
EA 12482 

 
 

 طٕذٚق اٌزىبًِ األفش٠مٟ 

  األدٔٝخبطخ ٌزٕف١ز ثشٔبِج اٌزىبًِ  طٕذٚق لبسٞ

 االرذبد األفش٠مٟ  ٌّفٛض١خ

 

 

 دساعخ اٌجذٜٚ 

 اٌزمش٠ش إٌٙبئٟ 
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 ملخص تنفٌذي 0.1

 

 مقدمة

 

تحدة اإلنمائً و الدور الرقابً إلدارة الشإون برنامج األمم المار المساعدة التقنٌة و المالٌة لفً إط لمفوضٌة االتحاد األفرٌقً ( AIF ) بشؤن إنشاء صندوق التكامل األفرٌقً تم إعداد دراسة الجدوى هذه

 . مفوضٌة االتحاد األفرٌقًاالقتصادٌة ل

 

فً  9772ماٌو  70-70 فً  اعتمد خالل المإتمر الرابع للوزراء األفارقة المسإولٌن عن التكامل الذي ( MIP ) " تكامللللمساعدة فً تموٌل " برنامج الحد األدنى هو ا صندوق التكامل األفرٌقً من دفاله

نخفا  مستوى تدفق األموال لدعم عملٌة التكامل استجابة ال، مفوضٌة االتحاد األفرٌقً تجندهاالتً  الوسائلن العدٌد من من بٌ هو واحد و، صندوق التكامل األفرٌقً اقتراح إنشاء نشؤ .ٌاوندي، الكامٌرون

 .هو الحد األدنى الالزم لتسرٌع عملٌة التكامل صندوق التكامل األفرٌقً إعمالو لكون ، من أجل تحقٌق أهداف معاهدة أبوجا

 

دمات والمساعدة التقنٌة والختقدٌم المنح  على المنحواجهة المساعدة الفنٌة و ستعمل . التجارٌةو الواجهة  المنحو فنٌة المساعدة صندوق التكامل األفرٌقً مرفقا مالٌا ذي واجهتٌن: واجهة ال سوف ٌكون

موارد  من االستفادةب أن تسمح التً ٌنبغً المنح مطابقةو  الجزئٌة والمنح ضمانات القرو تموٌل، وتوفٌر الوجاري الت لالستثمار فتستلزم صندوقا أما الواجهة التجارٌة،  ؛االستشارٌة و الدعم المإسسً

 التكامل األفرٌقً. فً تجدٌد موارد صندوقصندوق على أنه من المتوقع أن تساهم النافذة التجارٌة لل التؤكٌد. كما ٌجدر واإلقلٌمٌة والدولٌة المالٌة المحلٌة المإسسات جانب إضافٌة من

 

ها المإسسة المضٌفة أو مباشرة من قبل الجهات المعنٌة مثل مفوضٌة االتحاد األفرٌقً أو المجموعات االقتصادٌة ، التً تدٌرأو الصنادٌق المواضٌعٌة األطفالب الخاصة االئتمان صنادٌقهٌكلة إمكانٌة إن 

 واللجنة التوجٌهٌة لصندوق التكامل األفرٌقً و شركاء التنمٌة المهمٌن. األفرٌقً ، اإلقلٌمٌة ، سوف تترك لحكم مفوضٌة االتحاد

 

، الذي 9772، فً عام برنامج التؤمٌن الصحًمنذ صٌاغة  المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌةالتطورات الهامة فً عملٌة التكامل اإلقلٌمً وطموحات االتحاد األفرٌقً و بإطالع على  دراسة الجدوىكما أن 

)منطقة التجارة الحرة، بنك االستثمار الدولً  مبادرات قارٌة كبرى و أطلقالتكامل اإلقلٌمً ب ه الخاصجدول أعمالل معززة طموحات األفرٌقًاالتحاد  أظهرأوال ،  .صندوق التكامل األفرٌقً لدعم لىٌهدف إ

مستوى  على نسبٌا ةبطٌئ توتٌرة التكامل اإلقلٌمً كانأن ثانٌا ، على الرغم من (  EPYW ، و CAADP/3ADI  ،PIDA  ،AIDA / RADS / ACPI / ATII ، RADS/AMV  ،AGA  ،APSA لتونس

 ، ممرات النقل والجمركٌةجز غٌر ، الحوا، االتحاد الجمركً حركة تنقل األشخاص) لتكامل اإلقلٌمً العدٌد من المجاالت المواضٌعٌة ل فً اإلنجاز حققت قدرا من  إال أنهاالمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة 

)السوق المشتركة لشرق و جنوب أفرٌقٌا،  اتفاقٌة التجارة الحرة الثالثٌة من خالل طوات جرٌئة لتسرٌع عملٌة التكامل سٌماخببع  المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة اإلقلٌمٌة ، الخ ( كما قامت البنى التحتٌة 

برنامج  ومفهوماألفرٌقً  تمت إعادة "وضع سٌاق" لصندوق التكاملهكذا  . و9770التً أعلنتها الجماعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة الثالثة فً عام  ٌقٌاو مجموعة شرق أفرالجماعة اإلنمائٌة لجنوب أفرٌقٌا، 

المشارٌع اإلقلٌمٌة ذات دعم برامج التكامل / سٌعمل صندوق التكامل األفرٌقً على ، بعبارة أخرى و .ساب هذه التطورات الرئٌسٌة فً جدول األعمال التكامل اإلقلٌمً فً أفرٌقٌاتحال التكامل األدنى

 .بطٌئة فً عملٌة التكامل اإلقلٌمً فً القارةال ذات الوتٌرة مشارٌعالحٌٌنها والتكامل األدنى التً أعٌد ت ، فضال عن برامجاألولوٌة

 

( استعرا  برامج التكامل تب( استعرا  التقدم المحرز بشؤن جدول أعمال التكامل اإلقلٌمً فً أفرٌقٌا؛  ألفرٌقٌا؛ة و السٌاسٌة و االقتصادٌة االجتماعٌالمراجعة تغطً الدراسة / التقرٌر ما ٌلً : ) أ( 
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ث( هٌكلة صندوق التكامل األفرٌقً؛  فه صندوق التكامل األفرٌقً؛ الذي ٌنبغً أن ٌستهدتحٌٌنه و برنامج التكامل األدنى الذي أعٌد والمشارٌع و األنشطة و برنامج التؤمٌن الصحً ذات األولوٌة اإلقلٌمً 

اإلجراءات التشغٌلٌة و صٌاغة (  د، آلٌة دعم مشارٌع و / األنشطة المراد تموٌلها ؛ هأهدافصندوق التكامل األفرٌقً،  ( تعرٌف بعثةخ( تنظٌم صندوق التكامل األفرٌقً ؛ ح؛ للمشروع األساس المنطقً  ج( 

تعبئة الموارد  إستراتٌجٌة تحدٌد( ز؛  هو تشغٌل تهإدارتكالٌف  تحدٌدو  صندوق التكامل األفرٌقً ( تحجٌمر؛ إطار الحكم فً صندوق التكامل األفرٌقً( تعرٌف ذ؛ لصندوق التكامل األفرٌقً إلدارٌةالهٌاكل ا

 .( تحدٌد عوامل النجاح الحرجة والمخاطر و تخفٌف المخاطر للمشروع ش؛ و )األفرٌقًصندوق التكامل  تركٌب و تنفٌذخطة ( اقتراح سمع تحدٌد مصادر التموٌل المحتملة ؛ 

 

 .االتحاد األفرٌقً فً) والمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة والدول األعضاء االتحاد األفرٌقًهذا هم مفوضٌة تقرٌر الجدوى ن ن مالمستفٌدو

 

 

 خلفٌة

 

من الهٌئات  ةمحدودالالتكامل والفعالٌة  جدول أعمال إزاءتقدما بطٌئا بسبب االختالفات فً االلتزام السٌاسً  األفرٌقً عملٌة التكامل ا القادة األفارقة، عرفتالتً أدلى بهعلى الرغم من القرارات العدٌدة 

 . التً تم التوصل إلٌهارارات قاللتنفٌذ المحدودة القارٌة واإلقلٌمٌة و الوطنٌة التً تعالج قضاٌا التكامل اإلقلٌمً والخبرة و القدرة المالٌة 

 

إذا كان على . و تشٌر العدٌد من الدراسات إلى أنه  ، والتنوٌع االقتصادي والقدرة التنافسٌة الدولٌةاجه تحدٌات خطٌرة من مستوى الفقرشهدت القارة تحسٌن أداء النمو ولكنه ما زال ٌو ،فً السنوات األخٌرة

 الذي تتلقاهالمبلغ  أضعافهو ما ٌقرب من خمس ملٌار دوالر أمرٌكً  977ؤكثر من ا بإضافٌ اسنوٌ ذا من شؤنه أن ٌمثل دخالفهفً المائة فقط،  واحدرة العالمٌة بنسبة حصتها فً التجارفع  البلدان األفرٌقٌة

إجمالً ٪ من  19-11نسبٌا ) حوالً  ضئٌلة داخل أفرٌقً، ال تزال التجارة أفرٌقٌا اتجاهضخمة للتجارة الدولٌة واإلقلٌمٌة القتصادي اال التحوللكن على الرغم من هذا .  القارة كمساعدة إنمائٌة رسمٌة

 .وكذلك المإسسات والخدمات المالٌة ً ذلك النقل والخدمات اللوجستٌةبما ف محدودة تحتٌةبنٌة تسهٌل التجارة و ل ضئٌلة وخدمات التجارة األفرٌقٌة ( بسبب العدٌد من الحواجز غٌر الجمركٌة
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           التصنٌف العالمً
( بلدا 181 ) 

  التصنٌف األفرٌقً
( بلدا 44 ) 

( بلدا 181          ($ الحالً) (
(US$) 

(US$ ملٌار)  
 
 

CPI 2011 
(%) 

(US$ ملٌار) تقدٌر 2011                           
(% of GDP) 

            أفرٌقٌا الغربٌة

 26.1 12.7 8.7 8.7 8.8 1,528 37.4 135 6 64 25.5 غانا

 36.5 0.191 4.5 4.5 0.552 3,482 1.7 132 13 122 0.5 الرأس األخضر

 22.1 103 23.9 10.8 23 1,727 287.8 153 15 131 166.6 نٌجٌرٌا

 - 0.472 - 18 0.503 652 3.9 177 18 140 6.1 سٌرالٌون

            .أفرٌقٌا الوسطى

 18.3 5.5 - 2.9 5 1,290 26.4 150 32 161 20.5 الكامٌرون

 49.0 15.6 25 7 8.8 32,506 24.0 136 33 162 0.74 غٌنٌا االستوائٌة

 28.5 10.8 (2010) 15.4 1.2 5.5 12,411 19.4 106 36 170 1.5 غابون

ج. كونغو 
 4.7 261 18.1 186 45 181 69.5 الدٌوقراطٌة

17 
- 10.9 28.6 

            شرق أفرٌقٌا

 25.3 0.372 8 3.9 1.4 599 6.7 167 4 52 11.2 رواندا

 23 5.7 40 14 6.6 952 40.7 145 12 121 42.7 كٌنٌا

 24 2.7 (2009) 20.4 33.2 5.3 461 39.9 173 14 127 86.5 إثٌوبٌا

 24 2.5 10.7 18.7 2.4 628 29.9 152 16 134 47.6 تنزانٌا

            أفرٌقٌا الجنوبٌة

 24.6 2.6 7.7 6.5 2.3 9,709 12.7 80 1 19 1.3 جزر مورٌس

 19.7 104 24.5 5 102 7,287 369.5 121 2 39 50.7 جنوب أفرٌقٌا

 21.5 6.0 (2007) 7.5 8.5 5.6 7,220 14.8 119 5 59 2.0 بوتسوانا

 21.2 4.3 27.4 5 3.7 5,107 12.0 128 7  87 2.3  نامٌبٌا

            أفرٌقٌا الشمالٌة

 22.3 17.2 17.4 5.6 11.8 4,130 44.2 94 3 50 10.7 تونس

 31.4 21.8 9 1.2 25.3 3,107 101.2 130 9 97 32.6 المغرب

 16 23.8 13.5 7.1 50 3,024 253.9 112 10 109 83.9 مصر

 31.5 71.8 10.2 8.9 81.2 5,432 198.1 93 25 152 36.5 ئراالجز
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 ذات األولوٌة و مشارٌع التكامل اإلقلٌمً التكامل األدنىبرنامج فً تموٌل األساس المنطقً ألداة مخصصة لل

 

 بطًء فً تنفٌذ معاهدة أبوجاتقدم 

 

الجماعة االقتصادٌة الكومٌسا ، و بناإها بٌن  الجاري الوثٌقةروابط ال، ور أخرىالتجارة بٌن دول القارة على أساس، من بٌن أمخطة عمل جدٌدة لتعزٌز  9719فً ٌناٌر  األفرٌقًزعماء االتحاد أقرت قمة 

سوق الصغٌرة و المجزأة فً األفرٌقٌة ع االقتصادات ٌجملت (C- FTA ) نشاء منطقة التجارة الحرة القارٌةإل 9710لعام  ت هدفابطء التقدم فً تنفٌذ معاهدة أبوجا و حدد إلى القمة توأشار .أفرٌقٌاشرق ل

 ا على مواجهة التحدٌات الجدٌدة و ستعمل منطقة التجارة الحرة القارٌةلزٌادة قدرته وبالتالً االضغط على أفرٌقٌا لتسرٌع اندماجهزادت من وعالوة على ذلك ، فإن األزمة االقتصادٌة العالمٌة . واحدة

 .هذا الجهدعلى دفع المقترحة 

 

 .الدولٌة على البلدان األفرٌقٌة الساحة التً تمارسهاتحدٌات التنمٌة اإلقلٌمٌة السائدة والضغوط اهدة أبوجا ال ٌزال بطٌئا نظرا لداف معومع ذلك، فإن التقدم المحرز نحو تحقٌق أه

 

 الوسائلمن خالل تموٌل  مجموعة اقتصادٌة إقلٌمٌة( تإدي إلى التً من شؤنها أن )منطقة التجارة الحرة القارٌة متابعة عملٌة التكامل اإلقلٌمً وتسرٌع تنفٌذ معاهدة أبوجا فً اإلسراعفإن ، وبالتالً

 . لدعم مشروعات التكامل اإلقلٌمٌة ذات األولوٌة ، من بٌن أمور أخرى ذات أهمٌة حٌوٌة لمستقبل العدٌد من البلدان األفرٌقٌة و القارة ككالمخصصة، من شؤن كل هذا أن ٌ

 

 المنطق االقتصادي

و تشٌر العدٌد من الدراسات إلى أنه إذا كان على البلدان  . لنمو والتنمٌة بالنسبة للبلدان األفرٌقٌةفرصة ضائعة ل هًمنخف  المستوى ال ذات الداخلٌة أن التجارة األفرٌقٌة على نطاق واسع من المتعارف

ملٌار دوالر أمرٌكً هو ما ٌقرب من خمس أضعاف المبلغ الذي تتلقاه القارة  977األفرٌقٌة رفع حصتها فً التجارة العالمٌة بنسبة واحد فً المائة فقط، فهذا من شؤنه أن ٌمثل دخال سنوٌا إضافٌا بؤكثر من 

 التجارة الداخلٌة األفرٌقٌة المزٌد منكما أن  .الفقر المدقع مع فعالٌةب التعاملو  المنافسة عالمٌاتمكٌنها من و االقتصادات األفرٌقٌة تحول هذا المصدر الثابت للدخل من شؤنه أن ٌدعم رسمٌة.  كمساعدة إنمائٌة

  .فرص العمل وخلق القدرة التنافسٌة التصدٌرٌة، وتعزٌز صاديالتنوٌع االقت، والمساهمة فً العالمٌة تقلٌل التعر  للصدمات لدٌها القدرة على

سٌما منظمة التجارة العالمٌة فً فً المحافل الدولٌة وال أدنى قوة تفاوضٌة و لدٌها  كما ال تتمتع صناعاتها باقتصادٌات السعةتواجه االقتصادات األفرٌقٌة الصغٌرة أٌضا المنافسة الشدٌدة فً األسواق الدولٌة، 

 . التفاو  على اتفاقات الشراكة االقتصادٌة

 

 المخاطرتخفٌف المالٌة و األساس المنطقً الخاص ب  

 

باإلضافة إلى ذلك، تواجه معظم غٌر مستدام.  األفرٌقًأن نظام التموٌل الحالً لالتحاد مصادر التموٌل البدٌلة لالتحاد األفرٌقً  حولبقٌادة اوباسانجو الرفٌع كشفت لجنة الخبراء رفٌعة المستوى 
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 . برامجهاالمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة تحدٌات تعبئة الموارد الالزمة لدعم أنشطة 

 

 : الفوائد التالٌة سٌعمل وضع صندوق التكامل األفرٌقً على تحقٌق

 

 فً  .جعل المبادرات لتعبئة الموارد األخرى التً تدعم عملٌة التكامل اإلقلٌمً أكثر جاذبٌةٌامل اإلقلٌمً وأثره على عملٌة التك صندوق التكامل األفرٌقً : إنتعبئة المواردلمكٌن األنشطة األخرى ت

أعمال التقدم فً جدول ٌر على أدلة من ( ٌعتمد إلى حد كب للشراكات القطاع العام و القطاع الخاص منظمالالتجاري /  التموٌلالدول األعضاء، مساهمة النجاح فً تعبئة موارد بدٌلة ) إن ، الواقع

 .على وجه الخصوص التكامل األدنىالتكامل اإلقلٌمً و برنامج 

 وسوف تساعد، دعم جهود تعبئة الموارد من المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة و مفوضٌة االتحاد األفرٌقً نفسه سٌعمل صندوق التكامل األفرٌقً علىجهود تعبئة الموارد األخرى : تقدٌم الدعم ل . 

لوكالة التخطٌط و ذات الصلة بالتنمٌة  لتعبئة تموٌل المشارٌع، عند االقتضاء، وكذلك فً بناء القدرات و الجهود المبذولة و دعمه تهوتعبئ هٌكلة الصندوق المواضٌعً، فً على وجه الخصوص

 التنسٌق

 المالٌة الخاصة بها تؤخٌرا أو  تعبئة الموارد تعرفج والمشارٌع والبرامج اإلقلٌمٌة ذات األولوٌة التً نشطة االندماثابة تموٌل مإقت ألسٌكون صندوق التكامل األفرٌقً بم: المؤقتتموٌل ال

  تتحققتستغرق وقتا طوٌال ل

  الدولٌة للتخطٌط العائلً  الفٌدرالٌةصنادٌق المواضٌعٌة ، الجمٌع األموال المتاحة األخرى أو عملٌات تعبئة الموارد )مثل  لمكمال صندوق التكامل األفرٌقً كونسٌ: التكمٌلًو التموٌل المتناغم

 .موعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة ، التً سٌعمل على التناسق معهاصنادٌق المج، و نٌباد ل

 

 التابعة لوكالة التخطٌط و التنسٌق لنٌباد    AIDF & ACGM، الدول األعضاءإٌرادات ) الرسوم اإلضافٌة على  لها ٌجري التخطٌطالتً بدٌلة الموارد التعبئة  وسائلوعالوة على ذلك ، فإن 

التً  الوسائلالقانونٌة والمالٌة المترتبة على  اتتعقٌدالقوٌة ، و / أو تقنٌة شهرا حتى تتحقق بسبب تداعٌات سٌاسٌة  37إلى  63ستغرق ت( س من مصرف التنمٌة األفرٌقً Africa50 وصندوق

 إلى 10 ٌتراوح بٌن، فً إطار زمنً وهو من نطاق أصغر نسبٌا و موارد التنمٌة الكافٌة و الجدٌة، سٌكون من الممكن وضع صندوق التكامل األفرٌقً،فٌة ولكن مع قٌادة كا . ٌجري النظر فٌها

 . شهرا 92

 

 تموٌل األكثر مالئمةً متعدد الجهات المانحة كوسٌلة مانئتالصندوق اال

 كآلٌة عامة متعددة المصادر لتعبئة و نشر موارد  مانً متعدد المانحٌنئتفإن الصندوق االمانٌة المتاحة، تئمن الصنادٌق اال ةالعدٌدالصٌغ التقلٌدٌة ومن بٌن الحلول المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة 

 : أدناه قتصادٌة اإلقلٌمٌة كما ٌظهرالمجموعات اال مفوضٌة االتحاد األفرٌقً وأر  الواقع نظرا لفوائده الكثٌرة لاألنسب على ٌبدو مانً المجمعة ، تئالصندوق اال

 

المجموعات االقتصادٌة األفرٌقٌة بالتعرف مفوضٌة االتحاد األفرٌقً و مشارٌعها كما سٌسمح ل وبرامجها ل المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة مفوضٌة االتحاد األفرٌقً و امتالكدفع : االمتالك •

 ا(الخاصة بهعلى األولوٌات الجهات المانحة  تركز فٌها التً  الحاالتها ذات األولوٌة )على عكس احتٌاجات على

 عملٌة التكامل اإلقلٌمً تستفٌد من التموٌل. فً القدٌمة و الحرجة المشارٌعالتؤكد من أن و المفضلة لدٌهم المشارٌع قاءنتاٌقومون ب ال أن المانحٌن ضمان: غٌر المناسب للمشارٌع االنتقاء 

 على توفٌر الموارد. الخاصالجهات الفاعلة فً القطاع الثنائٌة و والجهات المانحة الجهات المانحة المتعددة األطراف مجموعة من المانحٌن متعدد مانًاالئت الصندوق جعٌش :تعبئة الموارد 
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 المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌةمفوضٌة االتحاد األفرٌقً و على اإلدارٌة واألعباء تكالٌف المعامالت خف  القدرة على لدٌه :تكالٌف المعامالت. 

 الدول األعضاء على إجراء و والمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة مفوضٌة االتحاد األفرٌقً على قدرة ٌكون لها تؤثٌر إٌجابً وخطط عمل للمانحٌن منسقة استراتٌجٌاتصٌاغة : اإلصالح

 .المشارٌع ذات األولوٌةو المتوخاة اإلصالحات

 للحوار بشؤن  منصة مع توفٌرالتنسٌق و التنسٌق بٌن الجهات المانحة تسهٌل ٌتم: والمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة مفوضٌة االتحاد األفرٌقًبٌن المانحٌن و  وار السٌاساتتنسٌق المانحٌن و ح

 .االقتصادٌة اإلقلٌمٌةالمجموعات و الجهات المانحة و مفوضٌة االتحاد األفرٌقً بٌن الرمال الجهات المانحة بٌن السٌاسات

 ق تموٌل الصندوقوأهداف و طر بعثة

 

و برنامج التكامل األدنى المعاد ذات األولوٌة اإلقلٌمٌة التكامل  / مشارٌع، تموٌل برامج، من بٌن أمور أخرىعملٌة التكامل اإلقلٌمً من خاللتسرٌع وتٌرة  مساعدة فىال ًإن مهمة الصندوق ه : البعثة

مفوضٌة االتحاد األفرٌقً و المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة العادٌة، فضال ٌعمل صندوق التكامل األفرٌقً على تكمٌل وسائل فً هذه العملٌة، سوف  . للمتحركٌن ببطءاالتحاد األفرٌقً تحٌٌنه لمفوضٌة 

 .المالٌة واإلقلٌمٌة التً تدعم عملٌة التكامل اإلقلٌمًالوسائل الحالٌة متعددة األطراف عن 

معاهدة أبوجا ضمن إطار قٌق كل مرحلة من المراحل الست لتحقٌق األهداف والغاٌات التً من شؤنها أن تساعد على تحسٌواصل الصندوق ، صندوق التكامل األفرٌقً : من خالل تفعٌلالغاٌات واألهداف

 .لهذا الغر  التً ٌتم بذلهاة متماسكالمنسقة و غٌر المتباٌنة وغٌر ال الجهود المشتتة و زمنً محدد ، وكذلك وقف تدفق

 

 صندوق التكامل األفرٌقً  آلٌات دعم

 : األشكال التالٌة صندوق التكامل األفرٌقًآلٌات دعم تتخذ 

 

  علٌهانتائج  وجداول تنفٌذ متفق  مقابل: نقل الصندوق إلى الهٌئات اإلقلٌمٌة المإهلة التً تلبً معاٌٌر األهلٌة الصارمة لتنفٌذ مشروع معٌن المنحدعم. 

  السٌاسات واالستراتٌجٌات و البرامج وتنفٌذها ورصدها وتقٌٌمها ؛ صٌاغة  ب(: المساعدة التقنٌة التقلٌدٌة فً مجاالت مثل : ) أ( تقٌٌم وتنفٌذ اإلصالحات وتقٌٌم االحتٌاجات؛ دعم المساعدة التقنٌة

 .والمسوحات اإلحصائٌة و التقاط المعلومات اإلحصائٌة ونشرها( تصمٌم قاعدة البٌانات اإلحصائٌة ثالمعارف ونشرها ؛  تجمٌع( ت

 لمشروع و دعم جاهزٌة طوٌر المشارٌع، التموٌل المصرفً لعم الخدمات االستشارٌة : ) أ( دعم ما قبل االستثمار فً شكل ت: هناك فئتان من األنشطة معنٌتان بددعم الخدمات االستشارٌة

دعم إعداد مذكرة االستثمار ،   )و الشراكات بٌن القطاع العام و القطاع الخاص التً تم االنتهاء منها/تطوٌرها / القابلة للتموٌل للمشارٌعتعبئة ال حمالت ٌع االستثمارٌة ، ودعم تموٌلالمشار

 . و الهٌئات اإلقلٌمٌة ادٌة اإلقلٌمٌةالمجموعات االقتصمفوضٌة االتحاد األفرٌقً و)ب ( دعم أنشطة تعبئة الموارد ل ، مهمة المستثمرٌن (؛ والحمالت التروٌجٌة

 ًالتكامل مناطق موعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة فً : وسٌتم تقدٌم الدعم المإسسً فقط لمفوضٌة االتحاد األفرٌقً والمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة و الهٌئات اإلقلٌمٌة من المجالدعم المؤسس

التً تعزز إلى حد كبٌر جدول محددة ال / األحداثمشارٌعال؛ ب( تصمٌم/تحسٌن بنٌة النظام، والحكم و اإلدارة والتنظٌم، والتخطًدعم : )أ ( المعنٌة بالوتشمل األنشطة التً  .ذات األولوٌة اإلقلٌمً

صندوق التكامل   المعنٌة قبل أن ٌتم تقٌٌمها من قبل ٌمٌةمن طرف المجموعة االقتصادٌة اإلقلهٌئة إقلٌمٌة  منالتحقق من صحة طلب للحصول على الدعم  أوال أعمال التكامل اإلقلٌمً )سٌتم

 أفضل الممارسات. لمشارٌع ذات( جولة دراسٌة وتسهٌل التعلم فً المإسسات / ا تو )  األفرٌقً
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 فً صندوق التكامل األفرٌقً الصرف آلٌات

 ألهداف سٌتم اختٌارها بمرونة وفقاالتً  مباشرةال العطاءات ومنح، المشاركة فً المناقصات قترحاتدعوات تقدٌم م صرف مثلال طرائق مجموعة متنوعة منسٌعاٌن صندوق التكامل األفرٌقً 

 ..من الجهات الفاعلة المستهدفة والفئات المتوخاةاألنشطة الصندوق، و

 

الدول و إلى  القارٌة أو المبادرات اإلقلٌمٌة/ عبر الحدود مشارٌع لل أو المجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة مفوضٌة االتحاد األفرٌقًإلى  ةمباشربعملٌة صرف  ٌقوم صندوق التكامل األفرٌقًسوف 

سوف ٌمٌة حٌث صرف للدول األعضاء عن طرٌق المجموعات االقتصادٌة اإلقل كما سٌقوم بعملٌات .من أجل المشارٌع الوطنٌة التً من شؤنها أن ٌكون لها تؤثٌر على التكامل اإلقلٌمً األعضاء

الرصد والتقٌٌم، و رفع مركزٌة التموٌل والدول األعضاء، و مسإولة عن المدفوعات، و الهٌئة المحاورا بٌن  ابوصفه لتنمٌة اإلقلٌمٌةا أقرب إلى وكالة لالمجموعات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة طابعتؤخذ 

 . إلى هٌئة التموٌل المركزي التقارٌر
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 صندوق التكامل األفرٌقً  إدارة إطار الحكم و

 

 

 

 

 

 

 

 المكتب الخلفً          المكتب األمامً

 

 

 

 

 

     

 السوق و األطراف المستفٌدة المستهدفة

 

 بعثة صندوق التكامل األفرٌقً و إستراتٌجٌته و أهدافه

  االستشارٌة لصندوق التكامل األفرٌقً أو اللجنة التوجٌهٌة

  لصندوق التكامل األفرٌقً اللجنة التنفٌذٌة  +اللجنة الفنٌة 

 لصندوق التكامل األفرٌقً األمانة العامة

 البنٌة التنظٌمٌة و إإلدارٌة لصندوق التكامل األفرٌقً 

 (مدٌر الصندوق)

 اٌّشزش٠بد ٚإٌّخ 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

 خذِبد اٌششوبد 

 األِبٔخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌؼبِخ 

 اٌزذل١ك اٌذاخٍٟ
 

  العملٌات إدارة

  المخاطر إدارة

  اإلدارةأثر و نتائج

 تقارٌر الرصد و التقٌٌم

  التقنٌة المساعدة

  المنح

  المإسسً البناء

  استشارٌة خدمات

 الجهات المانحة والتموٌل الخزٌنة و
 

  نٌبادالتنسٌق وكالة التخطٌط و مفوضٌة االتحاد األفرٌقً

  اإلقلٌمٌة المجموعات االقتصادٌة

  اإلقلٌمٌة المنظمات

 التكامل اإلقلٌمًب الوزارة المكلفة من خالل الدول األعضاء
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 حجم الصندوق
 

ّفٛض١خ ٌ 3102-3102 ٍخطخ اإلعزشار١ج١خٌٍزخط١ظ األٌٟٚ ٗ ٌأفم ٠ٛافك) ٚ٘ٛ ِب  لصندوق التكبمل األفزيقيمنح الو التقنيت مسبعدة ىاجهت المجمىع الحد األدنى من متطلببث التمىيل ل

 ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ : ٠زجضأ١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ  251( ٠جٍؾ منطقة التجارة الحرة القارٌةٔشب  خ اٌّغزٙذفخ إلإٌٙبئ١ ا٢جبي زٗٔٙب٠طبثك راالرذبد األفش٠مٟ ، ٚ 

 

 ١ٍِْٛ دٚالس 000 رٕف١ز خطخ ػًّ ثشٔبِج اٌزىبًِ األدٔٝ

 ١ٍِْٛ دٚالس 21 الحرة القارٌةمنطقة التجارة دػُ رٕغ١ك ٚ رٕف١ز 

 ١ٍِْٛ دٚالس 01 رٕف١ز خطخ ػًّ اٌجٕه اٌذٌٟٚ اٌؼشثٟ ٌزٛٔظ

 ١ٍِْٛ دٚالس AIDA, 3ADI, AMV/RADS, ATII, APCI 23رذذ٠ذ/رٕف١ز خطخ ػًّ 

 ١ٍِْٛ دٚالس  21 ١ِثبق اٌزشغ١ً ٌٍشجبة ٚ إٌغب  ٚ ِشبسوخ اٌّجزّغ اٌغ١بعٟ ٚ ِٕظّخ اٌّجزّغ اٌّذٟٔ

 ١ٍِْٛ دٚالس 31 رّى١ٓ ثشاِج ثٕب  اٌمذساد ٌذػُ ثشٔبِج اٌزىبًِ األدٔٝ 

 ١ٍِْٛ دٚالس 5 رىب١ٌف إٔشب  ٚ رشغ١ً طٕذٚق اٌزىبًِ األفش٠مٟ

 ١ٍِْٛ دٚالس  3 ٚ اإلثالؽ سطذ ٚ رم١١ُ طٕذٚق اٌزىبًِ األفش٠مٟ

 

 

  تعبئت المىاردوفزص قنىاث 
 

 ّجّٛػخ ِٓ اٌمٕٛاد اٌزب١ٌخ :ث عزغزٕذ ِفٛض١خ االرذبد األفش٠مٟ، اٌزىبًِ األفش٠مٌٟظٕذٚق دٍّخ رؼجئخ اٌّٛاسد فٟ إطبس 

 

 خاٌذثٍِٛبع١• 

 اٌغ١بع١خ• 

 اٌزؼبْٚ اإلّٔبئٟ• 

 االعزثّبس االجزّبػٟ ٌٍششوبد• 

 ٌّب١ٌخاٌز٠ًّٛ اٌزجبسٞ ٚ اٌغٛق ا• 

 

ِزطٍجبد ِخزٍفخ ٌٍٕجبح ، ٚأٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ ششٚط أٚ ِؼب١٠ش األ١ٍ٘خ ٚ ٚ ٌٕجبح، ا د٠بد ِخزٍفخ ِٓ ادزّبالِغ ِغزٛ ٌظٕذٚق اٌزىبًِ األفش٠مٟزؼجئخ اٌّٛاسد ٕ٘بن عزخ ِظبدس ِذزٍّخ ٌ

 لزٕب  اٌّٛاسد  ٟٚ٘ رشًّ :الِخزٍف األدٚاد 

 

 اٌمبئّخاٌجٙبد اٌّبٔذخ اٌزم١ٍذ٠خ " ثّب فٟ رٌه رؼجئخ اٌّٛاسد ِٓ خالي اٌظٕبد٠ك اٌؼب١ٌّخ  ِٓ رؼجئخ اٌّٛاسد• 

 اٌجٙبد اٌّبٔذخ إٌبشئخ "ِٓ ٌّٛاسد رؼجئخ ا• 

 رؼجئخ اٌّٛاسد ِٓ خالي ص٠بدح اٌّغبّ٘بد ٚ رشش١ذ اٌذٚي األػضب • 
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 رؼجئخ اٌّٛاسد اٌزجبس٠خ / اٌغٛق اٌّب١ٌخ• 

 رؼجئخ اٌّٛاسد ِٓ اٌمطبع اٌخبص• 

 رؼجئخ اٌّٛاسد اٌخ١ش٠خ• 

 

 و تسييزه صندوق التكبمل األفزيقي استضبفت

ِؼب١٠ش األ١ٍ٘خ راد  اٌزٟ رٍجٟرفبق ِزجبدي ِغ ِفٛض١خ االرذبد األفش٠مٟ ٚوزٌه رٍه اٌّؤعغخ اٌّض١فخ اٌّذزٍّخ اٌزٟ رخضغ ال ّظذال١خاٌاٌظٕذٚق فٟ إدذٜ اٌّؤعغبد راد  عززُ اعزضبفخ

ٍّؤعغخ ٌع١ٍُ ٔظبَ رشغ١ً ػٍٝ أدٌخ ػٍٝ ٚجٛد  ً ِفٛض١خ االرذبد األفش٠مٟرذظ، ٠ٕجغٟ أْ   ٚثؼجبسح أخشٜ" دػبِبد األسثغ ِٓ ٔٛع االرذبد األٚسٚثٟ "رم١١ُ ِٓ خالي رجبٚص اخزجبساٌظٍخ 

 :ظٕذٚق اٌزىبًِ األفش٠مٌٟالرذبد األٚسٚثٟ  ػٍٝ أعبط ٘زٖ اٌّزطٍجبد ، ٠ّىٓ اػزجبس اٌّؤعغبد اٌزب١ٌخ ثظفزٙب اٌذٌٚخ اٌّض١فخ اٌّذزٍّخ ٌ األسثغ دػبِبداٌّض١فخ اٌّذزٍّخ فٟ إطبس رم١١ُ 

 

 ليميتالمؤسسبث اإلق
 اٌز١ّٕخ األفش٠مٟ ثٕه• 

 ثٕه اٌز١ّٕخ ٌجٕٛة أفش٠م١ب• 

 (اٌز١ّٕخ ٌششق ٚ جٕٛة أفش٠م١ب ، ٚثٕهثٕه اٌز١ّٕخ ٌششق أفش٠م١ب، ثٕه اٌز١ّٕخ ألفش٠م١ب اٌٛعطٝ ثٕه االعزثّبس ٚ اٌز١ّٕخ ٌإل٠ىٛاص،ثٕٛن اٌز١ّٕخ اإلل١ّ١ٍخ ) • 

 ِفٛض١خ االرذبد األفش٠مٟ• 

 اٌزٟ رٍجٟ ِزطٍجبد األ١ٍ٘خ   اٌمبئّخ ٚ ١٘ئبد اٌمطبع اٌخبص•

 

 المؤسسبث متعددة األطزاف
 ِجّٛػخ اٌجٕه اٌذٌٟٚ• 

 ِٕظِٛخ األُِ اٌّزذذح• 

 

ِجّٛػخ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ، ٚعغبد ِثً اٌجٕه األفش٠مٟ ٌٍز١ّٕخِؤ ِٓظٕذٚق اٌ عزضبفخ، ٚعٛف ٠ىْٛ ٕ٘بن ١ِضح إضبف١خ الٚجٙخ ٔظش ِظذال١خ ٚإداسح اٌّخبطشوّب ٠ٕجغٟ اٌزأو١ذ ػٍٝ أٔٗ، ِٓ 

غ١ش٘ب ِٓ اٌجٙبد اٌّبٔذخ اٌثٕبئ١خ ٚاٌّزؼذدح األطشاف ثشأْ ِغبئً ب ٌأ٠ضب أْ رٛفش ضّبٔ ٙبّب١ٔخ ، ٌٚىٓ ٠ّىٕثبٌخجشح فٟ إداسح اٌظٕبد٠ك االئز١ٌظ فمظ  رزّزغأٚ ِٕظِٛخ األُِ اٌّزذذح اٌزٟ 

   ْاٌّخبطش ٌظٕبد٠ك االئزّبإداسح ٚ ا١ٌّٕٙخ ٚ اٌّزطٍجبد اٌّغب ٌخ 

 

 التنفيذالنشز و ت خط
 :االفزشاع اٌزبٌٟػٍٝ  طٕذٚق اٌزىبًِ األفش٠مِٟششٚع ثذ  رٕف١ز ٠غزٕذ ، رؼجئخ اٌّٛاسد ف١ّب ٠خض

 

  ػٍٝ ٚجٗ اٌخظٛص ، ال األفش٠مِٟفٛض١خ االرذبد ل١بدح ىٓ ٘زا ع١زطٍت اٌزضاِب جبدا ِٓ شٙشا  ٌٚ 32إٌٝ  01ٚ رخززُ فٟ فزشح ص١ِٕخ ِٓ  3102فٟ ػبَ  اٌزٕف١ز إٌشش ٠ّٚىٓ أْ رجذأ خطخ 

 دػّب٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌذٚي األػضب  راد اٌظٍخ رٛف١ش  ،ثذ ِٓ رٛف١ش اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌجشش٠خ اٌالصِخ إلجشا  دٍّخ رؼجئخ اٌّٛاسد اٌّزبدخ فٟ ٚلذ ِجىش ثّب ف١ٗ اٌىفب٠خ  ثبإلضبفخ إٌٝ رٌه

اٌّؤعغخ اٌّض١فخ ٌٍظٕذٚق ٚ شوب  االعزشار١ج١١ٓ اٌشئ١غ١١ٓ )االٔخشاط اٌّجىش ِغ اٌش ٠ىْٛ ، عٛفػٓ دٍّخ رؼجئخ اٌّٛاسد  أخ١شا ١ٓعزشبس١٠ٓ اٌّغؤٌٚاالعطب  / اٌٌٍٛفش٠ك ٚ  ب ل٠ٛبدثٍِٛبع١

  إٌشش ٚ اٌزٕف١زششوب  اٌز٠ًّٛ( ػٕظشا دبعّب فٟ رؼجئخ اٌّٛاسد ٚخطخ 


