا

ذا استمرت التجارة األفريقية عند مستكاىا المتكاضع عمى النك الذم كانت عميو  كا 
%( تككف البمداف األفريقية قد اضاعت 15طكاؿ عشريف سنة )حيث لـ تتجازك 

إذف فرص استخداـ التجارة داخؿ القارة كأداة لتعزيز إمكانيات التخصص فيما 
كأيضان إمكانيات التنمية كالتكامؿ عمى الصعيد المحمي. ك ال جداؿ في أنو  بينيا

البينية بدكر المحرؾ القكم لمنمك كالنضج  مف الممكف أف تضطمع التجارة األفريقية
ما ىي كيفية زيادة كمف ثـ، يظؿ السؤاؿ الرئيسي ىك  االقتصادم في أفريقيا.

قريب مف المستكيات إلى حد يكف حجـ ىذه التجارة إلى أقصى حد ممكف، إف لـ 
التي تحققت داخؿ مناطؽ أخرل مثؿ االتحاد األكركبي كآسيا، أم عمى األقؿ إلى 

 % أك أكثر خالؿ السنكات القادمة. 25
. نظران لمقرب الجغرافي، الجيكد المبذكلة مف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية 96

أفريقيا طاقة كامنة لتعزيز التجارة  لدم كالصالت الثقافية كالعكامؿ األخرل، تتكافر
، إال أف تحقيؽ ىذه الطاقةػ كبالتالي بذؿ الجيكد لممضي إلى األفريقية البيني

األماـ عمى مسار التكامؿ اإلقميمي مف خالؿ التجارة األفريقية البينية، سكؼ 
كنشير ىنا إلى مثاؿ خاص ببمد ناـ  يتطمب التغمب عمى عدد مف التحديات.

ستينيات بنفس الخصائص االقتصادية التي اقترنت بيا معظـ البمداف اتصؼ في ال
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األفريقية. كنقصد بيذا البمد الصيف التي حققت طفرة كمية مف خالؿ جيكد مثابرة 
كتصميـ عمى نقؿ التكنكلكجيا إلى أراضييا كتنكيع صادراتيا. كقد نجحت في 

المنفتح كلكف ليس مف خالؿ التحرر إدماج اقتصادىا في السكؽ العالمية، 
ك نفسو، تتطمب السياسات زيز الصادرات كتنكيعيا. كعمى النحبكاسطة تحديد كتع

األفريقية نحك التكامؿ افقميمي كالتجارة األفريقية البينية بحث مسألة التنكيع 
 –الصادرات  عدـ تماثؿباعتبارىا إحدل المسائؿ الرئيسية بؿ المجكرية بما أف 

عمى طريؽ التجارة األفريقية البينية كالتكامؿ اإلقميمي. عد عقبة رئيسية يالكاردات 
كمف ثـ، فإف أحد التحديات الرئيسية يتمثؿ في التصدم لقيكد اإلمدادات كالعرض 

ه الصادرات بما أف التنكيع كالقدرة ذكالقدرة التنافسية لمصادرات األفريقية كتنكيع ى
لنسبة لمتجارة األفريقية التنافسية ىما عنصراف عمى درجة بالغة مف األىمية با

كىناؾ، في ىذا الصدد، إتجاه جكىرم آخر لمسياسات يتمثؿ في المضي  البينية.
إرساء إلى ما بعد التحرير كصكالن إلى التحقيؽ الفعمي لطاقات التجارة مف خالؿ 

بيئة مكاتية لتسييؿ تدفقات التجارة تتكافر فييا الخدمات الرئيسية الفعالة، مثؿ 
  تصاالت السمكية كالالسمكية كالطاقة كشبكات النقؿ المالئمة.التمكيؿ كاال

رتقي بو إلى مستكيات تعادؿ تمؾ ت. تحتاج التجارة األفريقية البينية إلى نمك سريع 97
نقص في المشاريع كالبرامج كالمبادرات كالتكصيات  دالتي تشيدىا مناطؽ أخرل. كال يكج

 بشأف:
تية في أفريقيا، التصدم لمحمقات المفقكدة، تنفيذ أ. تحسيف مستكل البنية التح       

 النيباد ككالمشركع األخدث المتمثؿ في برنامج تطكير البنية التحتية في أفريقيا.
في  بماربط البمداف الداخمية بالبمداف األخرل مف خالؿ العديد مف المبادرات، ب.      

اإلقميمية ذلؾ برنامج عمؿ آلماتي كمبادرات المجمكعات االقتصادية 
 كمؤسسات إدارة الممرات.

ج. تبسيط كمكاءمة الكثائؽ كالقكاعد كاإلجراءات كاإلجراءات الجمركية كفقان لما      
 تنص عميو بركتكككالت تحرير التجارة لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية.
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 د. إنشاء مناطؽ تجارة حرة كاتحادات جمركية.      
تعكؽ تسييؿ التجارة، بما يشمؿ بكجو خاص التعامؿ  إزالة االختناقات التيق.      

الممارسات التي تسعى لمتربح كالممارسات المخالفة عند الحدكد  عالحاـز م
ت قرارات ذكلقد اتخ عبر الطرؽ. تكالعقباككمؾ مشكمة تعدد نقاط التفتيش 

  كصدرت عدة تصريحات حكؿ ىذه المسائؿ.
 .عمى الحدكدنقطة الفحص الكاحدة  ك. إنشاء نظاـ     
ز. تحسيف نظـ الدفع كتعزيز قابمية العمالت لمتحكيؿ العمالت ىما مطمباف     

 مطركحاف منذ زمف بعيد.
 ح. االستثمار في التنكيع االقتصادم )كىك أيضان مطمب قديـ(؛ كاستجد مؤخران:    

ؼ إلى تعزيز الحد األدنى لمتكامؿ الذم يعد إطاران قاريان رئيسيان ييدط. تنفيذ برنامج     
التنسيؽ كالتكافؽ كالتعاكف فيما بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية مف أجؿ 

  تحقيؽ اليدؼ النيائي لمجماعة االقتصادية األفريقية.
. إذا كانت ىناؾ خالصة أك تكصية كاحدة مف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية، فمف تككف 98

 إلى الفعؿ. كالبالغةطابة سكل التشديد عمى أف الكقت قد حاف لالنتقاؿ مف الخ
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 الجزء الثاني: خطة عمل تعزيز التجارة األفريقية البينية

إف خطة العمؿ الكاردة في ىذه الكثيقة تيدؼ بادئ ذم بدء إلى تعميؽ االستجابة لمقرر  .1
لمكضكع  2012لتكريس قمة يناير  2011رؤساء الدكؿ كالحككمات الصادر عف قمة يناير 

يقية البينية كتعميؽ تكامؿ األسكاؽ األفريقية كالسعي لتحقيؽ زيادة كبيرة "تعزيز التجارة األفر 
في حجـ التجارة التي تزاكليا البمداف األفريقية فيما بينيا. نظران لمعقبات التي تعترض التجارة 
األفريقية البينية كما كرد في الجزء األكؿ )كرقة المسائؿ( تتضمف خطة العمؿ برنامج 

لمعالجة كؿ مف ىذه القيكد. كأكلكية خاصة لممجمكعة األكلي مف المسائؿ األنشطة الالزمة 
 ذات األكلكية في كرقة المسائؿ.

كعميو، اقترح أف يتـ تنفيذ البرامج كاألنشطة في غضكف الفترة الزمنية التالية: األمد القصير  .2
لكؿ سنكات(  7سنكات( كاألمد الطكيؿ )فكؽ  7-3سنكات(، األمد المتكسط )مف  3)تحت 

 برنامج أك نشاط، المنظـ/الفاعؿ مع تحديد المسؤكلية الرئيسية عف التنفيذ.
من الجدير بالذكر أنو في عممية وضع خطة العمل ىذه تمت مراعاة المبادرات الحالية  .3

التي اعتمدت بالفعل من قبل أجيزة السياسة لالتحاد األفريقي مثل خطة العمل من أجل 
أفريقيا، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ، برنامج  التنمية الصناعية المعجمة في

الحد األدنى من التكامل إلخ... واليدف من ىذا كمو، ليس استبدال ىذه المبادرات بل 
ضمان تنفيذ البرامج واإلجراءات في ىذا الشأن عمى جناح السرعة من أجل تعزيز التجارة 

 . األفريقية البينية
 األولوية: مجموعات البرامج ذات

 السياسات التجارية -أوال
يتطمب تعزيز التجارة األفريقية البينية اعتماد كتنفيذ السياسات التجارية المتماسكة   -ألؼ

كالفعالة عمى المستكيات الكطنية كاإلقميمية كالقارية كالتي يجب تكجيييا بصكرة محددة نحك 
حرير التجارة البينية يشكؿ عنصرنا رئيسيًّا تعزيز التجارة األفريقية البينية. عمى الرغـ مف أف ت

في برامج التكامؿ لكثير مف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية في أفريقيا ، فإف تنفيذ 
البركتكككالت التجارية ذات الصمة نادرنا ما يمنح األكلكية الضركرية لتحقيؽ تكامؿ األسكاؽ. 

اخؿ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كال تزاؿ ىناؾ اختالفات كبيرة في أنظمة التجارة د
كفيما بينيا. يتطمب تعزيز التجارة األفريقية البينية تصميـ السياسات التجارية لمبمداف األفريقية 
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أك التمييز فيما بينيا بطريقة ال تؤدل إلى حصكؿ أم بمد أفريقي آخر عمى معاممة أقؿ 
أفريقي ، سكاءن كاف األخير مف البمداف تفضيال بالقياس إلى المعاممة التي يتمقاىا بمد غير 

 المتقدمة أك النامية .
 : مجموعة السياسات التجارية1لجدول ا

 بتنمية التجارة األفريقية البينية  التعجيؿ اليدؼ الرئيسي:
 المسؤولية الجدول الزمني ]متى[ )كيف( تحقق النتائج/األىداف البرنامج /النشاط

ة في إدماج التجارة األفريقية البيني
االستراتيجيات التجارية واإلنمائية 

 الوطنية 

  تخصيص اعتمادات
كافية فى ميزانيات الدكؿ 

 األعضاء لمتمكيف مف التنفيذ.

  إدماج السياسات
التجارية األفريقية كاإلقميمية في 

االستراتيجيات التجارية 
 كاإلنمائية الكطنية

 الدكؿ األعضاء المدل القصير 

المنظم   تعزيز دور القطاع الخاص
والقطاع الخاص غير الرسمي 
وصياغة السياسيات الخاصة 

 بالمرأة في التجارة

  إقامة منابر رسمية
منتظمة لمقطاع الخاص المنظـ  
كالقطاع الخاص غير الرسمي 
كسيدات األعماؿ كالمجتمع 

المدني لمحكار حكؿ السياسات 
 التجارية مع الحككمة

فكرم/ عمى المدل 
 القصير 

، الدكؿ األعضاء
المجمكعات االقتصادية 

اإلقميمية، االتحاد 
 األفريقي 

تعزيز التجارة األفريقية البينية في 
 مجال المنتجات الغذائية 

  إزالة التعريفات الجمركية
كالتدابير غير الجمركية كالقيكد 
الكمية عف التجارة األفريقية 
 البينية فى المنتجات الغذائية 

 الدكؿ األعضاء عمى المدل القصير
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التعيد بالتزامات تحرير قطاعات 
الخدمات المتعمقة بالتجارة: 

قطاعات النقل، القطاعات المينية 
والمالية، وقطاع تكنولوجيا 

 المعمومات واالتصاالت 

  قياـ الدكؿ األعضاء مف
 جانب كاحد بتحرير الخدمات 

  التزامات تتعيد بيا
المجمكعات االقتصادية 
 اإلقميمية أك فيما بينيا 

 طار تنظيمي كضع إ 

عمى المدل  القصير 
 إلى المتكسط 

الدكؿ األعضاء ، 
المجمكعات االقتصادية 

 اإلقميمية 

االلتزام بمواءمة قواعد المنشأ 
 وتبسيط األنظمة التجارية

  مكاءمة قكاعد المنشأ
كاألنظمة التجارية عمى مستكل 
المجمكعة االقتصادية اإلقميمية 

 كعمى المستكل الثالثي

الدكؿ األعضاء ،  رالمدل القصي
المجمكعات االقتصادية 

اإلقميمية ، المجنة الثالثية 
الدائمة ، االتحاد األفريقي 

)لجنة منطقة التجارة 
 الحرة (

ترويج مبدأ "اشتر في أفريقيا" 
 و"صنع في أفريقيا"

  زيادة التجارة في السمع
 فيما بيف الدكؿ األعضاء

 الدكؿ األعضاء  المدل القصير

  التجارة ؿتسيي -ثانيا
يرجع أحد العكامؿ الرئيسية النخفاض مستكل التجارة األفريقية البينية إلى تعدد القيكد  –باء

المتعمقة بتسييؿ التجارة . كتعتبر إزالة ىذه القيكد أمرا بالغ األىمية لتعزيز التجارة بيف البمداف 
 )أعاله(.  59إلى الفقرة  54األفريقية )راجع التفاصيؿ مف الفقرة 

قائمة بالبرامج كاألنشطة التجارة المتعمقة بتسييؿ التجارة كالتي يعتبر تنفيذىا  2تضمف الجدكؿ ي
 ضركريًّا لتعزيز التجارة األفريقية البينية .

  : مجموعة تسييل التجارة 2لجدول ا
" : تقميص المدة الزمنية التي يستغرقيا نقؿ البضائع مف النقطة "أ" إلى النقطة "باليدؼ الرئيسي 

 )عبر الحدكد كداخؿ األقاليـ كفيما بينيا(.
 سريع حركة البضائع عبر الممرات التجارية المكجكدة )تناكؿ البنية التحتية عمى نحك منفصؿ( 
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 المسؤولية الجدول الزمني النتائج / األىداف البرنامج/ النشاط
إزالة العقبات المكجكدة   الحد من العقبات 

% أك أكثر، 50حالينا بنسبة 
مف أىداؼ المجمكعات 

االقتصادية اإلقميمية) مثؿ 
المجمكعة االقتصادية لدكؿ 

 غرب أفريقيا(

 الدكؿ األعضاء المدل القصير

مواءمة وتبسيط اإلجراءات 
جراءات العبور  الجمركية وا 

 والوثائق والنظم

  تخفيض عدد المستندات
 الجمركية

  مكاءمة الكثائؽ الجمركية
الرئيسية داخؿ المجمكعات 

 قتصادية اإلقميمية اال
  مكاءمة ساعات العمؿ

 عند الحدكد

المجمكعات االقتصادية  المدل القصير
 اإلقميمية 

إقامة وتشغيل المراكز الحدودية 
 الشاممة

  إقامة المراكز الحدكدية
الشاممة في جميع المراكز 

 الحدكدية الرئيسية
  تخفيض ساعات عبكر

 %50السمع بنسبة 

ء ، الدكؿ األعضا المدل القصير
المجمكعة االقتصادية 

 اإلقميمية

مكاءمة اإلجراءات   اإلدارة المتكاممة لمحدود
كالمعايير الجمركية  كالنظـ 

 كالكثائؽ كتبسيطيا

الدكؿ األعضاء،  المدل القصير
المجمكعات االقتصادية 

 اإلقميمية، االتحاد األفريقي 
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 القدرات اإلنتاجية: -ثالثا 
قيا في التجارة العالمية كالمستكل المنخفض نسبيا لمتجارة إف الحصة الضئيمة ألفري -جيـ

ا في  األفريقية البينية قد يعزل، إلى حّد كبير، إلى عدـ كفاية القدرة اإلنتاجية خصكصن
 33القطاعات الحيكية لمتجارة العالمية . )تمت تغطية ىذا المكضكع بإسياب في الفقرات مف 

 ( 40إلى 
كأنشطة بناء القدرات اإلنتاجية الالزمة لتعزيز التجارة األفريقية قائمة برامج  3يتضمف الجدكؿ 

 البينية.
 : مجموعة القدرة اإلنتاجية3الجدول 

 اليدؼ الرئيسي : إنشاء سالسؿ القيمة اإلقميمية كالقارية /التكامؿ مف أجؿ زيادة اإلنتاج المحمي/ 
 التجارة في السمع المنتجة في أفريقيا 

 المسؤولية الجدول الزمني تائج/ األىدافالن البرنامج/ النشاط
تحديد األولويات لتنفيذ البرامج 
المتفق عمييا قاريا مثل خطة 

العمل من أجل التنمية الصناعية 
المعجمة في أفريقيا، خطة العمل 

لتطوير العمم والتكنولوجيا 
واالبتكار، المبادرة الخاصة 

بالقدرات اإلنتاجية األفريقية، 
شاريع مبادرة تنمية الم

 والصناعات الزراعية األفريقية

  تنفيذ المشاريع المتعمقة
بخطة العمؿ مف أجؿ التنمية 
الصناعية المعجمة في أفريقيا 

كمبادرة تطكير العمـ 
كالتكنكلكجيا كاالبتكار كالمبادرة 

الخاصة بالقدرات اإلنتاجية 
األفريقية كبرنامج الحد األدنى 

مف التكامؿ كمبادرة تنمية 
كالصناعات الزراعية المشاريع 
 األفريقية.

يتكقؼ عمى 
إستراتيجية )تنفيذ(  

 كؿ برنامج

 الدكؿ األعضاء

إقامة نظم المعمومات التجارية 
 المتكاممة والمترابطة

 نظـ لممعمكمات  كضع
 التجارية المتكاممة كالمترابطة

االتحاد األفريقي،  المدل القصير
المجمكعات االقتصادية 

 ضاءاالقميمية، الدكؿ األع
الدكؿ األعضاء ، مف المدل القصير كضع نظـ االستثمار  تشجيع االستثمارات/االستثمار 
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األجنبي المباشر من خالل وضع 
أطر لتعزيز التكامل اإلقميمي 
والقاري وتطوير المؤسسات 

 اإلقميمية وسالسل القيمة

المجمكعات االقتصادية  إلى المتكسط المحسنة كالمتسقة
 االقميمية

اكز متميزة إقميمية إنشاء مر 
لتطوير التكنولوجيا وتكييفيا 

 ونشرىا

  إنشاء مركز إقميمي في
 كؿ مجمكعة إقميمية 

مف المدل القصير 
 إلى المتكسط 

الدكؿ األعضاء ، 
المجمكعات االقتصادية 

 اإلقميمية
 

 البنية التحتية المتعمقة بالتجارة: -رابعا
رئيسّيا لقمة التنكيع كضعؼ القدرة التنافسية داؿ: ظمت البنية التحتية غير الكافية عامالن 

لالقتصاد األفريقي كتيميش القارة في القطاعات الحيكية لمتجارة العالمية كالمستكل المنخفض 
نسبيا لمتجارة البينية . كبالمقارنةن مع األقاليـ األخرل مف العالـ ، المتقدمة منيا كالنامية ، فإف 

جارة بسبب تخمؼ البنية التحتية أشد حدة. تمت تغطية ىذا العقبات التى تكاجو اإلنتاج كالت
 . 53إلى  41المكضكع بإسياب في الفقرات مف 

بعض البرامج كاألنشطة التي يجب تنفيذىا عمى المدل القصير كالمتكسط  4يبرز الجدكؿ 
يؽ كالطكيؿ مف أجؿ تطكير البنية التحتية في أفريقيا كتعزيز القدرة التنافسية لممنتجات كتحق

 الترابط اإلقميمي كتعزيز التجارة األفريقية البينية .
 :مجموعة البنية التحتية  المتعمقة بالتجارة4لجدول ا
اليدؼ الرئيسي : كضع آليات مبتكرة، قانكنية ، مالية كآليات أخرل لمشاريع تطكير البنية التحتية  

 لبمداف متعددة . 
 كير البنية التحتية لمنقؿ كالطاقة في أفريقيا.مع األخذ في االعتبار اإلعالف الصادر حكؿ تط

 المسؤولية الجدول الزمني  النتائج/األىداف البرنامج /النشاط
منح األولوية لتنفيذ برنامج 

االتحاد األفريقي لتطوير البنية 
 التحتية في أفريقيا

  إقرار الدراسات المتعمقة
ببرنامج االتحاد األفريقي 
لتطكير البنية التحتية في 

فريقيا كىندسة البنية التحتية أ
في أفريقيا كتنفيذ المشاريع 

االتحاد األفريقي، البنؾ  المدل المتكسط
األفريقي لمتنمية ، 

المجمكعات االقتصادية 
اإلقميمية، الدكؿ األعضاء 

 كالشركاء فى التنمية
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 الرئيسية لمبرنامج في حينو
حشد الموارد إلعداد مشاريع 

 متعددةالبنية التحتية فى بمدان 
  إعادة رسممة صناديؽ

االستثمار األفريقية مف قبؿ 
 الدكؿ األعضاء

االتحاد األفريقي، البنؾ  المدل القصير
األفريقي لمتنمية ، 

المجمكعات االقتصادية 
 اإلقميمية، الدكؿ األعضاء

إعداد مشاريع البنية التحتية 
ذات الجودة العالية بخصوص 

 بمدان متعددة

 الدكؿ األعضاء المدل القصير ريعالزيادة في عدد المشا 

تييئة البيئة المالئمة لمشاركة 
الخاص في تطوير البنية  القطاع
 التحتية

  كضع سياسات كأطر
تنظيمية مكاتية لبناء البنية 
التحتية مثؿ شركط التحكيـ 

 عند تعادؿ القكة الشرائية

االتحاد األفريقي، البنؾ  المدل القصير
األفريقي لمتنمية ، 

ات االقتصادية المجمكع
 اإلقميمية، الدكؿ األعضاء

إنشاء آليات قانونية ومالية 
مبتكره لمبنية التحتية المتعددة 
 األقطار والمشاريع الصناعية

  تسريع كتسييؿ تنفيذ
 مشاريع قارية ميمة

المجمكعات االقتصادية  المدم القصير
اإلقميمية، مفكضية 

االتحاد األفريقي، البنؾ 
 األفريقي لمتنمية

 تمويل التجارة  -خامسا
قائمة البرامج كاألنشطة الالزمة لتكفير التمكيؿ الكافي كالفّعاؿ لمتجارة  5يتضمف الجدكؿ  -ىاء

 األفريقية البينية . 
 : مجموعة تمويل التجارة  5الجدول 

 تمويل التجارة:
تجارة األفريقية : تطكير كتعزيز المؤسسات كاآلليات المالية األفريقية لمنيكض بال اليدؼ الرئيسي

 البينية كاالستثمار.
 

 المسؤولية الجدول الزمني النتائج / األىداف البرنامج / النشاط
الدكؿ األعضاء، البنؾ  المدل القصيرانضماـ الدكؿ األعضاء  تقوية/ تعزيز قدرة المؤسسات 
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التي لـ تنضـ بعد إلى البنؾ  المالية اإلقميمية والقارية القائمة
األفريقي لمتصدير كاالستيراد 

لتفضيمية كبنؾ منطقة التجارة ا
كالككالة األفريقية لمتاميف عمى 

 التجارة إلى ىذه المؤسسات

األفريقي لمتصدير 
كاالستيراد، بنؾ منطقة 

التجارة التفضيمية، 
الككالة األفريقية لمتأميف 
عمى التجارة كالشركاء 

 فى التنمية
بر تسييؿ المدفكعات ع  تحسين انظمو المدفوعات 

الحدكد كتجنب القيكد المتعمقة  
 بالعممة

 الدكؿ األعضاء المدل القصير

تييئة البيئة المواتية لشركات 
الخدمات المالية بغية توفير 
 االئتمان والضمانات لمتصدير

  زيادة نسبة العرض مف
االئتماف لمتصدير كتخفيض 

 تكمفة رأس الماؿ 

الدكؿ األعضاء  المدل القصير
كالمجمكعات 

 صادية اإلقميميةاالقت

التعجيل بعممية إنشاء المؤسسات 
 التشغيمية الثالث

  إنشاء المؤسسات المالية
 الثالث

االتحاد األفريقي، الدكؿ  المدم المتكسط
 األعضاء

     

 المعمومات التجارية: -سادسا
ارة يعد الحصول الكافي واليسير عمى المعمومات أمرًا ضروريًا لالستفادة التامة من التج -كاك

 . 63إلى  60األفريقية البينية. تم تناول طريقة تعزيز مثل ىذه المعمومات في الفقرات 
 ، قائمة بالبرامج كاألنشطة اإلرشادية في مجاؿ المعمكمات التجارية . 6كيتضمف  الجدكؿ 

 : مجموعة المعمومات التجارية 6الجدول 
 المعمومات التجارية:

 المعمكمات لتعزيز فرص التجارة األفريقية البينية. سد الفجكة في مجاؿ اليدؼ الرئيسي:
 المسؤولية الجدول الزمني النتائج/اليدف البرامج /األنشطة

 المجمكعات االقتصادية المدل القصير تكفير معمكمات عف  إنشاء مراكز اتصال مترابطة لتبادل 
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فرص األعماؿ كاألنظمة  المعمومات التجارية
 التجارية المتاحة في القارة

اإلقميمية ، الدكؿ 
 األعضاء 

 عوامل تكامل األسواق: -سابعا
قد تساىـ عناصر حركة اإلنتاج اإلقميمية كالمشتركة بيف األقاليـ )العمؿ كالمؤسسات  -زام

 كرأس الماؿ( بدرجة كبيرة في تعميؽ التكامؿ األفريقي كتعزيز التجارة األفريقية البينية. 
برامج كاألنشطة الكفيمة بتعميؽ عكامؿ تكامؿ األسكاؽ في كما كرد في القائمة اإلرشادية لم

 أدناه:  8أفريقيا المتضمنة في الجدكؿ 
 : مجموعة عوامل تكامل األسواق7الجدول 

: زيادة حرية حركة العمالة داخؿ اإلقميـ مف خالؿ مكاءمة قكانيف العمؿ كالتجارة  اليدؼ الرئيسي
 كاالستثمار.

 المسؤولية الجدول الزمني ىدافالنتائج/األ البرنامج/النشاط
تفعيل السياسات والبروتوكوالت 

القائمة حول حرية تنقل 
 األشخاص وىجرة العمال 

  التصديؽ عمى
البركتكككالت كتنفيذىا عمى 
نحك كامؿ مف قبؿ الدكؿ 

األعضاء التي لـ تكف قد فعمت 
 ذلؾ 

  إنشاء بكرصة عمؿ
 أفريقية إقميمية

  مكاءمة أطر العمؿ
 جتماعية كالحماية اال

من المدى القصير إلى 
 المتوسط 

المجمكعات االقتصادية 
اإلقميمية ، الدكؿ 

 األعضاء

اعتماد إجراءات دخكؿ   زيادة حرية تنقؿ رجاؿ األعماؿ
مبسطة لمزكار مف رجاؿ 

األعماؿ فى الدكؿ األعضاء 
 بما في ذلؾ تأشيرات الدخكؿ 

الدكؿ األعضاء،  المدل القصير
ة المجمكعات االقتصادي

 اإلقميمية
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مكاءمة قكاعد التأسيس عبر 
 الحدكد

  تسييؿ االستثمار كخمؽ
 فرص العمؿ عبر البمداف 

مف المدل القصير إلى 
 المتكسط 

الدكؿ األعضاء، 
المجمكعات االقتصادية 

 اإلقميمية 

إقرار اتفاقيات بشأف االعتراؼ 
 المتبادؿ بالمؤىالت 

  إقرار اتفاقيات بشأف
مؤىالت االعتراؼ المتبادؿ بال

 بالنسبة لفئات كظائؼ معينة 

المجمكعات االقتصادية  المدل القصير
 اإلقميمية، الدكؿ األعضاء

 الخطوط المثالية لتنفيذ خطة العمل:
قرارىا مف قبؿ قمة االتحاد األفريقي،  -حاء يعد اعتماد ىذه الخطة مف قبؿ مؤتمر كزراء التجارة كا 

 كمعالـ إرشادية تكفر األساس لمرصد كالتقييـ الفعاؿ. سيتـ كضع خطة عمؿ مفصمة مع نقاط مرجعية
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 الحرةالقارية التجارة  منطقة إنشاء الجزء الثالث:

 تقييمالرصد و ال، وآلية المنظومةالطريق، ة: خارطة الحر القارية منطقة التجارة  إنشاء
 الخمفية:
. كاستيدؼ  مبمداف األفريقيةل تنميةال التكامؿ عنصرا أساسيا في استراتيجية شكؿفي فترة ما بعد االستقالؿ ،  -1

 ىإللتفتيت أفريقيا  مرث االستعمار اإلالتغمب عمى  السعي لتحقيؽ التكامؿ عمى الصعيديف االقميمي كالقارم
ة. كما كاسعال ةمتكاممالسكؽ الاقتصادات صغيرة كضعيفة كتسخير كفكرات الحجـ كغيرىا مف منافع 

 .كنظـ الحكـفي االقتصاد العالمي  الصحيحخذ مكانيا مف أفريقيا أ تمكيف الكحدة كالتكامؿاستيدؼ تحقيؽ 
 
 .عدد مشاريع التكامؿ في القارةارتفاع متكامؿ اإلقميمي في لالدكؿ االفريقية  تكلييانعكس األىمية التي ت -2
يف تاثن غالبية الدكؿ االفريقية إلىكتنتمي   .اقتصادية إقميمية في أفريقيا ةمجمكع 14يناؾ ما يصؿ الى ف 

تكامؿ البمداف األفريقية  جيكدتعكد عمى الصعيد القارم، . ك أك أكثر مف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية
المبادرات كتشمؿ   .أنشئت منظمة الكحدة األفريقيةعندما  1963إلى مايك  في مرحمة ما بعد استقالؿ

، كالتكقيع عمى معاىدة 1980ـ الختامية في عا تياكس ككثيقجالرئيسية األخرل اعتماد خطة عمؿ ال
نص تي تمعاىدة أبكجا، ال كاستخدمت .1991في يكنيك  ة لمجماعة االقتصادية االفريقيةؤسس)أبكجا( الم

المجمكعات  سنة مع 34ست مراحؿ تمتد عمى فترة  الجماعة االقتصادية األفريقية عمىعمى إنشاء 
يدؼ األفريقي. كتحقيقا ل لتكامؿ االقتصادمتحقيؽ الكمخطط عاـ ، باعتبارىا لنباتيااالقتصادية اإلقميمية 

 ، اعتمد 21تنفيذ معاىدة أبكجا كتمكيف أفريقيا مف مكاجية تحديات التنمية كالعكلمة في القرف باإلسراع 
،  2000لقانكف التأسيسي لالتحاد االفريقي في عاـ الكحدة األفريقية ا دكؿ كحككمات منظمةمؤتمر رؤساء 

 .التاليالعاـ  كأنشأ االتحاد في
 
تكامؿ السكؽ األفريقية  ىدؼاليزاؿ عمى الرغـ مف احراز بعض التقدـ في عممية التكامؿ األفريقي،  -3

أدنى نسبة بيف يعد  كفي المائة ، كى 10مستكل التجارة البينية األفريقية حكالي . إذ يبمغ عف التحقيؽ ابعيد
أفريقيا  كانت، مالتجار  في التبادؿى العالـ الخارجي بير عمكنظرا لالعتماد الك .المناطؽ الرئيسية في العالـ

التحديات الجديدة التي تكاجو أفريقيا  ككذلؾىذا الكضع، كأبرز   .صدمات التجارة الخارجيةسريعة التأثر ب
بما فييا تمؾ المتعمقة باألزمة االقتصادية كالمالية العالمية،  - 21التي ظيرت في العقد األكؿ مف القرف ك 
مفاكضات اتفاقيات الشراكة االقتصادية بيف االتحاد األكركبي كالبمداف  طريؽ المسدكد الذم كصمت إليولكا

 .في أفريقياالسكؽ الحاجة إلى تعميؽ تكامؿ  -الدكحة لمنظمة التجارة العالمية  مفاكضات األفريقية كجكلة
المسؤكليف عف التجارة األفريقي  التحادالمؤتمر كزراء السادسة تكصية الدكرة ، جاءت مف ىذا المنطمؽك 
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 عمى 2012يناير بتركيز دكرتو في قمة االتحاد األفريقي مقرر ك  أفريقيةتجارة حرة نشاء منطقة بالتعجيؿ بإ
  .لمغايةمكضكع "تعزيز التجارة البينية األفريقية" في كقت مناسب 

 الحرة القارية لتجارةحجج انشاء منطقة ا
 ؟قة تجارة حرة قاريةمنط لماذا تحتاج أفريقيا إلى

 :(تفصيميانظر المرفق لتحميل لألسباب التالية ) منطقة تجارة حرة قارية أفريقيا بحاجة الى تعد-4
 
 .٪ كىي أقؿ بكثير مف مستكل التجارة البينية اإلقميمية لمناطؽ نامية أخرل 10تبمغ التجارة البينية األفريقية حكالي   •
ف أفريقيا بكجو عاـ أك تكاجو المزيد مف الشركط المقيدة لمكصكؿ إلى مما أكثر حمائية يعد ثمثا البمداف األفريقية إ  •

مكاسب اقتصادية  تحقؽمنطقة التجارة الحرة القارية، حتى تمؾ التي تزيؿ الحكاجز تدريجيا، أف ل كيمكفاألسكاؽ. 
 .كاجتماعية كبيرة في أفريقيا

القطاع غير الزراعي. فمعظـ البمداف /  عفمعدال أعمى لمحماية  يالزراعقطاع التكاجو التجارة البينية األفريقية في   •
إقامة كمف شأف  المناطؽ الفرعية األفريقية تفرض تعريفات أعمى عمى الكاردات الزراعية مف البمداف األفريقية األخرل.

 تجارة المنتجات الزراعية؛ كدفعلحفاظ عمى األمف الغذائي فرصة امنطقة التجارة الحرة القارية أف تتيح ألفريقيا ل
 مف صادراتيا. ةكبير  حصةبالنسبة لبعض البمداف األفريقية، تشكؿ التجارة داخؿ المنطقة   •
 

 الفوائد المحتممة لمنطقة التجارة الحرة القارية
 
تخداـ يفضي إنشاء منطقة تجارة حرة قارية إلى نمك كبير في التجارة البينية االفريقية كيساعد أفريقيا عمى اس -5

 2000لمنمك كالتنمية المستدامة. تجدر اإلشارة إلى أنو خالؿ الفترة ما بيف  امحركباعتبارىا التجارة بمزيد مف الفعالية 
إلى زيادة  /ككميساسكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي /ال، أدل إنشاء منطقة التجارة الحرة لم 2010ك 

منطقة التجارة الحرة الثالثية إلى  تحقيؽقدار ستة أضعاؼ. كمف المتكقع أف يؤدل التجارة البينية داخؿ الككميسا بم
النجاحات القائمة  ىذه مفمنطقة التجارة الحرة القارية  في حيف تستفيدمزيد مف النمك في التجارة البينية األفريقية 

 .ترماكمحكف أفريقيا مف المشاركة في التجارة العالمية باعتبارىا شريكا فعاال كتمّ 
 
مجمكعة تنمية الجنكب  -جماعة شرؽ أفريقيا -تجارة حرة بيف مجمكعتي الككميسا يفي سيناريك محتمؿ لمنطقت -6

(  ة لمجنكب كالشرؽمجمكعة منطقة التجارة الحر  أك /)االيجادالييئة المشتركة الحككمية /ك  /سادؾاألفريقي/ ال
مجمكعة ( كالادص-يفالساحؿ كالصحراء )س دكؿ كتجمع /االيككاسالمجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا /ك 

لمشماؿ كالغرب  أك مجمكعة منطقة التجارة الحرة ) اتحاد المغرب العربيك  يكاس/االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا /اال
 لمجنكب كالشرؽنطقة التجارة الحرة مجمكعة م٪ في المتكسط ل 7ر7 ى نحكإل عالمية، يصؿ معدؿ الحماية ال كالكسط(

حاليا مستكل  ىناؾك ٪ لمقارة بأكمميا.  8ر7، ك  مشماؿ كالغرب كالكسطمنطقة التجارة الحرة لمجمكعة ٪ ل 8ر2ك
كقت أف يقمؿ ذات المف الحماية يعرقؿ التجارة. كمف شأف إقامة منطقة تجارة حرة بيف مجمكعتيف/ نطقتيف في  مرتفع
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٪  2ر7٪ الى  8ر7حماية التجارة البينية األفريقية مف  صقم٪ ، كمف ثـ ي 68ر7فريقيا بكاقع أل العالمية الحماية مف
 .منطقة التجارة الحرة القارية فكائد أكبريككف لفي المتكسط. كفي ضكء ما تقدـ ، 

 
 : مف بيف الفكائد المحددة األخرل التي ستعكد عمى الدكؿ االفريقية مف اقامة منطقة التجارة الحرة القارية -7
 مف خالؿ خفض معدؿ الحماية عمى التجارة في المنتجات الزراعية بيف البمداف األفريقية؛زيادة األمف الغذائي   •
كفكرات الحجـ لسكؽ قارية كاسعة تضـ نحك  استغالؿزيادة القدرة التنافسية لممنتجات الصناعية ألفريقيا مف خالؿ   •

 مميار شخص؛
 تكفير احتياجاتيا مف الكارادات مف مكاردىا الذاتية؛ زيادة معدؿ تنكيع كتحكؿ اقتصاد افريقيا كقدرة القارة عمى  •
 تحسيف تخصيص المكارد كتحسيف المنافسة كخفض األسعار التفضيمية بيف البمداف األفريقية؛  •
 نمك التجارة البينية في قطاع صناعة كتطكير التخصص القائـ عمى أساس جغرافي في أفريقيا؛  •
 جارة الخارجية؛الحد مف تعرض أفريقيا لصدمات الت  •
 .تعزيز مشاركة أفريقيا في التجارة العالمية كتقميؿ اعتماد القارة عمى المساعدات كالقركض الخارجية  •
 االقميميةالتجارة الحرة  لمناطقحالية  قصص نجاح 

 
منطقة التجارة ك  ،/سيافآلارابطة دكؿ جنكب شرؽ آسيا /كدكؿ  ،مثؿ االتحاد األكركبي طؽدؿ تجربة منات -8
نجاح ما يمكف أف يحققو  عمى /ميرككسكرالسكؽ المشتركة ألمريكا الجنكبية /، ك /نافتالحرة ألمريكا الشمالية /ا

 االقتصادية. النمك كالتنميةتحقيؽ بير لك إسياـتكامؿ السكؽ مف 
 

 التحاد األكركبيلالبينية  التجارة مستكل إلى زيادة الداخمية لالتحاد األكركبي السكؽ إنشاء أفضى 
 .كظيؼتالناتج المحمي كالإجمالي نمك ساىـ في ٪  ك  63حكالي إلي  اآلف تصؿي تال

 التجارة تحرير عائقا أماـيشكؿ  الجمركية ات التعريفةإيرادفقد  الخكؼ مف، كاف الماضي يف 
اإليرادات  أف تظير عمى الصعيديف اإلقميمي األخيرةالتجارب غير أف   .أفريقيا البينية في
 االقميمية. التجارة البينية الرسـك الجمركية عمى تخفيض إزالة أك مع فعال تزيد يمكف أف الحككمية

 انضماـ، في أعقاب عمى سبيؿ المثاؿ. فكالكبيرة االقتصادات الصغيرة كؿ مف عمىذلؾ ينطبؽ ك 
ضريبة القيمة نتيجة ل ةيالحككم ايراداتيا زادت ،دكؿ الككميساالتجارة الحرة بيف  منطقةإلى ركاندا 

 .الكاردات مف المنطقةضافة عمى الم
  مقارنة  أفريقيا السمعية في البينية التجارة التطكر في أف ىناؾ المزيد مف أيضا التجارةتظير بيانات

المستكل  نو عمى الرغـ مفشير األدلة كذلؾ إلى أتك . دكؿ العالـ سائر إلى أفريقيا بصادرات
 ال تزاؿ تشكؿ الصادراتىذه  إال أف، الزراعيةالسمع غير  ية عمىبينال األفريقيةمحماية الحالي ل

 .أفريقيا داخؿ البمداف فرادل صادرات حصة كبيرة مف
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 وتعزيز التجارة البينية قارية منطقة تجارة حرة والمنظومة من أجل التعجيل بإنشاءخارطة الطريق 
 :األفريقية

 
 :رطة الطريقاخ
إلى تأخر إطار معاىدة أبكجا  في ي أف تصبح اتحادات جمركيةفالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية أدل بطء تقدـ  -9

مف سكقيا  مف االستفادة بالكامؿفريقيا أتتمكف لـ  مف ثـ ،. ك أفريقي / اتحاد جمركي أفريقية ظيكر منطقة تجارة حرة
ج جديد نياتباع أفريقية إنشاء منطقة تجارة حرة كيتطمب التعجيؿ ب. شخصنحك مميار  كاسعة التى تضـالقارية ال

طقة مبادرة منكيمكف أف تستخدـ االتحاد الجمركي.  كضع بمكغتقدـ في مف ف ما تحرزه فرادل البمداع بغض النظر
مجمكعة تنمية الجنكب ك  اجماعة شرؽ أفريقيالتي اعتمدىا رؤساء دكؿ كحككمات الككميسا ك التجارة الحرة الثالثية 
قمة االتحاد االفريقي كافؽ ت أف خصكص،في ىذا المف المتكقع ،ك د. نمكذج مفيد ليذا النيج الجديك األفريقي /السادؾ/
عمى أساس خارطة الطريؽ التالية  2017بحمكؿ عاـ القارية  منطقة لمتجارة الحرةعمى إنشاء  2012في دكرة يناير 

 :رىنا بمراجعتيا كفقا لما يتـ إحرازه مف تقدـ
  2014ؿ عاـ الحرة اإلقميمية بحمك  التجارة منطقة تعمميااستكماؿ. 
 مع عدـ التراجع فيما تـ  2016ك 2015بيف منطقة التجارة الحرة القارية فيما العمميات اإلقميمية في  دمج

 .تحقيقو مف مكتسبات
  2017بحمكؿ عاـ  منطقة التجارة الحرة القاريةإنشاء. 
 

 تفاصيؿ خارطة الطريؽ. أدناه ترد -10
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 قلخارطة الطري الييكل التنظيمي : 1الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

في ذلؾ،  ت، إذا رغبلمعمؿ معاالنيج المكصى بو أعاله مجاال لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية األخرل يترؾ *
السادؾ قبؿ الكصكؿ ك الككميسا ك شرؽ افريقيا  منطقة التجارة الحرة الثالثية لجماعةضمف ترتيبات مكازية مماثمة ل

مجاال كافيا لممجمكعات االقتصادية الكاحدة نيج المرحمة  يترؾ أيضاكمع ذلؾ ، ارية. منطقة التجارة الحرة الق إلى
، كالسادؾ الثالثيةالككميسا ك شرؽ افريقيا ة التفاقية جماعة مماثم يةمكاز  إقامة ترتيباتاإلقميمية التي ال ترغب في 

 إلى منطقة التجارة الحرة القارية. مباشرةلالنضماـ 
متجارة تيا لاستكماؿ منطقعمى السادؾ كجماعة شرؽ أفريقيا ك  ككميسا،ارة الحرة الثالثية لممنطقة التجع يشجت -1

الثالث طؽ التجارة الحرة االتي ىي حاليا خارج من، الدكؿ األعضاء انضماـكفالة ك  2014الحرة بحمكؿ عاـ 
 ؛ منيا جزء كتشكيؿلممجمكعات االقتصادية اإلقميمية ، إلى منطقة التجارة الحرة الثالثية 

) االيككاس، س ص،  لالتحاد األفريقيالمعترؼ بيا  المجمكعات االقتصادية اإلقميمية األربع األخرل إسراع –2
الدكؿ األعضاء التي  كفالة قياـكذلؾ ك  2014بحمكؿ متجارة الحرة منطقتيا ل فيالعربي( االيكاس كاتحاد المغرب 

ىذه المجمكعات االقتصادية اإلقميمية معا  جمعكقد تت .ييا باالنضماـ إل التجارة الحرة مناطؽىي حاليا خارج 
أك  كالسادؾ كالككميسا شرؽ أفريقيااعة جملالثالثي  مترتيبمماثمة ل( مكازية) مكاز (ترتيباتلكضع ترتيب )

 ؛االنضماـ إلى العممية الثالثية
االقتصادية  لممجمكعات التحاد األفريقي خارج مناطؽ التجارة الحرةبادكؿ أعضاء أخرل  ةأي انضماـ  –3

 ؛ 2015منطقة التجارة الحرة القارية بحمكؿ ى عممية المعترؼ بيا إل لالتحاد األفريقي (8ثماني )ال االقميمية
مفاكضات اجراء مع  2017حمكؿ عاـ جارة حرة قارية بتمنطقة  أعاله إلى إنشاء III كII ك  Iيفضي   –4

 .2016ك  2015في الفترة ما بيف لمجمكعات االقتصادية اإلقميمية مفكضية االتحاد األفريقي بدعـ مف ا تيسرىا
يقترح أف تعزز منطقة التجارة الحرة القارية ما تحقؽ مف مكتسبات. كيقتضى  المحافظة عمى المكتسبات: -5

ذلؾ أف تاخذ منطقة التجارة الحرة القارية ، كنقطة بداية ليا، المستكيات الحالية مف تحرير التعريفات فى 

إَشاء يُطمح ذدارج زرج ثالثُح 

تٍُ انكىيُطا/خًاعح شرق 

 أفرَمُا/انطادن

      2014تسهىل

إَشاء يدًىعاخ الرصادَح 

الهًُُح أخري نًُطمرها نهردارج 

 *2014انسرج تسهىل 

اَضًاو دول أعضاء أخري فً 

ُاطك الذساد األفرَمٍ خارج يا

 8انردارج انسرج نهًدًىعاخ ال 

انًعررف تها إنٍ يُطمح انردارج 

2012انسرج  انمارَح تسهىل    

  2015/2016منطقة التجارة الحرة القارية العمميات اإلقميمية في  دمج
 

2016ك -0152   

2012إَشاء يُطمح انردارج انسرج انمارَح تسهىل   
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لمجمكعات االقتصادية اإلقميمية . كمف ثـ تعززالتقدـ الذل حققتو المجمكعات االقتصادية اإلقميمية مما يساعد ا
 عمى سرعة تحقيؽ منطقة التجارة الحرة القارية.

التجارة الحرة داخؿ المجمكعات االقتصادية  مناطؽمسؤكلة عف رصد تطكر مفكضية االتحاد األفريقي تككف  -11
عممية إنشاء مناطؽ التجارة ب لإلسراعالسياسي دعـ كالفني ك كما تقدـ التكجيو كالقيادة كال يما بينيا. كف اإلقميمية

 ما يمي:بمفكضية االتحاد األفريقي خصكص، مف المتكقع أف تقـك في ىذا ال. ك الحرة اإلقميمية كالقارية
 ؛عمى األدلة ةقائم التتكفير معمكمات كتحميلإجراء دراسات  - 1
 منطقة التجارة الحرة القارية؛ أصحاب المصمحة لتحقيؽدعـ حشد  -2
 .التجارة الحرة االفريقية مناطؽلتبادؿ الخبرات بيف  منبرتكفير  - 3

التجارة الحرة في المجمكعات  بشأف مناطؽعف التفاكض  ةالدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي مسؤكل تككف -12
القضايا التي . كتشمؿ  منطقة التجارة الحرة القاريةبشأف ك  ، كؿ عمى حدة، االقتصادية اإلقميمية التي تنتمي إلييا

الحكاجز غير  كالغاءالتعريفة الجمركية، إزالة  ضالزمنية لخف برامجقكاعد المنشأ ، ال :التفاكض بشأنيا  ينبغي
جراءات   ضمف جممة أمكر أخرل.العبكر كتيسير التجارة الجمارؾ ك الجمركية ، كا 

 .االقتضاء جيات المانحة المساعدة الفنية عندالكاء كمختمؼ الشر قدـ ي -13
 منظومة منطقة التجارة الحرة القارية

أف يعزل التقدـ البطيء نحك تكامؿ أسكاؽ أفريقيا إلى عدد مف المعكقات ، بما في ذلؾ عدـ كفاية يمكف  -14
قامة كالتعجيؿ بإاألفريقية  يةبينالالتجارة  زتعزيكمف ثـ، يتطمب تحقيؽ ىذا اليدؼ الياـ. لة المؤسسيلمنظكمة /ااإلطار

أخذ في االعتبار الحقائؽ عمى أرض ت ةجديد ةمنظكمة القائمة أك استحداث منظكملا إصالحمنطقة تجارة حرة أفريقية 
 .الكاقع
 ،سنة 34عمى مدل  الجماعة االقتصادية األفريقيةإنشاء بمعاىدة أبكجا للمراحؿ الست اخارطة طريؽ تقضي  -15
 القارة. صعيد عمىكامؿ  ماتحاد اقتصادم كنقدأف يتـ خالليا انشاء  يمكف، كاف  2028 إلى 1994 فم

عمى أبكجا،  في معاىدة ما كردعمى نحك لتحقيؽ تكامؿ السكؽ األفريقية ، اإلطار المؤسسي صراحة لـ ينص -16
إنشاء مناطؽ التجارة  مف حيث ،األفريقية يةبينالتحرير التجارة  بيد أف تركيزه عمى فريقية.األ حرةالتجارة الإنشاء منطقة 

المراحؿ  عمى المجمكعات االقتصادية اإلقميمية التي كاف مف المتكقع في ثالثانصب الحرة كاالتحادات الجمركية، 
مف خالؿ إزالة الحكاجز  - مناطؽ التجارة الحرة تقـك بإنشاءأف  الجماعة االقتصادية األفريقيةعممية إنشاء لست ال
 جمركية تعريفة اعتماد مف خالؿاتحاد جمركي ك  -لمجمكعاتبيف ا ة أماـ التجارة البينيةجمركيكغير ال جمركيةلا

االتحاد  ىيتكامؿ السكؽ عمى المستكل القارم لنطالؽ النقطة ا تككف كاف مف المتكقع أفك خارجية مشتركة. 
ر الجمركية بيف مختمؼ المجمكعات االقتصادية غيمكاءمة النظـ الجمركية ك ما تتـ عندفي مرحمة رابعة ك  ،الجمركي
 التجارة بيفحرية التفكير في إلغاء الحكاجز أماـ  تـلـ يك تعريفة جمركية خارجية مشتركة لمقارة.  كتبنياإلقميمية 

 االتحادات الجمركية.كضع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية  إلى حيف بمكغ مختمؼمختمؼ المناطؽ 
 حكـ ىيكؿ إنشاء التجارة البينية األفريقية تعزيزك  ةقاري منطقة تجارة حرة نشاءالتعجيؿ بإ اؼأىد انجازيتطمب  -17

. األىداؼ بمكغنحك المكجية  خارطة الطريؽ كالبرامج كاألنشطة تنفيذرصد كتقييـ التقدـ المحرز في كآليات مناسبة ل
 المقترحة فيألجيزة تشمؿ ا، االتحاد األفريقي الدكر المعزز لمفكضية، ك التحاد األفريقيا مؤتمر قمة باإلضافة إلى
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 : المجنة رفيعة المستكل لمتجارةالتجارة البينية األفريقيةة كتعزيز ة التجارة الحرة القاريمنطق (منظكمة) الحكـ ىيكؿ
التجارة منتدل فريقي، ك األ عماؿاألكمجمس المالية، تجارة ك لماالتحاد األفريقي ، كالمؤتمر المشترؾ لكزراء األفريقية
منطقة التجارة  منظكمة. يرد أدناه ىيكؿ تنظيمي لالتحاد االفريقيا تحكيـكمحكمة  ،المنازعاتتسكية لجنة ك ، األفريقية

  الحرة القارية.
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 منطقة التجارة الحرة القارية : منظومة 2الجدول 

 
 

1.  
2.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 فريقيةاأل متجارةل المجنة رفيعة المستوى

تكليد ك النمك كالتنمية كالتكسع االقتصادم  دفعأف التجارة ىي المحرؾ الرئيسي ل مف المتفؽ عميو إلي حد بعيد  – 18
 التجارة قد اتخذتيبدك أف كلكية ، األمف حيث التسمسؿ اليرمي لألىمية ك . غير أنو فرص العمؿ ، كالحد مف الفقر

،  كىكذا  .الكطني كاالقميميالصعيد  كؿ مف سياسات في أفريقيا عمىقرار/ الال عمميات صنع فيمكقعيا الصحيح 
لحفاظ عمى الزخـ الذم حدده ا ىإل بالتاليكالحاجة  ،التأكيد مجددا عمى تعزيز التجارة البينية األفريقية انطالقا مف

في قكية الرغبة لإضافة إلى ااألفريقية ،  يةبينالتعزيز التجارة ل خصصمالفي مؤتمر القمة ريقيكف ف األفك القادة السياسي
، اقترح تشكيؿ لجنة رفيعة المستكل  القارل قرارصنع اللأعمى مستكل  عمىالتركيز عمى السياسات التجارية استمرار 

 األفريقية.  متجارةل
تأثير مباشر كليا  ،قطاعات مف االقتصادة بيف عدة تداخممالتجارية السياسات  بالنظر إلى أفعالكة عمى ذلؾ،  -19

التجارة المتعمقة بمسائؿ الجديدة متعددة القطاعات في كجية نظر  تبني، فمف الضركرم لتكامؿعمى عممية اأيضا 
جياز في إطار سؽ، بما في ذلؾ تقاسـ الخبرات نماللتركيز االمزيد مف األفريقية  التجارة إنشاء لجنة. كيتيح كالتكامؿ

في التكامؿ  أف ّيمكف ثؿ ىذا التركيز المنسؽف شأف مم. ك لتكامؿالتجارة كاالمتعمقة ب ، عمى المسائؿرفيع المستكل
 .إلى مستكيات أعمى كأعمؽ منطقة تجارة حرة قارية عمى كجو السرعة مف مف االنتقاؿأفريقيا 

 
مف قبؿ  االقتصادية اإلقميمية المعترؼ بيا المجمكعاتمف رؤساء  مجنة رفيعة المستكل لمتجارة األفريقيةالتتألؼ  -20
يذه كب رؤساء الدكؿ كالحككمات مؤتمرل جياز بمثابةالمجنة  كتككف ىذه. )رؤساء دكؿ كحككمات( األفريقي حاد االت

كسكؼ   .الصفة تقـك بدكر المناصرة لعممية التعجيؿ بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كتعزيز التجارة البينية األفريقية
ؿ الممارسات ككذلؾ تنسيؽ كمكاءمة اإلجراءات الرامية إلى تحقيؽ أيضا منبرا لتبادؿ التجارب كأفض المجنةتككف 

األفرَمٍاد لًح االذس  

 انهدُح رفُعح انًطرىي نهردارج األفرَمُح

رؤضاء انًدًىعاخ االلرصادَح اإللهًُُح 

 )رؤضاء دول(

 

 يؤذًر وزراء انردارج ئ

 يُرذي انردارج األفرَمُح

 أياَح ندُح انردارج األفرَمُح

يدهص األعًال انردارَح  انًرصذ انرداري

 األفرَمُح

 آنُح انرصذ وانرمُُى

يسكًح انعذل األفرَمُح ) يسكًح 

 االذساد األفرَمً نهرسكُى(

 انرً َرى ذُشُطها عُذ انهسوو

 يُرذي يفاوضاخ يُطمح

انردارج انسرج األفرَمُح   
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منطقة التجارة الحرة القارية. كتتكلى المجنة مسؤكلية اإلشراؼ عمى التنفيذ الفعاؿ لخطة العمؿ بشأف تعزيز التجارة 
دكرة يكليك لقمة االتحاد  البينية األفريقية. كتجتمع الجنة رفيعة المستكل لمتجارة األفريقية مرة فى السنة عشية انعقاد

  األفريقى لمراجعة تنفيذ العمميات المذككرة آنفا كتقديـ تكصيات إلى القمة .
 تجارة لا المسؤولين عن االتحاد األفريقي وزراء مؤتمر

 

نشاء إلغاء التعريفات الجمركية عمىينطكم التحقيؽ الناجح لمنطقة تجارة حرة قارية  -21 ، مشتركة منشأ قكاعد، كا 
زالة، كاإلجراءات الجمركية نظـال كتبسيطكاءمة كم بمداف  يكف  .التجارة البينية األفريقية أماـ الحكاجز غير الجمركية كا 

 الحكاجز الجمركيةإزالة  تعد ال ،عمى سبيؿ المثاؿة بيف عدة قطاعات. فتداخممالقضايا ىذه تككف ، عديدة أفريقية
  .إيرادات الحككمة انعكاسات عمى لياكاف طالما  لمالية العامةبا ةمتعمق أيضا مسألة كلكنيا تجارية مسألةمجرد 
، ضمف جممة أمكر  الماليةات كزار  في نطاؽ مسؤكلية تسييؿ التجارةمف ثـ قضايا ك  إدارة الجمارؾ تدخؿكذلؾ، 
التجارة منطقة  تنفيذالكزارات ل اتباع نيج مشترؾ بيفىناؾ حاجة إلى ، لؾلذ . العديد مف البمداف األفريقية فيأخرل، 
 .فريقياأفي  ةالقاري الحرة

 
المجنة رفيعة المستكل  ىه إلرير اقدـ تقذم يال الرئيسي لالتحاد االفريقي الكزارم الجياز التجارة كزراء مؤتمر يككف -22

 ير الكاردة مفالتقار كيبحث  مقىتيك   ة.القاري التجارة الحرة منطقة أجندة بتنفيذ بشأف القضايا المتعمقةلمتجارة األفريقية 
رصد آلية ك  األفريقية كمنتدل التجارة األفريقية كمجمس األعماؿ التجارية األفريقية لمجمارؾ لمجنة الفنيةا اجتماعات

 . األفريقية التجارةكتقييـ 

 
 مفوضية االتحاد األفريقي 

تنسيؽ كتقديـ التكجيو ب األفريقيتقـك مفكضية االتحاد ، منطقة التجارة الحرة القاريةنشاء إل الشاممة عمميةالفي   -23
مركز كزارة التجارة كالصناعة  كتككفمانة لتنفيذ ىذه العممية. منطقة التجارة الحرة القارية كالعمؿ كأالعاـ لمفاكضات 

إشراؾ إدارات أخرل عند الضركرة. قياميا ب معلألنشطة المذككرة أعاله  في مفكضية االتحاد األفريقي الرئيسيالتنسيؽ 
بشكؿ كثيؽ مع المجمكعات االقتصادية  مفكضية االتحاد األفريقي بيذه المسؤكلية، تتعاكف عياضطالا لدلك 

سؤكلة أيضا عف التشغيؿ الفعاؿ المفكضية متككف ك . كالبنؾ األفريقي لمتنميةكالمجنة االقتصادية ألفريقيا   ،اإلقميمية
منطقة مسؤكلية رصد كتقييـ عمميات تنفيذ بنيض تـ التي أمانة لجنة الرصد كالتقيي اعتبارىاآللية الرصد كالتقييـ ، ب

 .التجارة الحرة القارية
عمى  ،الطريؽ خارطة في ، كما ىك مكضح بالتفصيؿ منطقة التجارة الحرة القاريةعمميات تنفيذ إدارة  نطكمت -24

عمى ذلؾ، ك الحاضر.  القدرة في الكقت ر إلىاالتحاد االفريقي التي تفتق تقع عمي عاتؽ مفكضيةة ضخممسؤكليات 
 ،كزارة التجارة كالصناعة السيمامفكضية االتحاد األفريقي، ك  دعيـت ال بد مفبنجاح، إلييا المياـ المككمة كلكى تنجز 

 .األفريقيةمتجارة المجنة رفيعة المستكل ل التي تككف بمثابة أمانة
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 :ةاألفريقي التجارية مجمس األعمال
باعتباره منبرا األفريقية  التجارية عماؿلألإنشاء مجمس نطقة التجارة الحرة القارية بة المقترحة لممنظكمتقضي ال -25

مجمس  كيضطمعالسياسة القارية.  كغالقطاع الخاص في عمميات ص كجيات نظرلجمع كتكضيح ا قاريا ضركري
كمكاقفو مف خالؿ  كجيات نظره يقـك بإبالغالسياسات القارية ك  كغدكر استشارم في عمميات صب التجارية األعماؿ
جمعيات / مجالس أعماؿ تمثؿ مختمؼ ل/ ممثمي مظمة )إقميمية(  رؤساء كيضـ المجمسة االتحاد األفريقي. مفكضي

كالمرأة في  ،الصغيرة كالمتكسطة، كسيدات األعماؿ شاريعمثؿ غرؼ التجارة كالصناعة كالم مصالح القطاع الخاص
 لحضكرالمجمس ، المزارعكف الخ.. كيجكز دعكة المصرفية كالمالية عماؿاألالقطاعية مثؿ رابطات كال ،مجاؿ التجارة

 مراقب. بصفةاجتماعات المؤتمر المشترؾ لكزراء التجارة كالمالية 
 :المجنة الفنية لمجمارك

 مجنة فرعيةكبانتظاـ  في أفريقياإدارات الجمارؾ يجتمع مديرك عمـك ، لالتحاد االفريقي الحالي الحكـ في ىيكؿ  -26
إطار ىيكؿ الحكـ في  الييكؿ التنظيمي في مف عدـ ظيكره . كعمى الرغـالتجارة كزراءاالتحاد األفريقي ل مؤتمرل

المؤتمر  إلى هرير اتقكسيقدـ  مجمارؾالفنية ل جنةمسيصح ال القائـ جيازالفإف ، القارية منطقة التجارة الحرةالمقترح ل
الدكؿ  الجمارؾ فيإدارات عمـك  مديرم /رؤساء . كفضال عفليةكالمالمتجارة  التحاد األفريقيا لكزراء المشترؾ

في  الجمارؾ /شعب إدارات رؤساء /الفنية لمجمارؾ مديرممجنة العضكية تشمؿ  االتحاد األفريقي، األعضاء في
 .المجمكعات االقتصادية اإلقميميةمفكضية االتحاد األفريقي ك 

 
فيما المالية التجارة ك  لكزراء التحاد األفريقيالمشترؾ ل مؤتمرمل الفنية المجنة بمثابةتككف المجنة الفنية لمجمارؾ  -27

تقديـ مقترحات ك ( بكضع 1) تقـك المجنة الصدد، في ىذاك  .التجارة البينية األفريقية بتسييؿ المسائؿ المتصمةيتعمؽ ب
جراءات ، كاإلجراءات الجمركيةنظـ الك   ،المنشأ ؿ قكاعدمث قضايا بشأف المؤتمر المشترؾإلى  ( 2)ك  الخ.. العبكركا 
 .التجارة البينية األفريقيةييؿ تسالمتعمقة ب االتحاد االفريقيسياسات  أجيزة مقرراتتنفيذ 
 .الفنية لمجمارؾمجنة ل أمانةكمفكضية االتحاد األفريقي الجمارؾ التابعة ل شعبة تعمؿ -28

 األفريقية التجارة منتدى
 ةالقاري السكؽ كامؿالتقدـ الذل حققو ت بشأفمناقشة اللمتفكير ك  أفريقينبر م مثابةب األفريقية منتدل التجارة يككف -29

  .المجنة االقتصادية ألفريقيامفكضية االتحاد األفريقي ك  بالتعاكف بيف سنكيا.  كينظـ المنتدل كالتحديات التي يكاجييا
المجمكعات  ،األعضاء الدكؿ  :التجارة البينية األفريقية طكيرفي ت جميع أصحاب المصمحةيضـ المنتدل ك 

، يةمعاىد البحثال، المنظمات النسائية المدني،اإلقميمي، المجتمع القارم ك  القطاع الخاص ى، ممثماالقتصادية اإلقميمية
 .اإلنمائييف، كالشركاء محدكدل لممشاريع األفريقية الكبرل العابرةالمديريف التنفيذييف 

 .التجارة لمنظر فيياالمسؤكليف عف االتحاد األفريقي  كزراء مؤتمر مىعتكصيات المنتدل نتائج ك  تعرض -30
  والتقييم آلية الرصد

 تقررة ، نشكداألىداؼ الميمبي فعاؿ ك  يعمؿ بشكؿالتجارة الحرة  منطقةاإلطار المحدد لتنفيذ سعيا لمتأكد مف أف  -31
كتككف  .ييـ كمراجعة كتقييـ عممية التنفيذكضع عدد مف اإلجراءات لرصد كتقتيدؼ إلى  إنشاء آلية لمرصد كالتقييـ
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لى نتائج إ، أمكر أخرل ضمف جممة، تستندتكصيات ككذلؾ عممية إلصدار إلنذار المبكر" ، لبمثابة "عممية اآللية 
 .تقييـ تنفيذ البرامج كاألنشطة

، تحاد األفريقيا يمي: مفكضية االمإنشاء لجنة )لجنة الرصد كالتقييـ( تتألؼ مباآللية المقترحة  قضيت -32
 أفريكسيـ ، بنؾلمتنمية األفريقي البنؾ ،االقتصادية ألفريقيااألمـ المتحدة المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، لجنة 

مسؤكلية تقديـ تقارير عف عمميات الرصد كالتقييـ ب أيضاالمجنة  كالقارية. كتضطمع اإلقميمية غرؼ التجارة كالصناعةك 
 .كتجتمع المجنة كمما رأت ذلؾ ضركريا  .مؤتمر كزراء التجارةإلى 
 
 الرصدلضماف  بتنسيؽ أنشطتيـ المجمكعات االقتصادية اإلقميميةك االتحاد األفريقي  يقـكالرصد، فيما يتعمؽ ب -33
 ، كالمعالـ عاييراألىداؼ كالغايات، كالم إلى  ، ضمف جممة أمكر أخرل،التنفيذ استنادا فعاؿ ألنشطة كعممياتال
 إلجراءقد تككف كسيمة  عمميات الرصد منيجيات محددة تبنىكسكؼ ت. زمنية لتنفيذ أنشطة كبرامج محددةال البرامجك 

عمميات االستعراض الدكرم، في المكقع، ك  الميدانية لمتقييـ معينة مف قبيؿ الرحالترصد ممارسات أك عمميات 
 ..الخ التنسيقية جتماعاتاالمعمكمات عف مستكيات التنفيذ ، ك الستبيانات الستخالص الكا

تقييـ التمكف مف ىك  ه المراجعةجكىر ىذك   .مراجعة قانكنية شاممة كعممية تقييـ كؿ سنتيفينبغي أف تجرل  -34
الرصد كالتقييـ الدكرم  عمميات نتائجمف أمكر أخرل،  ضمف جممة، كاالستفادةالتجارة الحرة ،  منطقةمستكل تنفيذ 

جتماعات النتائج اك  لتكامؿمف االحد األدنى برامج لتنفيذ  مراجعةمميات ال، كنتائج ع مراجعةالفترة قيد ال خالؿ
 .المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ككذلؾ معمكمات مف مرصد التجارة/لالتحاد األفريقيية التنسيق
ت التي المعايير كالمعالـ، فضال عف العقباانجاز األىداؼ ك تقييـ مستكل تنفيذ ك  في ىنااليدؼ األساسي يتمثؿ  -35

األىداؼ كالغايات  مراجعة، االقتضاءعند أيضا، ذلؾ كيتيح   .طريؽ تنفيذ أك تحقيؽ األىداؼ المحددة تعترض
 عرضاليدؼ النيائي ىك عالجية لمعقبات المحددة . ك قتراحات التخاذ إجراءات الكاستراتيجيات التنفيذ ككذلؾ ا

سياسات االتحاد االفريقي، كخاصة مؤتمر كزراء عمى أجيزة شاممة المراجعة لمممارسة المنبثقة عف ىذه التكصيات ال
 .لمنظر فييا ،التجارة
بينما تكفر مفكضية االتحاد شاممة المراجعة المسؤكلية تنظيـ عممية أيضا بلجنة المتابعة كالتقييـ  ضطمعت -36

 .األمانة العامة األفريقي
  ةاألفريقي التجارة مرصد

بشأف سياسات االتحاد االفريقي أجيزة مقررات ك  رطة الطريؽاتنفيذ خطة العمؿ كخليعد الرصد كالتقييـ الفعاؿ  -37 
 .لتكسيع كتعميؽ التكامؿ بيف األسكاؽ في أفريقيا اضركري االتجارة الحرة القارية كالتجارة البينية األفريقية أمر منطقة 

باعتباره  ،دكر حاسـب يضطمعك . تجاريةجمع المعمكمات الة مسؤكليتسند إليو  فعاؿ لمتجارةإنشاء مرصد  ذلؾ يتطمبك 
في . ك ككف بمثابة جزء أساسي مف آلية الرصد كالتقييـكي، المقترحةالتقييـ ك رصد عممية الفي  ،ةيلتجار بنكا لممعمكمات ا

 : المرصد بما يمي ، يقـكىذا الصدد
مقة بمستكيات كىياكؿ المتع تمؾمف قبيؿ االحصاءات كالمعمكمات أخرل، جمع مف الدكؿ األعضاء كمف مصادر   •

الحكاجز غير الجمركية ،  ،، كقكاعد المنشأ ، كمستكيات كىياكؿ التعريفة الجمركيةاألفريقية البينية الصادرات كالكاردات
 ..نية الخفالتجارية كالمعايير ال نظـكال
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 .بينية األفريقيةاالتجاىات السائدة في التجارة الالتجارية التي تشير إلى  المعمكماتك حصاءات الحميؿ ات  • 
كيككف بمثابة األفريقية ،  يةبينالمعمكمات عف التجارة  تعميـاألفريقية ، نشر/  البينيةمتجارة لإنشاء قاعدة بيانات   •

 .الرئيسي لمبيانات كالمعمكمات المتعمقة بالتجارة البينيةالكديع 
عف  اقدـ تقرير ي، ك (ة التجارة كالصناعةمديري) قيمفكضية االتحاد األفريفي مقرا لو مرصد التجارة األفريقية  تخذي -38

 .كزراء التجارة االتحاد األفريقي ل أنشطتو إلى مؤتمر
 

 منطقة التجارة الحرة القارية عات وآلية تنفيذ اتفاقاتسوية النز 
، اتيالتفاقعممية تنفيذ اكعند لألطراؼ. منح حقكؽ كالتزامات عمى ة يالتجارة الحرة القار  منطقة اتياتفاق نطكمت -39

ات، إلنفاذ الحقكؽ كالكاجبات كتحديد عقكبات يأف تككف ىناؾ آلية لتفسير االتفاقا ينبغي لذ .عاتنزاال بد أف تنشأ ال
 .اتيلعدـ االمتثاؿ لالتفاق

 أف تككف لممفاكضات الثنائية بيف الدكؿ األعضاء المعنية آلية نبغي، يعمى نحك فعاؿ لنزاعاتتسكية امف أجؿ  -40
ذا تعذر ذلؾ، يمكف عات، افض النز لجنة لخالؿ كذلؾ مف  حةلممصال محكمة تحكيـ  أماـعات نزاال عرضأف تكا 

 .التحاد االفريقيا
لمحكمة أعمى اتككف ك  .تعمؿ تحت إشراؼ محكمة العدؿ اإلفريقية أفتحكيـ لم التحاد االفريقيا ينبغي لمحكمة -41

المجنة رفيعة ك تبقى المحكمة مستقمة عف القمة الحرة القارية. ك منطقة التجارة  عات في إطارنزاال فضىيئة قضائية ل
 غير أف أحكاميا تؤخذ فى الحسباف مف قبؿ القمة بيدؼ تنفيذىا.المستكل لمتجارة األفريقية 

نشأ عف ت خالفاتاألطراؼ في أم  بيف مصالحةلتحقيؽ ال جية يتـ المجكء إليياعات أكؿ از نلجنة تسكية ال تككف -42
مفكضية االتحاد مف الدكؿ األعضاء مف خالؿ  بالنزاعاتتمقي إشعارات تىي ة التجارة الحرة القارية. ك ذ منطقتنفي

العضك حؽ لمدكلة ، يعاتالجنة تسكية النز  كصياتاألفريقي. كحيثما تككف دكلة عضك غير راضية عف نتائج كت
 .التحاد االفريقياالمجكء إلى محكمة تحكيـ 

 
 الحرة القارية تنفيذ اتفاق منطقة التجارة

عدـ االمتثاؿ في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية كذلؾ فى حاؿ  آلية مناسبة في شكؿ عقكباتإدراج   يقترح -43
 .لاللتزامات المتفؽ عمييا

 
 الخطوات التالية

قرارىما بعد ذلؾ مف قبؿ قم _ بعد44 ة االتحاد اعتماد خارطة الطريؽ كالمنظكمة مف قبؿ مؤتمر كزراء التجارة كا 
 ، يتـ كضع خطط كطرؽ التنفيذ لتحقيؽ عمميات إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، كتشمؿ ما يمى:األفريقي
 الطرؽ 

 التعريفات تحديد مراحؿ خفض 

 مكاءمة قكاعد المنشأ 
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 تبسيط إجراءات كمسميات الجمارؾ 

 إلغاء الحكاجز غير التعريفية 

 تصميـ اآلليات المناسبة لحماية التجارة 

 آلية تكاليؼ التسكية 
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 المالحق
 التجارة الحرة القاريةمنطقة  نشاءإل  ةالتفصيمي الحجج: 1الممحق 

 مف. كبالتالي، فساسياتألااألىمية بمكاف البدء ب، مف افريقية منطقة تجارة حرة سعيا إلنشاء-1
تجارة النطالؽ منطقة ال التي ال غنى عنيا األمكر األساسية تحدد خارطة طريؽكضع  الضركرم

 الرسكـ الجمركية إلغاء مثؿ تدابير عمميةىذه األمكر  شمؿت األساسية؟ بعض األمكر ا ىيم . حرةال
التدابير  كتحديد ،الحكاجز غير الجمركية، كالقضاء عمى قكاعد المنشأ، كمكاءمة بيف البمداف األفريقية

لقيادة عممية  لية مؤسسيةآ تحديدىك  ساسيأ إضافيكىناؾ أمر  .عاتنزاال، كآليات تسكية ةحمائيال
 .التجارة الحرةإنشاء منطقة 

 في ةاألكليي األكضاع ى ، فماكمف ثـ  .ةاألكلي لألكضاع اكاقعي اتقدير  خارطة الطريؽتتطمب  -2
 األفريقية؟ بيف البمداف الحالي لمتجارة ىك المستكل ما أفريقيا؟ في حالة حمايةالك  التبادؿ التجارم مجاؿ

المعمف المتمثؿ  ىدفيا مع تتسؽ سكاؽلألصكؿ شركطا لمك بعض اللبعضيا  فريقيةالبمداف األىؿ تكفر 
في  المائة في 12 إلى 10تتراكح بيف  التجارة البينية األفريقيةإف ؟ التجارة البينية األفريقية تعزيز في

في م أف التبادؿ التجار ، البمداف األفريقية، بالنسبة لبعض يبيف أدناه 1الجدكؿ  بيد أف .المتكسط
 .صادراتيا مف حصة كبيرة شكؿتيا يمنطق

 (2008-1995 )متوسط إلى بمدان أفريقية أخرى الصادرات حصة : 1الجدول 

 كىيررَذ انًصذر : ذمذَراخ اضرُادا إنً لاعذج تُاَاخ       

 انًتوسط انبهد  انًتوسط انبهد 
 17.2 تىذطىاَا 71.7 يانٍ

 15.8 إثُىتُا 60.0 تىركُُا فاضى

 14.7 تىروَذٌ 56.5 رواَذا

 13.4 خُىب أفرَمُا 48.1 انُُدر

 11.4 انكايُروٌ  45.3 كُُُا

 9.2 َُدُرَا 44.2 ضىازَالَذ

 8.5 ذىَص  42.3 زًَثاتىٌ

 8.5 خًهىرَح أفرَمُا انىضطً 41.5 ذىخى

 7.0 يصر 41.3 انطُغال

 6.8 يىرَشُىش 39.7 خايثُا

 6.7 يذغشمر 39.6 َايُثُا

 5.9 يىرَراَُا 34.2 غاَا

 5.2 غُُُا 31.6 أوغُذا

 4.8 انًغرب 27.6 نُطىذى

 4.6 ضاوذىيٍ 27.3 زايثُا

 3.3 انداتىٌ 27.0 كىخ دَفىار

 2.9 انطىداٌ 25.3 ذُساَُا

 2.4 اندسائر 22.7 يالوٌ

 2.2 خسر انمًر 20.4 يىزيثُك

 1.8 ضُشم 19.5 تٍُُ
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كلك  .ةقاري تجارة حرةمنطقة  مف خالؿ بشكؿ ممحكظ األفريقية التجارة البينية ىذا المستكل مفيمكف تعزيز  -3
مضاعفة كجيزة في  في غضكف فترة زمنيةيمكف أف تسيـ  تجارة الحرةمنطقة ال فإف، افترضنا أف جميع األمكر متماثمة

في عاـ  حةالمتا البيانات التفصيمية بعض، كذلؾ باستخداـ ىذه النقطة لتكضيحك . التجارة البينية األفريقية مستكل
قدرىا  تعريفة جمركيةتطبيؽ ، مع نسبيا مرتفعة االقتصادات األفريقية التجارية داخؿ أف الحماية يجد المرء ، 2004

عمى بمداف  البمداف االفريقية ياتفرض المحددة التي الحماية متكسط 2يبيف الجدكؿ ك  .في المتكسط في المائة 8ر7
 العالـ. عمى سائركذلؾ ك  خرلأافريقية 

 أفريقية مختارة وصادرات المفروضة عمى واردات حمايةمتوسط ال:  2لجدول ا

 حماية تواجو الصادرات إلى أفريقيا حماية مفروضة عمى الواردات من أفريقيا 

 كل القطاعات غير الزراعية الزراعية كل القطاعات غير الزراعية الزراعية 

انجكال كجميكرية الككنغك 
 الديمقراطية

15.3% 10.4% 8.6% 17.2% 1.8% 5.3% 

 %2.4 %7.11 %20.2 %12.4 %11.6 %21.9 اثيكبيا
 %7.7 %5.1 %13.4 %12.0 %1.5 %4.0 مدغشقر
 %11.1 %5.6 %3.5 %0.5 %8.2 %10.1 مالكم

 %12.4 %3.9 %4.3 %0.8 %12.4 %18.7 مكريشيكس
 %4.1 %6.7 %13.4 %0.8 %7.8 %15.2 مكزمبيؽ
 %9.2 %10.8 %21.9 %4.7 %10.3 %19.5 تنزانيا
 %15.2 %8.4 %8.2 %11.3 %4.4 %5.7 اكغندا
 %13.0 %4.9 %6.7 %11.0 %8.2 %11.5 زامبيا

 %5.4 %1.2 %5.3 %12.5 %11.1 %21.5 زيمبابكم
 %2.2 %7.1 %8.8 %28.1 %10.9 %14.2 باقي شرؽ أفريقيا

 %5.3 %10.7 %18.3 %2.6 %0.3 %0.9 بكتسكانا
 %8.6 %11.2 %21.6 %6.5 %0.6 %2.2 جنكب أفريقيا

باقي االتحاد الجمركي لجنكب 
 أفريقيا

3.5% 0.3% 14.8% 9.1% 2.2% 9.6% 

 %2.1 %8.3 %13.5 %11.4 %4.5 %5.9 مصر
 %19.5 %9.5 %22.4 %13.3 %10.7 %14.6 المغرب
 %8.9 %11.7 %19.9 %1.8 %8.4 %27.0 تكنس

 %4.1 %5.2 %30.9 %8.4 %12.6 %12.1 باقي شماؿ أفريقيا
 %4.0 %2.1 %15.8 %13.8 %25.0 %46.9 نيجيريا
 %10.1 %4.4 %8.3 %9.4 %2.2 %4.4 السنغاؿ

 %15.4 %9.1 %7.8 %11.7 %5.9 %8.0 باقي غرب أفريقيا
 %8.3 %9.4 %11.4 %4.6 %12.3 %22.8 كسط أفريقيا

 %8.7 %7.8 %12.4 %8.7 %7.8 %12.4 أفريقيا
 ولاعذج تُاَاخ TASTE ترَايح اضرُادا إنً ًرسذج االلرصادَح ألفرَمُاندُح األيى انذمذَراخ  : انًصذر

MAcMapHS6v2 
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تكاجو معدؿ حماية  يالزراع القطاع أف التجارة البينية األفريقية في ، يتبيف لنا2لجدكؿ في ا النظرإمعاف بعد  -4
تعريفات أعمى عمى الكاردات  تفرض الفرعية األفريقية المناطؽالبمداف ك  فمعظـالزراعي.  غير مف القطاعأعمى 

إلى أف خارطة الطريؽ إلقامة منطقة التجارة الحرة االفريقية يجب  ذلؾ يشيرك . األخرل فريقيةاألبمداف الالزراعية مف 
طعاـ نفسيا. إلفريقيا أل مفيدةالتجارة الحرة منطقة ككف قد تالزراعية.  لمتجارة البينية األفريقية اشديدأف تكلي اىتماما 

ف أفريقيا محمائية إما أكثر  أف ثمثي البمداف األفريقية ىى 2الجدكؿ سمبية في كلكنيا  الميمة ةالحقيقيلقضية ا فبيد أ
 يعنيىذا ك  العادم.ف الكضع عكصكؿ إلى األسكاؽ في أفريقيا مقيدة لمركط الالشالمزيد مف  تكاجوأنيا عاـ أك  كجوب

، يمكف أف تقدـ مكاسب اقتصادية بصكرة تدريجية الحكاجز ىذه تمؾ التي تزيؿالتجارة الحرة، حتى  منطقةأف 
، 2012قمة االتحاد االفريقي في يناير لعرضيا عمى  المعدةكرقة القضايا  يستدؿ مفكما . ألفريقياكبيرة كاجتماعية 

ثؿ خفض م ،كلكيةاألذات  رئيسيةالمجاالت إذ أف ىناؾ غيرىا مف ال. اكافيلف يككف الحكاجز الجمركية  ىذه إزالةإف 
 .تيامعالج ينبغي التي ،التكاليؼ التجارية

بمداف عمى  المفركضة مف قبؿالحماية تقيدىا الزراعة  قطاع في أف التجارة البينية األفريقية 2يبيف الجدكؿ  بينما -5
فريقية غير األ نيع تعكقيا أيضا الحماية المطبقة عمى الكاردات البينيةصتتنكيع كالالإمكانية  فإفبمداف افريقية أخرل، 

بمزيد مف فإف النظر ، لمكىمة األكلىكبغض النظر عما يبدك ، كمع ذلؾ. في المتكسط في المائة 7ر8 قدرىاالزراعية ك 
مقارنة ع المتداكلة بيف البمداف األفريقية سممأكبر ل اف ىناؾ تطكر أ يبيفالتجارة االفريقية المتعمقة ببيانات ال في العمؽ

عمى األفريقية محماية لرغـ المستكل القائـ ب دكؿ العالـ. كبعبارة أخرل، ىناؾ أدلة عمى أنو ئرساأفريقيا إلى  ما تصدرهب
 فيالبمداف  فرادل التي تشكؿ حصة صادراتك ( 1في الجدكؿ رقـ ) المبينة صادراتال إال أفالسمع غير الزراعية، 

 العالـ.سائر  المصدرة إليأكثر تطكرا مف الحصة المتبقية تعد أفريقيا، 
أعمى ( 2011جيتنجي كأكلكجبنجا ) تفحصبتكميؼ مف المجنة االقتصادية ألفريقيا، أعدت ة دراسلنتيجة أكلية في -6

لكؿ  صادرات (5خمس )أعمى نظرا إلى قيمة ة ، في كؿ حالك صادرات لعينة مختارة مف البمداف األفريقية. ( 5خمس )
مع البمداف ذات أعمى معدالت لمتبادؿ التجارم مى البمداف كز عف أف نر يمك ، ألغراضناك ي أفريقيا كالعالـ. إلبمد 

في  52 نسبةمت صادرات غانا إلى أفريقيا شك،  2008في عاـ ك غانا ككينيا.  عمى سبيؿ المثاؿ ،األفريقية األخرل
 .فيما يخص كينيا في المائة 46ما بمغت ىذه النسبة صادراتيا فيإجمالي المائة مف 
 والعالم إلى أفريقيا (2008) من حيث القيمة اتصادر  خمس : أعمى 3الجدول 

إني انعانى غانا ين خًس صادراث  ىأعه إني أفريميا غانا ين خًس صادراث  ىأعه   
 

 رهة، أشكال َصف يصُعح 

 

 ارهة، أشكال َصف يصُعح

 لطع آالخ، غُر كهرتائُح زثىب كاكاو كايهح أو كطر، خاو أو يسًص

 كاخى طازج أو يدفف 

 

 ، خًُعه يٍ انخشة انهٍُخشة رلائمٍ

 رهة فٍ أشكال خاو

 

 أنىاذ، وأخشاب يغهفح

 أخشاب غُر صُىترَح

 
 شرائر وأوارق وشرائظ أنىيُُىو

إني انعانى ين كينياخًس صادراث  ىأعه إني انعانى  ين كينياخًس صادراث  ىعهأ  

 شاي أضىد فٍ عثىاخ شاي أضىد فٍ عثىاخ

 زهىر وتراعى زهىر طازخح 

 

 ولطراٌ ويكثفاخ  زَىخ َفظ

 أضًُد تىرذالَذ غُر األضًُد األتُض خضر طازخح أو  يثردج
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 زهىر وتراعى زهىر يدففح

 

 ضدائر ذسرىٌ عهً ذثغ

 تٍ غُر يسًص أو خانٍ يٍ انكافٍُُ

 

 أدوَح فٍ خرعاخ

 كىيررَذ لاعذج تُاَاخ : انًصذر

 

بدال  الصناعات التحكيميةقطاع  منتجات مفمف  أساساتتألؼ  الى افريقيا غانا أف صادرات 3الجدكؿ  مف يتضح -7
، الشام األسكد باستثناء أفريقيا ، ىإلالرئيسية  صادراتيا حيث تعد، كينياكينطبؽ األمر نفسو عمى   .الخاـ كادمف الم

 أكثر تطكرا مف تككفقد  خرلاألفريقية األبمداف الالصادرات إلى أف  3الجدكؿ ف مف تحميؿ كيتبي  .سمعا مصنعة
، فإف أسباب ىذه المسألةشرح الخكض في دكف ك   .التنكيعالتحكؿ ك  كىنا مكمف قصة  .العالـ صادرات االفريقية الىال

لمترتب ( كاألثر ا.تطكرىا أكصادراتيا ) عمى نكع تأثيربمد ما ليا  صادرات كجية أفمنبثقة عف ذلؾ ىي الالرسالة 
ساعد ييمكف أف  ،المطبقة التعريفاتمتكسط ، مثؿ األفريقية يةبينال التجارة المتبقية أماـ الحكاجز إزالة أف كذلؾ ى عمى

 يدؼب التجارة الحرة منطقة خارطة طريؽتسترشد أف أيضا  نبغي، يكبعبارة أخرل  .التصنيع األفريقية عمى البمداف
 .التصنيع في أفريقيا

 إزالة الحكاجز ىف االفريقيةالتجارة الحرة  منطقةيمكف أف تساعد ، األكلية ألكضاعأنو نظرا لب، يمكف القكؿ سبؽمما -8
 تبرزىا سألة مثيرة لالىتماـبيد أف ثمة م  .في أفريقيا التصنيع، كدعـ األفريقية يةبينالالتجارة  تعزيزك  التجارية المتبقية

 ي كرقةف ه المسألةىذ تتـ مناقشة بينما. ك  متجارة الحرةالمنطقة ل ىذه ةمنظكم يىك  مقمةمقدمة لالقضايا ال كرقة
منطقة التجارة اإلقميمية ك تجارة الحرة مناطؽ ال بيف كالحمايةالتجارة  ىيكؿ الضكء عمى عضب تسميطيمكف ، منفصمة
المجنة االقتصادية بو  ما تقـكم ستمدة، كىي مأدناه  4الجدكؿ الخصكص في ىذا في الرؤلبعض  قدـ. كنالقاريةالحرة 
 تقييـ التكامؿ اإلقميمي في إطارفي  متكاصؿ مف عمؿ األفريقيية االتحاد ، كمفكضمتنميةالبنؾ األفريقي لك ، ألفريقيا

 :أفريقيا سمسمة تقارير
التجارة  مناطق الحماية بعد، والتغيرات في اإلصالحات التجاريةقبل  ركاالجمو حماية الو  التجارةايرادات :  4الجدول 

 القارية منطقة التجارة الحرة اإلقميمية و  الحرة
بعد يناطك تجارة  (4002حاث انتجاريت ) لبم اإلصال  

 حرة إلهيًيت

بعد ينطمت تجارة 

 حرة

 لاريت

انتجارة  انًستورد انًصدر

)بًاليين 

اندوالراث 

 األيريكيت(

حصت 

انصادراث 

 داخم أفريميا

حصت 

انصادراث ين 

إجًاني 

صادراث 

 افريميا

حصت 

انصادراث 

ين إجًاني 

صادراث 

 انعانى

رسوو 

جًركيت 

يعادنت 

 نهميًت

ايراداث جًركيت 

)بًاليين اندوالراث 

 األيريكيت

انتغير في انرسوو 

انجًركيت انًعادنت 

نهميًت )يمارنت ب 

4002) 

انتغير في انرسوو 

انجًركيت انًعادنت 

نهميًت )يمارنت ب 

4002) 

ينطمت انتجارة انحرة 

نًجًوعت انجنوب 

 وانشرق 

ينطمت انتجارة 

انحرة نًجًوعت 

 انجنوب وانشرق

1428 2.78%   .7.% 346 80070%  80070%  

ينطمت انتجارة انحرة 

نًجًوعت انشًال 

 وانغرب وانوسط

ينطمت انتجارة 

انحرة نًجًوعت 

انشًال وانغرب 

 وانوسط

4448 4172%   174% 260 80070%  80070%  

ينطمت انتجارة انحرة 

نًجًوعت انجنوب 

 وانشرق

ينطمت انتجارة 

انحرة نًجًوعت 

انشًال وانغرب 

 وانوسط

4448 8672%   8374% 28. 070% 80070%  

ينطمت انتجارة انحرة 

نًجًوعت انشًال 

 وانغرب وانوسط

ينطمت انتجارة 

انحرة نًجًوعت 

 انجنوب وانشرق

814. 8078%   276% .1 070% 80070%  
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 %80070 %.317 84.1 %.17  %72. %80070 81820 يجًوع أفريميا يجًوع أفريميا

ينطمت انتجارة انحرة 

ت انجنوب نًجًوع

 وانشرق

بالي انعانى )غير 

 أفريميا(

20834  6276%  673% 6416 070%  070%  

ينطمت انتجارة انحرة 

نًجًوعت انشًال 

 وانغرب وانوسط

بالي انعانى )غير 

 أفريميا(

848202  4472%  87.% 4024 070%  070%  

     %471 %80070  442.84 يجًوع انعانى يجًوع أفريميا

 بالي انعانى )غير

 أفريميا(

ينطمت انتجارة 

انحرة نًجًوعت 

 انجنوب وانشرق

24.02   878% 8070% 246. 070%  070%  

بالي انعانى )غير 

 أفريميا(

ينطمت انتجارة 

انحرة نًجًوعت 

انشًال وانغرب 

 وانوسط

23882   874% 8.78% 83284 070%  070%  

بالي انعانى )غير 

 أفريميا(

بالي انعانى )غير 

 أفريميا(

.1.1022   2470% 674% 448628 070%  070%  

 %076 %076 416223 %672 %800   1423361 يجًوع انعانى يجًوع انعانى

 

 ولاعذج تُاَاخ TASTEاضرُادا إنٍ ترَايح  ندُح األيى انًرسذج االلرصادَح ألفرَمُاذمذَراخ  : انًصذر

MapHS6v2 

 بمكرةفرصة يتيح لنا ، عالـ اليـكالعف  قميالكاف اختمؼ  ،الحماية الجمركيةمف حيث  4الجدكؿ الذم يصكره  العالـ -9
تيف : إقميمي تيفىناؾ مجمكع أف 4الجدكؿ ناطؽ التجارة الحرة. كيفترض شتى منظكمات مما يمكف أف تقدمو عفكرة 

ة كمجمكع ،كااليجاد لسادؾاة شرؽ افريقيا ك جماع، لككميسامجنكب كالشرؽ(: كتضـ المجمكعة منطقة التجارة الحرة )
لمشماؿ كالغرب  ة التجارة الحرةمنطقة التجارة الحرة لاليككاس كس ص كااليكاس كاتحاد المغرب العربي أل منطق

 متكسطيبمغ ، تيفاإلقميمي ىاتيف المجمكعتيف داخؿ أكال ، . 4الجدكؿ رقـ  التالية مف الحقائؽ كيمكف استنتاجكالكسط. 
لمجنكب كالشرؽ، التجارة الحرة  مجمكعة منطقةالمائة في في  7ر7قدره تقريبا ك   القارة نفس مستكل العالـ الحماية في

 فريقيابالنسبة أل في المائة 8ر7لمشماؿ كالغرب كالكسط ك التجارة الحرةمنطقة  في مجمكعة في المائة في 8ر2ك
. كتفرض جمكعتيفالم بيفالتبادؿ التجارم حاليا  عكؽي التجارية الحماية مف مرتفع لمغاية ىناؾ مستكل ثانيا ،. ككؿ

في المتكسط  في المائة 16ر5قدرىا  ةعالميجمركية  تعريفةلمشماؿ كالغرب كالكسط التجارة الحرة مجمكعة منطقة 
في  حرةالجارة جمكعتيف لمتم اقامةمف شأف  ثالثا،لمجنكب كالشرؽ.  التجارة الحرة منطقة مف مجمكعة كارداتيا عمى

 التجارة حماية أفذلؾ  كيعني  .في المائة  68ر7ية ألفريقيا بنسبة العالم حمايةال أف يقمؿ ذات الكقتفي  منطقتيف
تدفقات  زيحفيؤدم ذلؾ إلى تك . في المائة 2ر7إلى  في المائة 8ر7مف  في المتكسط ستنخفض البينية األفريقية

ككف ي قد ال إقميمية ة حرةمناطؽ تجار إنشاء فإف ، النقطة الرابعةىذه ىي كمع ذلؾ، ك تيف. اإلقميمي بيف الكتمتيف التجارة
 آجال عاجال كليس تحقيقياينبغي  نتيجةة ىك أفضؿ قاريتجارة حرة يبدك أف اقامة منطقة ك  لمثمى.اتحفيز التجارة ل اكافي
التجارة  إلي منطقةاإلقميمية  التجارة الحرة مناطؽ مف االنتقاؿ فإف، ذلؾفضال عف ك  مف فكائد. تجمبو يمكف أف لما

 .األفريقية لحككماتا عائداتيككف لو انعكاسات تافية عمى س القاريةالحرة 
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 2 الممحق
 ىيكل منطقة التجارة الحرة القارية

 
 :المقدمة أ.

اعتمد رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في االتحاد األفريقي التكامؿ الإلقميمي كيكاصمكف خطى 
ستكل القارم، تتمثؿ الرؤية في العمؿ عمى تنفيذه باعتباره استراتيجية شاممة لمتنمية القارية. كعمى الم

الجماعةاالقتصادية األفريقية عمى مدل فترة تشمؿ ست مراحؿ متتالية يتـ خالليا دعـ التعاكف  تنفيذ
نشاء مناطؽ تجارة حرة إقميمية كاتحاد جمركي قارم كسكؽ مشتركة كاتحاد اقتصادم  القطاعي كا 

إليو ىذا النيج المرحمي فحكاه أف رؤية التكامؿ ال بد كالساس المنطقس المنطقي الذم يستند  كنقدم.
كأف تدعـ أكالن عمى المستكل اإلقميمي مف خالؿ إنشاء كتعزيز المجمكعات االقتصادية اإلقميمية التي 

ة عف الخطكات محالذم يقدـ ل 1نظر اإلطار ايحتمؿ إدماجيا في الجماعة االقتصادية األفريقية. )
 .قتصادية األفريقيةالجماعة اال الرئيسية نحك

 
 : مراحل الجماعة االقتصادية األفريقية1اإلطار 

كدخمت حيز التنفيذ  1991المكقعة عاـ  اتأسست الجماعة االقتصادية األفريقية بمكجب معاىدة أبكج
 . كلقد صممت عمى أف تنفذ عمى ست مراحؿ:1994عاـ 

 (.1999ـ استكماليا عاـ تؿ إقميمية في األقاليـ ، حيثما ال تككف مكجكدة )يتكإنشاء  .1
تعزيز كتقكية التكامؿ فيما بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالمكاءمة داخؿ المجمكعات  .2

 (.2007االقتصادية اإلقميمية )تستكمؿ عاـ 
 (.2017إنشاء منطقة تجارة حرة كاتحاد نقدم في كؿ كتمة إقميمية )تستكمؿ عاـ  .3
 (.2019تجارة حرة )تستكمؿ عاـ إنشاء اتحاد جمركي قارم ككذلؾ منطقة  .4
 (.2023إنشاء سكؽ مشتركة أفريقية عمى مستكل القارة )تستكمؿ عاـ  .5
لي ايضان عممة مكحدة( كبرلماف أفريقي )تستكمؿ اإنشاء اتحاد اقتصادم كنقدم قارم ) كبالت .6

 (.2028 عاـ
 

 ،حاب المصمحةسباب المكضحة في كرقة المسائؿ، يبدم الزعماء األفريقيكف كأصحاليان، كلأل 
حرصان عمى التعجيؿ بخطى التقدـ نحك الجماعة االقتصادية األفريقية مف  ،أكثر مف أم كقت سابؽ
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خالؿ زيادة مبادرات المكاءمة كالتالقي فيما بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، مثؿ منطقة التجارة 
لتنكيو بأت منطقة التجارة الحرة صادؾ. كيجدر ا –مجمكعة شرؽ أفريقيا  –الحرة الثالثية لمككميسا 

مميكف نسمة كما يقدر  530بمدان أفريقيان تشمؿ تعدادان سكانيا مقداره  26ثالثية األطراؼ ىذه تضـ 
% مف 50بميكف دكالر، كتمثؿ ىو البمداف معان ما يزيد عمى  630ناتجيا المجمي اإلجمالي بػ 

اىتماـ صانعك السياسات األفريقييف نحك منطقة  اقتصادات أفريقيا. كلقد حشدت ىذه المبادرة الثالثية
تجارة حرة أفريقية قارية أكثر اتساعان؛ كبناءن عميو، أكصى كزراء التجارة األفرقيكف في دكرتيـ العادية 

جارة الحرة األفريقية التي تقة الطبالتعحيؿ بإنشاء من 2010السادسة المنعقدة في كيجالي في نكفمبر 
األعضاء في االتحاد األفريقي  ، قمة رؤساء الدكؿ كالحككماتسية العميا ألفريقياقيادة السياالأجازتيا 

  .2010في أديس أبابا في يناير 
كيركز ممحؽ "كرقة المسائؿ" عمى تقديـ المككنات كالخطكات الرئيسية لعممية إنشاء منطقة  

 التجارة الحرة القارية.
 

 لتجارة الحرةب. المكونات والخطوات الرئيسية إلنشاء منطقة ا
 . أىداف منطقة التجارة الحرة1   

    إنشاء سكؽ قارية كاحدة لمسمع كالخدمات، تكفؿ فييا حرية حركة كتنقؿ األشخاص
 ، كمف ثـ تمييد الطريؽ لمتعجيؿ بإنشاء االتحاد الجمركي األفريقي.كاالستثمارات

   مكاءمة كتنسيؽ نظـ  تكسيع نطاؽ التجارة األفريقية البينية مف خالؿ االرتقاء بمستكل
كأدكات تحرير كتسييؿ التجارة عبر المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كعبر القارة األفريقية 

 بكجو عاـ.  
   .إيجاد حؿ لتحديات تعدد كتشابؾ العضكية كتسريع كتيرة عمميات التكامؿ اإلقميمي كالقارم 
   خالؿ استغالؿ فرص كفكرات  تعزيز القدرة التنافسية عمى مستكل الصناعة كالمشاريع مف

عادة تخصيص المكارد عمى نحك أفضؿ.  اإلنتاج كالكصكؿ إلى السكؽ القارية كا 
 :المبادئ
  يجب أف تعطي قيادة العممية إلى مفكضية االتحاد األفريقي كالمجمكعات االقتصادية

اإلقميمية كالدكؿ األعضاء/الشريكة، مع مشاركة كثيقة مف قبؿ جميع أصحاب المصمحة 
 القطاع الخاص، المجتمع المدني..الخ(.)



79 

 

  إعداد دراسات أساسية تأخذ في الحسباف )كترتكز عمى( مناطؽ التجارة الحرة لممجمكعات
 االقتصادية اإلقميمية القائمة بالفعؿ.

  األىكاء. إلىرفات كالممارسات صتستند التالتبادلية التي تستمـز أال 
 إلغاء لغاء التعريفات الحصص كعمى أساس جارة بشكؿ جكىرم استنادان إلى إتحرير الت

 اإلعفاءات.
 اصة كالمختمفة مع األخذ في الحسباف االحتياجات كاالىتمامات خالمركنة كالمعاممة ال

 الخاصة لالقنصادات األكثر ضعفان.
 

 :ىيكل الحوكمة
 د برئاسة مفكضية االتحا قارم ، مف المقترح إنشاء فريؽ عمؿاستنادان إلى المبادرة الثالثية

األفريقي كالقيادات التنفيذية لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية تككف لو صالحية التكميؼ 
بإعداد دراسات ككثائؽ أساسية حكؿ إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية  كما يككف مسؤكالن 

 عف قيادة العممية. 
 


