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بشأف  سة لمتقرير حوؿ حالة التكامؿ في أفريقيا عمى معموماتمبعة الخاتحتوي الط .1
عممية تنفيذ أجندة التكامؿ بواسطة المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومفوضية االتحاد 

القرار السياسي في  األفريقي. ويتمثؿ اليدؼ العاـ ليذا التقرير في إحاطة صانعي
ع وتيرة ريفريقيا وطرح بعض التوصيات حوؿ كيفية تسأالقارة بحالة التكامؿ في 

 التكامؿ االقتصادي والسياسي لمقارة.
أنشطة مختمفة في العديد مف مجاالت بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية  يضتن .2

ة لمتكامؿ مثؿ: التكامؿ. ويسعى التقرير إلى رصد التقدـ المحرز في مجاالت رئيسي
التجارة، تعزيز االستثمار، البنية التحتية، حرية تنقؿ األشخاص، توافؽ االقتصاد 
الكمي، الزراعة واألمف الغذائي، السمـ واألمف، الشؤوف االجتماعية، السياحة، 
الصناعة والتخطيط، الرصد والتقييـ. في ىذا الصدد، يعرض التقرير تحمياًل لمتقدـ 

بالنسبة لكؿ مف القطاعات المشار إلييا أعاله.  ةالمستقبميواآلفاؽ  المحرز والتحديات
التقرير عمى تقييـ لحالة التكامؿ عمى المستوى القاري، ال سيما عمى  تضمفكما ي

برصد ما تـ إحرازه مف تقدـ فيما يتعمؽ بتنفيذ ، يقمستوى مفوضية االتحاد األفري
ستمـز األمر إلقاء الضوء يفريقي. وأخيرًا، برامج ومبادرات التكامؿ الرئيسية لالتحاد األ

وفي الصدارة منيا الترتيب  ،عمى بعض أفضؿ الممارسات والتجارب في أفريقيا
ومجموعة تنمية الجنوب األفريقي والسوؽ مجموعة شرؽ أفريقيا  كوف مفمالالثالثي 

التقرير  ستعرضالمشتركة لشرؽ أفريقيا والجنوب األفريقي. وفي ىذا الخصوص، ي
لتقدـ المحرز في عممية المفاوضات الثالثية وكذلؾ بالنسبة لتنفيذ مختمؼ البرامج ا

 المتفؽ عمييا.
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 ؟ما هي حالة التكامل عمى مستوى المجموعات االقتصادية اإلقميمية
 التجارة

في التصنيؼ  تدنية جداً كتمة اقتصادية، مرتبة م باعتبارىاريقية، فالبمداف األ شغؿت .3
% 14ىي موطف لػ . ونشير في ىذا المقاـ إلى أف القارة األفريقية االقتصادي العالمي
% مف إجمالي الناتج المحمي العالمي كما 3قؿ مف أخصيا بينما يمف سكاف العاـ 

السمعية . وفيما يتعمؽ بالتجارة % فقط مف االستثمارات األجنبية المباشرة3أنيا تتمقى 
% مف الصادرات. 3,6مف الواردات و% فقط 1,8  القارة ال يتجاوز نصيبالعالمية، 

% مف الواردات 1,8% و1,7تكوف أقؿ في قطاع الخدمات:  األنصبةبؿ أف ىذه 
الوضع العاـ غير الجيد نسبيًا، فإف  بصرؼ النظر عفوالصادرات، عمى التوالي. و 

فردي. وتقدر التجارة وضع يتبايف تباينًا كبيرًا إذا ما نظرنا إلى البمداف بشكؿ ال
% لمتجارة اإلقميمية 30% و40% و60% مقارنة بنسبة 12ية البينية بحوالي األفريق

التي تحققيا أوروبا وأمريكا الشمالية ورابطة دوؿ جنوب شرؽ آسيا )اآلسياف(، عمى 
لتجارة األفريقية غير الرسمية وغير المسجمة ا أخذنا في االعتبارالتوالي. وحتى إذا 

لي يظؿ ا، وبالت%20ة ال يتجاوز لي لمتجارة البينيالعابرة لمحدود، فإف المستوى اإلجما
 الرئيسية األخرى في العالـ.   المناطؽالذي تحققو  دوف

موعات اقتصادية إقميمية، وىي تمثؿ أواًل كتاًل جم يريقي بثمانفيعترؼ االتحاد األ .4
وتشكؿ جميع ىذه  تجارية وفي بعض األحياف تشمؿ بعض أوجو التعاوف السياسي.

ركائز" الجماعة االقتصادية األفريقية. وتتحرؾ المجموعات االقتصادية المجموعات "
اإلقميمية نحو تنفيذ معاىدة أبوجا بسرعات ومعدالت متفاوتة. ويجدر التنويو في ىذا 

ية الجنوب األفريقي )سادؾ( ىي المجموعة األكثر تقدمًا مالصدد بأف مجموعة تن
مقت الكوميسا اتحادىا الجمركي . كما أط2010حيث أطمقت سوقيا المشتركة عاـ 

. ومف جية أخرى، فإف المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا 2009في يونيو 
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زتا تقدمًا في بناء منطقة ر )ايكواس( مع مجموعة تنمية الجنوب األفريقي )سادؾ( أح
المجموعة االقتصادية لوسط افريقيا  أطمقتتجارة حرة خاصة بيما. ومف جانبيا، 

ولكنيا تواجو تحديات ضخمة في تنفيذىا.  2004رة حرة خاصة بيا عاـ منطقة تجا
)سينصاد( والييئة  ءالصحراو  الساحؿدوؿ وبالنسبة التحاد المغرب العربي ومجموعة 

عاوف فيما بيف تتقدـ ببطء وال تزاؿ في مرحمة التيجاد( فأنيا اإلالحكومية لمتنمية )
 الدوؿ األعضاء فييا.

 جمركيةالحواجز غير ال
عالوة عمى المشكالت التي يواجييا تنفيذ مناطؽ التجارة الحرة المتفؽ عمييا، فإف  .1

التي  جمركيةالمجموعات االقتصادية اإلقميمية تواجو أيضًا مشكمة الحواجز غير ال
لدى المجموعات االقتصادية اإلقميمية عدة نيج تعترض التجارة. في ىذا الصدد، 

التي تعترض التجارة. ولقد اعتمدت  جمركيةال مختمفة في التعامؿ مع الحواجز غير
المجموعات االقتصادية اإلقميمية الثالث المكونة لمترتيب الثالثي برنامجًا واحدًا حوؿ 

وىو عبارة عف نظاـ قائـ عمى اإلنترنت يتـ استخدامو  ،جمركيةإلغاء الحواجز غير ال
 جمركيةجز غير الالحوا إلبالغ عففي الدوؿ األعضاء ل الجيات المعنيةبواسطة 

وكذلؾ متابعة عممية إلغائيا؛ فعمى سبيؿ المثاؿ، تـ إنشاء النظاـ المعموماتي منذ 
حاجزًا  338 اإلبالغ عفتـ  2013وخالؿ الفترة ما بيف ىذا التاريخ وعاـ  2009
تـ منذ ذلؾ التاريخ تعديميا. أما االيكواس  300في إقميـ سادؾ، منيا  جمركيغير 

طنية لمعالجة مشكالت الحواجز غير التعريفية ومكاتب الشكاوى أنشأت لجاف و  قدف
  تزاؿ بصدد إنشاءعمى الحدود، بينما نجد أف بقية المجموعات االقتصادية اإلقميمية ال

 .جمركيةمثؿ ىذا النظاـ إللغاء الحواجز غير ال
 

 الجامعة )التوقف لمرة واحدة( الحدوديةالمراكز 
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وىي  لممنافسةميمية ىي فقط التي أعدت سياسات ىناؾ بضعة مجموعات اقتصادية إق .2
حاد جمركي وسوؽ مشتركة تبصفة عامة إما المجموعات التي تتحرؾ نحو إنشاء ا

حدى األدوات الرئيسية لتسييالت التجارة تتمثؿ  ما تمؾ التي بمغت ىذه المراحؿ. وا  وا 
في التأخير  فمحد م. ولقد استخدـ ىذا المفيوـ لالمراكز الحدودية الجامعةفي مبادرة 

ًا ما يكوف نتيجة تدني بممرات النقؿ الرئيسية في اإلقميـ، وغال عمى المراكز الحدودية
عف غير المتكاممة فضاًل  مطولةمستوى المرافؽ والعمميات اليدوية واإلجراءات ال

المرور  كؿ، يتوقؼ المركز الحدودي الجامعضعؼ التدفؽ المروري. وبموجب مفيوـ 
اتجاه لمرحمة، مما يسيؿ الحركة األكثر سرعة لألشخاص والسمع مرة واحدة في كؿ 

 القياـ بعمميات تفتيشالمراقبة الحدودية مف الدولتيف الطرفيف الشريكتيف  ضباطل تيحوي
 الحدودي الجامع "شيراندو"مركز . وقد استخدـ ىذا المفيـو في البداية في ةمشترك

تـ اعتماد نظاـ  ،وحالياً  .ناجحة وصؼ بأنو تجربةالواقع بيف زيمبابوي وزامبيا و 
في العديد مف المجموعات االقتصادية  اؽ واسعطعمى ن المراكز الحدودية الجامعة

 اإلقميمية مثؿ: الكوميسا ومجموعة شرؽ أوروبا وااليكواس وسادؾ وااليكاس.

 

 السياسات التنافسية وتشجيع االستثمار
 منافسة،لمتي أعدت سياسات ىناؾ بضعة مجموعات اقتصادية إقميمية ىي فقط ال  .3

وىي بصفة عامة إما المجموعات التي تتحرؾ نحو إنشاء اتحاد جمركي وسوؽ 
ما تمؾ التي بمغت  ىذه المراحؿ. ولقد استيمت لجنة المنافسة التابعة بالفعؿ مشتركة وا 

في اإلقميـ. كما  كتسابواال بالغلمكوميسا نشاطيا وىي تيدؼ إلى تيسير عمميات اإل
الوكالة اإلقميمية لالستثمار التابعة لمكوميسا ومقرىا في القاىرة، مصر. تـ إنشاء 

 اتمار ستثويتمثؿ دورىا في تنسيؽ وتعزيز أنشطة الوكاالت الوطنية لتشجيع ا
لكوميسا. وعالوة عمى ذلؾ، عقدت الكوميسا عدة منتديات حوؿ االستثمار تيدؼ إلى ا

عمى اريًا مع إرساء عالقات وصالت تعزيز وضعية الكوميسا باعتبارىا مقصدًا استثم
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داخؿ مجاؿ ىذا الوالعناصر الفاعمة في بيف الكوميسا والمشاريع عماؿ مستوى األ
اإليجابي لبرنامج مجموعة المشروعات المتناىية  ثر. والواقع أف األالكوميسا وخارجيا

قد أسيـ في تعزيز سالسؿ القيمة الصغر والصغيرة والمتوسطة التابعة لمكوميسا 
الوطنية واإلقميمية وبناء شراكات األعماؿ فيما بيف ىذه الفئة مف المشروعات. ولقد 
اعتمدت الكوميسا مؤخرًا استراتيجية الكوميسا بشأف المشروعات المتناىية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة. وفيما يخص مجموعة شرؽ أفريقيا، فأف لدييا قانوف استثمار 

ىذه  وضعية عززيشريع/بروتوكوؿ لممجموعة تإلى وتخطط لالرتقاء بو  ينموذج
الييئة األخيرة بصفتيا مقصدًا لالستثمارات. ويعد مجمس األعماؿ لشرؽ أفريقيا بمثابة 

 دوؿ شرؽ أفريقيا الخمس. فيلقطاع الخاص والشركات ا مف معيات األعماؿالعميا لج
. ىذا اإلقميـفي  األعماؿ لشرؽ أفريقيا ىو األوؿ مف نوعو واألكثر شموالً  دليؿكما أف 

الستثمار في عاـ وابينما انتيت سادؾ مف إعداد بروتوكوؿ حوؿ التمويؿ  ،ىذا
. ومف جية أخرى، تعكؼ االيكواس عمى 2010في أبريؿ  نفاذودخؿ حيز ال 2006

رية موحدة، تعزيز مناخ ت، ىي تحديدًا: إنشاء سوؽ استثماالعمؿ في ثالثة مجاال
ية. وأخيرًا، تركز المجموعة االقتصادية لدوؿ وسط االستثمار وتكامؿ السوؽ المال

نشاء صندوؽ تيدؼ إلى أوروبا عمى إعداد استراتيجية إقميمية  نية تشجيع االستثمار وا 
 ضماف لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 البنية التحتية
 النقل البري

لصيانة لمطرؽ مف خالؿ ا ناميةالحالية والمت البنية التحتية أصوؿسعيًا إلى صيانة  .4
دارة قطاع  واإلدارة السميمة، نفذت بمداف الكوميسا إصالحات عمى صعيد تمويؿ وا 
الطرؽ. وفي ىذا الصدد، أنشأت معظـ البمداف صناديؽ لمطرؽ وأيضًا ووكاالت 
لتنمية وتطوير الطرؽ بيدؼ الحفاظ عمى شبكات الطرؽ اإلقميمية والوطنية عمى حد 
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مطرؽ كؿ مف: لمثؿ ىذه الصناديؽ وىيئات ومف ضمف البمداف التي أنشأت  .سواء
جميورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، مالوي، رواندا، السوداف، 
أوغندا، زمبيا وزيمبابوي. وتمثؿ مصدر التمويؿ الرئيسي لصيانة الطرؽ في الضريبة 

يزانية عمى الوقود بينما تـ تمويؿ أعماؿ البناء واإلصالحات مف خالؿ مخصصات م
مشركاء ل نمائيةاإلصناديؽ الحكومة واالقتراض مف بنوؾ التنمية إلى جانب ال

 المتعاونيف. 

ولقد أنشأت اإليكواس لجاف التيسير الوطنية لمنقؿ البري والعبور )الترانزيت( والتي  .5
ضمت في عضويتيا كافة العناصر الفاعمة الرئيسية مف القطاعيف العاـ والخاص في 

لتجارة والنقؿ عمى امتداد ممراتيا. اتدفؽ حرية جارة والنقؿ لضماف يؿ التيمجاؿ تس
يؿ النقؿ يمولو يوتس سريعةوتتولى االيكواس تنسيؽ برنامج متعدد الجنسيات لمطرؽ ال

إلى جانب  اينوجو(-البنؾ األفريقي وتشترؾ فيو نيجيريا والكاميروف )ممر طريؽ بامندا
تطوير وا، وانجي وموا(. كما تيسر المفوضية بناء ثالثة كباري ىامة في سيراليوف )سي

يؿ التجارة والنقؿ عبر محور يالجوس مف خالؿ برنامجيا لتس-ممر أبيدجاف
الجوس. ويشمؿ البرنامج إصالح قطاعات الطريؽ الواقعة في غانا وبنيف -أبيدجاف
    وتوجو.

إف ايجاد عمى مستوى ثنائي، فتعقد الصفقات بشأنيا ف مشاريع النقؿ أعمى الرغـ مف  .6
 أمواؿ لممشروعات التالية:مساندة و واصمت جيودىا مف أجؿ حشد 

  طريؽ أديس أبابا: ىناؾ عدة  –مويمي  –أديس أبابا )ايزيولو  –ممر نيروبي
والتمويؿ واإلصالح والبناء  توريدقطاعات في مراحؿ مختمفة مف التنفيذ، تحت ال
 .بواسطة البنؾ األفريقي لمتنمية واالتحاد األوروبي(

  جوبا تحت اإلنشاء في جنوب السوداف؛ جولو  –جوبا: نيموؿ  –ممر كمباال– 
 .توريدتحت ال نيموؿ
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  إثيوبيا(: جاري شراء دراسة جدوى وخدمات تصميمات  –ممر بربرا )صوماليالند
 ىندسية.

  جيميمى في جيبوتي قيد  –أديس أبابا: يظؿ قطاع طريؽ آرتا  –ممر جيبوتي
 .توريدال

شرؽ أوروبا خمسة ممرات رئيسية داخؿ المجموعة )إجمالي طوليا  حددت مجموعة   .7
صالح وتحسينات إ( تمثؿ أولوية استراتيجية وتستمـز أعماؿ كيمومتر 12000حوالي 

 الستكماؿ شبكة الطرؽ في المجموعة. وتشمؿ اإلنجازات الرئيسية:
  يؽ تافيتا وطر  –ىوليمي  –دراسات جدوى وتصميمات تفصيمية بشأف طريؽ آروشا

 باجامويا. –النجا النجا وتانجا  –ماالندا 
  ميندسة المدنية في شرؽ أفريقيا.ل استكشافية لمقدرة التعاقديةدراسة 
  مشروع تطوير طريؽ آروشا بخصوص  مراجعة الحساباتخدمات استشارية في– 

 نير آثي. –نامانجا 
  ومشروع تيسير  قطاع الطرؽل اإلقميمي تطويرالوبرنامج دراسة حوؿ استراتيجية النقؿ

 النقؿ في شرؽ أفريقيا. 
يتعمؽ التقدـ المحرز في تنفيذ خطة توافؽ المجموعة االقتصادية لدوؿ وسط    .8

بتنفيذ مشروع ذات األولوية  اأفريقيا)االيكاس( بشأف النقؿ في وسط أفريقيا ومشروعاتي
ير الكونغو( ومشروع تطو  –دوليزي )الجابوف  –دوساال  –الطريؽ السريع فوجامو 

 ياوندي. –النقؿ عمى ممر طريؽ برازافيؿ  وتيسيرميما يطريؽ أويسو سانج

 

 النقل بالسكك الحديدية

 أفريقيا في اري تنفيذه حالياً الج الحديد السكة لتطوير الجديدة المشاريع مف العديد تستند  .9
 ذات حديدية سكؾ بناء إلى يدعو الذي األفريقية الحديدية السكؾ اتحاد إطار إلى
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 االفريقي والجنوب أفريقيا شرؽ في خطط تطويرىاالم الشبكات وتشمؿ .معياري سمقيا
 نيج الممر المعتمد ما يمي: إطار في

  ثيوبيا لجيبوتي الحديدية سكؾمل ةموص  جيبوتي مف تبدأ والسوداف، السوداف وجنوب وا 
 .جوبا في وتنتيي

 المو ميناء مف أتبد ،ثيوبياا  و  السوداف وجنوب كينيا تربط الحديدية سكؾمل ةموص 
 مويالي؛ خالؿ مف جيبوتي /إثيوبيا شبكة إلى ةموص مع جوبا في ييوتنت

 وقد. إيساكا مف تبدأو  وبورندي ورواندا تنزانيا بيف تربط كاجيرا حوض حديد سكة 
 .لمتنمية األفريقي البنؾ موليا المشروع ىذا حوؿ جدوى دراسة أعدت

الخمسة البمداف الخمسة أعضاء و  وجيبوتي إثيوبيا قررت ذلؾ، إلى باإلضافة   .10
 تطوير ،وأغندا زانياتنو  روانداو  كينياو  بوروندي ، وىي تحديداً أفريقيا شرؽ مجموعة
 ذات الحالية الشبكات محؿ تحؿو  معياري مقياس ذات لتكوف الحديدية السكؾ شبكات
وقد قررت ىذه الدوؿ استخداـ آلية تمويؿ مبتكرة لشبكة خطوط  .الضيؽ المقياس

 في لإليكاس الرئيسي يميماإلق المشروع ويعد ؾ الحديدية ذات المقياس المعياري.السك
 رانسفيؿف -ليكيتي الحديد السكة خط مديدتب ىو الخاص  الحديد بالسكة النقؿ مجاؿ
 .والكونغو الجابوف بيف
 
 النقل الجوي
 فيىناؾ عدة مبادرات وبرامج جاري تنفيذىا  الجوي، بالنقؿ ؽميتع فيما .11

 الطيراف وأمف سالمة راقبةم وكالة وقد تـ نقؿ ميمية.اإلق االقتصادية اتالمجموع
 وتركز .أوغندا عنتيبي، في الدائـ ىامقر  إلى أفريقيا شرؽ التابعة لمجموعة المدني

 خالؿ مف ،الجوي النقؿ تحرير بشأف ياموسوكرو مقرر تنفيذ تعزيز ىمع اإليكواس
 الجوي نقؿمل موحد قانوني إطار شأف إنشاءب سمطة االيكواس لقوانيف المجموعة اعتماد

 في األعضاء دافمالب وجميع. 2012فبراير   في اإليكواس في األعضاء دوؿمل
 القدرات المتصمة بمراقبة سالمة بناء لبرنامج فةمالمخت رامجالب حاليا ايتغطي اإليكاس

 فيالمسؤول راءالوز تـ اعتماد قانوف الطيراف المدني لوسط أفريقيا مف قبؿ  كمايراف. الط
 .2012 يونيو 11 في ار بوجومبو  في رافالطي عف
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 الطاقة
ىدفو األساسي تعزيز التعاوف شرعت الكوميسا مؤخرًا في تنفيذ برنامج لمطاقة   .12

اإلقميمي في مجاالت تنمية الطاقة والتجارة وبناء القدرات. كما اعتمدت الكوميسا في 
يسا في مجاؿ الطاقة. وفي مجاؿ ، اإلطار النموذجي لسياسات الكوم2007نوفمبر 

الطاقة المتجددة، تـ إنشاء قاعدة بيانات أساسية لمطاقة المتجددة. ومف جية أخرى، 
بصفتو  2006واعتمد في نوفمبر  2005تـ إنشاء مجمع الطاقة لشرؽ أفريقيا عاـ 

وكالة متخصصة لمكوميسا وقاطرة لتعزيز الترابط في مجاؿ الطاقة عمى مستوى 
بقية أنحاء أفريقيا. ولقد اعتمد مجمع الطاقة لشرؽ أفريقيا خطة طريؽ اإلقميمي و 

استراتيجية وتصميـ لمسوؽ اإلقميمية. وتـ كذلؾ وضع خطة رئيسية لمطاقة اإلقميمية 
 وشفرة إلى جانب إنشاء جياز تنظيمي مستقؿ.

 2011تـ االنتياء مف إعداد الخطة الرئيسية لمطاقة في شرؽ أفريقيا في مايو   .13
لتوليد الطاقة  2رت مف المجمس القطاعي لمطاقة لمجموعة شرؽ أفريقيا في يونيو وأق

لموفاء بطمب اإلقميـ مف الكيرباء خالؿ الفترة . وتحدد الخطة الرئيسية لمطاقة البرنامج 
 – 2013األقؿ تكمفة لتوليد الطاقة ونقميا لتمبية طمب اإلقميـ مف الكيرباء خالؿ الفترة 

لخطة الرئيسية لمطاقة مع رمز لمربط يحكـ تصميـ نظاـ النقؿ . ولقد وضعت ا2018
لمربط البيني اإلقميمي. وواصؿ مجمع الطاقة لغرب أفريقيا الجيود  ومتطمبات التشغيؿ

. 2011ة الرئيسية لاليكواس لإلنتاج والتوزيع التي اعتمدت في نوفمبر طلتحديث الخ
برنامج الطوارئ لمدينتي بيساو كما قاـ المجمع بتنسيؽ األعماؿ الجارية في إطار 

وكوناكري. ولقد دخمت الييئة اإلقميمية لتنظيـ الكيرباء التابعة لاليكواس مرحمة 
. وأنشأت الدوؿ 2011التشغيؿ الفعمي إلنشاء سوؽ كيرباء إقميمية في يناير 

مجمع الطاقة لوسط  2013األعضاء في االيكاس مجمع الطاقة ايكواس في ابريؿ 
صار بمثابة وكالة متخصصة لاليكاس بموجب المقرر رقـ أفريقيا الذي 

021/CEEAC/2004.   ويتمثؿ أحد اإلنجازات الرئيسية لمجمع الطاقة لوسط أفريقيا
 .)جراند انجا(انجا الكبيرفي التقدـ المحرز في تنفيذ مشروع 

 

 حرية تنقل األشخاص
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ي بعض األقاليـ/ ف مةتـ تحقيؽ نتائج ىائ قديتعمؽ بحرية تنقؿ األشخاص، ف فيما  .14
ثؿ االيكواس ومجموعة شرؽ أفريقيا واتحاد المغرب العربي. وعمى جانب آخر، ال م

تزاؿ بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية )سادؾ، االيكاس، سينصاد، ايجاد 
وبقدر ما تمثمو حرية تنقؿ األشخاص مف والكوميسا( تواجو تحديات في ىذا الصدد. 

حيث ال يطمب حاليًا مف  ػمثالياً داخؿ االيكواس  قدـ المحرزالتأىمية بقدر ما يعتبر 
دىوؿ مواطني الدوؿ األعضاء في أي مكاف داخؿ المجموعة الحصوؿ عمى تأشيرة 

حالة سفرىـ عبر الدوؿ األعضاء في إقميـ االيكواس. وبالنسبة لممقيميف في غرب 
مكاف داخؿ المجموعة  يأأفريقيا صار ليـ الحؽ حاليًا في التنقؿ واإلقامة بحرية في 

لممارسة أي نشاط قانوني. وقد تـ إعماؿ جواز سفر االيكواس اعتبارًا مف ديسمبر 
واقترح ليحؿ محؿ جوازات السفر الوطنية. وحمؿ ىذا الجواز يعفي صاحبو  2000

مف مؿء استمارة الجوازات الخاصة بااليكواس. كما يتـ التعامؿ بمرونة فيما يتعمؽ 
شخاص المقيميف داخؿ إقميـ الكوميسا. في ىذا الصدد، ىناؾ حاليًا بالتأشيرات مع األ

ثماف دوؿ تمنح تأشيرات لمواطني األقاليـ األخرى مف غير الكوميسا لدى وصوليـ 
تنقؿ حرية إلى المطار. وفي إقميـ وسط أفريقيا، لـ يحرز أي تقدـ يكفؿ تسريع ايقاع 

تأشيرة لدخوؿ أراضييا، وىي . والواقع أف بعض بمداف االيكاس تطمب األشخاص
تحديدًا الجابوف وغينيا االستوائية وساو تومي وبرانسيب وأنجوال. وفي إقميـ سادؾ، ال 
يرتيف دخوؿ مواطني دولة أخرى عضو أراضي دولة أخرى عضو بالحصوؿ عمى 

أف التصريح باإلقامة في  إالزذلؾ لفترة ال تزيد عف تسعيف يومًا في السنة.  تأشيرة
ولة عضو يجب الحصوؿ عميو مف خالؿ تقديـ طمب في ىذا الشأف إلى أراضي د

سمطات الدولة المعنية تمشيًا مع تشريع الدولة العضو المعنية. وحاليًا، تكفؿ حرية 
تنقؿ األشخاص داخؿ إقميـ إيجاد فيما بيف الدوؿ األعضاء عمى أساس ثنائي وال 

، تمتنع إثيوبيا وكينيا وتقميدياً توجد مواءمة في ىذا الصدد عمى المستوى اإلقميمي. 
عف طمب تأشيرة مف مواطني الدولتيف المتيف تنتمياف إلى عضوية ايجاد. كما يوجد 
اتفاؽ مماثؿ بيف إثيوبيا وجيبوتي. وفيما يخص مجموعة شرؽ أفريقيا فأنيا مف 
المجموعات التي أحرزت تقدمًا ميمًا في مجاؿ حرية تنقؿ األشخاص. في ىذا 

إعماؿ جواز سفر مجموعة شرؽ أفريقيا وىو يسمح بمرات دخوؿ  الصدد، جاري
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متكررة لمواطني الدوؿ الشريكة  بحيث تتاح ليـ حرية السفر داخؿ اإلقميـ لفترة ستة 
أما عمى صعيد اتحاد المغرب العربي، فإف تونس فقط التي تسمح لمواطني  أشير.

يف الدوؿ الخمس أعضاء الدوؿ األعضاء األخرى بحرية الدخوؿ إلى أراضييا. ومف ب
اتحاد المغرب العربي، يكوف مسموحًا بحرية تنقؿ األشخاص بيف ثالث دوؿ، ىي 
عمى وجو التحديد ليبيا والمغرب وتونس. إال أف قيود التأشيرة تظؿ قائمة بيف بقية 

وعمى الرغـ مف التقدـ المحرز، إال أف ىناؾ عقبات عديدة البمداف عمى أساس ثنائي. 
طاء بؿ وعرقمة عممية التكامؿ. وفي ىذا الخصوص، يواجو تنقؿ تؤدي إلى إب

األشخاص عددًا مف المشكالت، بما في ذلؾ البنية التحتية، وال سيما النقؿ البري مثؿ 
االرتفاع الكبير لعدد الحواجز التي تقيميا قوات األمف فضاًل عف الحواجز غير 

تشير البمداف إلى األمف باعتباره  الشرعية وانعداـ األمف عمى امتداد الطرؽ. وعادة ما
السبب الرئيسي المسؤوؿ عف التأخير في تنفيذ القرارات بشأف تنقؿ األشخاص والتي 

 اتخذت عمى المستوى اإلقميمي.

 

    التقارب االقتصادي الكمي

التعاوف النقدي، ال تزاؿ المجموعات االقتصادية اإلقميمية عند مراحؿ  برامجتنفيذىا لفي   .15
ف التكامؿ؛ فقد أعدت الكوميسا اإلطار المتعدد األطراؼ لمرقابة المالية، مختمفة م

واعتمدت خطة لتطوير النظاـ المالي واالستقرار وصممت إطار لتقييـ استقرار النظاـ 
في نيروبي، كينيا، بغية  2011تـ إنشاء المعيد النقدي لمكوميسا عاـ المالي. كما 

ومؤخرًا، تـ تحويؿ رنامج التعاوف النقدي لمكوميسا. استكماؿ األعماؿ التحضيرية لتنفيذ ب
المجنة المشتركة لوزراء المالية ومحافظي البنوؾ المركزية إلى مجمس التالقي لمكوميسا 
والذي سيكوف مسؤواًل عف مراقبة اإلطار المتعدد األطراؼ لمرقابة المالية. كما قامت 

استخدـ أحد عشر  2014وحتى يونيو الكوميسا بتشغيؿ النظاـ اإلقميمي لمدفع والتسوية 
وفيما يتعمؽ باألعماؿ األعماؿ التحضيرية لالنتقاؿ إلى االتحاد النقدي  بمدًا ىذا النظاـ.

لمجموعة شرؽ أفريقيا فأنيا تجري عمى قدـ وساؽ، كما أف المفاوضات بشأف بروتوكوؿ 
ـ أجزاء االتحاد النقدي لمجموعة شرؽ أفريقيا تبدو في مراحؿ متقدمة وغطت معظ

مشروع البروتوكوؿ. ويتجو استعراض معايير تطابؽ االقتصاد الكمي لمجموعة شرؽ 
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أفريقيا نحو االكتماؿ. ووفقًا لخارطة الطريؽ المعتمدة مف االيكواس، فأنو مف المخطط 
وتدشيف المنطقة النقدية األوسع مف  2015إطالؽ المنطقة النقدية الثانية بحموؿ عاـ 

 .2020ألفريقي والمنطقة النقدية الثانية بحموؿ عاـ خالؿ دمج الفرنؾ  ا
 

 الغذائي واألمن الزراعة

بيدؼ التعجيؿ بتنفيذ السياسة الزراعية لاليكواس، اعتمد مجمس الوزراء الموائح   .16
 لإليكواس اتيجيةر االست الخطة واعتماد إعداد تـ ذلؾ، عف فضالً االستراتيجية. 

 السياسة تنفيذ مف اماً ى جانباً  ذلؾ ويشكؿ .ةالحيواني الثروة قطاع وتنمية لمعالجة
 ويعد. الحيوانية الثروة قطاع في يميمواإلق الوطني الصعيديف ىمع لإليكواس راعيةالز 

 منظمةبمثابة   األفريقي والجنوب أفريقيا شرؽ في ريةالتجا عمالس أجؿ مف التحالؼ
 أفريقيا رؽلش المشتركة سوؽمل المتخصصة الوكاالت حدىا  و  يميماإلق تحالؼمل

 األفريقي الجنوب تنمية مجموعة تزاؿ ال ا،يجانب ومف ا.الكوميس/ األفريقي والجنوب
 والغذائي راعيالز  األمف بشأف السالـ دار عمؿ وخطة إعالف وتنفيذ رصد تواصؿ
 الغذائي األمف بشأف اإلرشادية يميةماإلق راتيجيةاالست التنمية خطة أولويات عف فضال

. باإلضافة إلى ما تقدـ، ال تزاؿ مجموعة تنمية اتعمؿ لجنوب الطبيعية والموارد
األفريقي تواصؿ تنفيذ شبكة المجموعة ألمف البذور التي تيدؼ إلى تيسير إنشاء 

عمى تيسير تنفيذ سوؽ إقميمية لمبذور. كما تعمؿ مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 
ويو في ىذا المقاـ بأف نظاـ البزور المتسؽ في جميع الدوؿ األعضاء. ويجدر التن

الييئة الحكومية لمتنمية)اإليجاد( وضعت برنامجًا إقميميًا إلدارة مخاطر الكوارث 
وتسعى لتنفيذه. وتشارؾ اإليجاد حاليًا في إنشاء صندوؽ إقميمي لمكوارث وتعد خريطة 
وأطمس لألخطار المسببة لمكوارث في إقميـ اإليجاد. وخالؿ قمة مجموعة شرؽ أفريقيا 

، وتـ اعتماد خطة عمؿ لألمف الغذائي في مجموعة شرؽ 2011منعقدة في أبريؿ ال
(. ولدى مجموعة شرؽ أفريقيا العديد مف المبادرات لتيسير 2012-2011أفريقيا )

وتعكؼ مجموعة شرؽ أفريقيا عمى تنفيذ برنامجيا اإلقميمي تنمية القطاع الزراعي. 
 شتركة.بشأف األمف الغذائي والسياسة الزراعية الم
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 ما هو التقدم المحرز عمى مستوى مفوضية االتحاد األفريقي؟

 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا
توقعات كمية بشأف  أنتج برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا عمى المستوى القاري،  .17

بالنسبة  2020)أو  2040الطمب عمى البنية التحتية في كؿ قطاع حتى عاـ 
نولوجيا االتصاالت والمعمومات( والثغرات واالختناقات المتوقعة الناجمة عف عدـ لتك

تناغـ العرض والطمب عالوة عمى أوجو القصور المؤسسية التي تـ تسميط الضوء عمييا 
عداد وتمويؿ المشاريع.وأيضًا الخيارات  ،مف قبؿ ولقد تـ تنظيـ ىذا البرنامج  لتحديد وا 

( مع رؤية طويمة األجؿ لتمبية 2030و 2020سط)حتى عمى المدى القصير والمتو 
. ونظرًا الحتياجات أفريقيا العاجمة في مجاؿ البنية التحتية، فقد 2040الطمب حتى عاـ 

تـ إدراج قائمة المشاريع والبرامج المطموب تنفيذىا في األجؿ المتوسط في خطة العمؿ 
التكمفة الحالية لبرنامج  رتية في أفريقيا. وتقدذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التح

مميار دوالر أمريكي. ومف المتوقع  360تطوير البنية التحتية في أفريقيا بما يزيد عمى 
لتسميـ خطة العمؿ ذات األولوية مف عاـ  أيضًا أف تصؿ التكمفة اإلجمالية لرأس الماؿ

مميار دوالر  7,5لي مميار دوالر أمريكي أو حوا 68إلى  2020إلى عاـ  2012
 برنامج لتنفيذ األمواؿ تعبئة زاؿوالت أمريكي سنويًا عمى مدى السنوات التسع القادمة.

 تحديًا. تشكؿ أفريقيا في التحتية البنية طويرت

 البرنامج األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية

فيما يتعمؽ  ةتـ تسجيؿ تقدـ ىائؿ في تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعي  .18
والنمو القطاعي الذي ييدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ مابوتو التي تسعى   باإلنفاؽ الزراعي

ما ال و  لمزراعةمف الميزانية السنوية لمقطاع العاـ % 10ما ال يقؿ عف  تخصيص  إلى
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% سنويًا لمنمو القطاعي، عمى التوالي. وتبيف اإلحصاءات الحديثة أف أكثر 6يقؿ عمى 
 5%. وىناؾ تسعة بمداف تنفؽ ما بيف %10بمغت أو تجاوزت ىدؼ الػ بمدًا  11مف 
لمزراعة. وقد زاد  اإلجمالية% مف ميزانياتيا 5بمدًا خصصت أقؿ مف  29% و10و

ات الوطنية لمبرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية يعدد الدوؿ الموقعة عمى االتفاق
استثمارية قطرية قائمة عمى البرنامج  استكممت إعداد خطط 21مف بينيا  بمداً  29إلى 
 تقؿ.ريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية والتي تـ أيضًا استعراضيا عمى نحو مسفاأل

 المؤسسات المالية األفريقية
تـ مؤخرًا اعتماد األنظمة األساسية لمصندوؽ النقدي األفريقي مف وزراء العدؿ     .19

 كما اعتمد حكومات العتماده.األفريقييف وسوؼ يتـ عرضو عمى رؤساء الدوؿ وال
بروتوكوؿ بنؾ  مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي

 ولقد عرضت ليبيا استضافة البنؾ ولكف نظراً  .األساسية تواالستثمار األفريقي وأنظم
لحالة عدـ االستقرار السياسي السائدة في أراضييا فأنو يستعصى عمييا حاليًا توفير 

. ومف أجؿ تمكيف النصوص القانونية لمبنؾ مف يذه االستضافةوؼ المواتية لالظر 
 الدخوؿ حيز النفاذ، ال بد مف الحصوؿ عمى ثالثة عشر تصديقًا إضافية.

 
  الميثاق األفريقي حول اإلحصاءات واستراتيجية مواءمتها في أفريقيا

في أفريقيا أمرًا ال رنة لممقاإحصاءات جيدة النوعية وموثوؽ بيا وقابمة  استخداـ يعد   .20
عممية رصد وتقييـ. وفي ىذا الصدد، فإف الميثاؽ األفريقي حوؿ في أي غنى عنو 

اإلحصاءات، الذي يحث موردي ومنتجي ومستخدمي البيانات اإلحصائية عمى التعاوف 
جودة وفائدة المعمومات اإلحصائية، اعتمد مف  بشكؿ أوثؽ وفعاؿ مف أجؿ تحسيف

. وحتى يومنا ىذا، تـ التوقيع عمى الميثاؽ 2009كومات في فبراير رؤساء الدوؿ والح
 الدوؿ رؤساء اعتمدقد و دولة بينما لـ تصادؽ عميو سوى ست دوؿ.  22مف قبؿ 

 أفريقيا في االحصاءات مواءمة أجؿ مف رتيجية ا االست 2010 يوليو في والحكومات
اعتمد رؤساء أخرى،  ومف جية .المعنييف حةمالمص أصحاب قبؿ مف تنفيذىا ويجري
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التنفيذ قيد وىي  2010في يوليو  استراتيجية مواءمة اإلحصاءاتالدوؿ والحكومات 
 بواسطة أصحاب المصمحة. 

 
  وتعزيز التجارة البينية األفريقية منطقة التجارة الحرة القارية

 30و 29خالؿ دورتو العادية الثامنة عشر المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي     .21
"تعزيز التجارة البينية األفريقية"، اعتمد مؤتمر رؤساء الدوؿ حوؿ موضوع  2010يناير 

 ASSEMBLY/AU/DEC.394)والحكومات األعضاء في  االتحاد األفريقي المقرر 

(XVIII)  واإلعالن(Assembly/AU/Decl.1(XVIII)  يعكساف االلتزاـ القوي والراسخ لمزعماء
. وقد وافؽ رؤساء الدوؿ عجيؿ بتكامؿ أسواؽ القارة وتعميقوالت ؿ عمىماألفريقييف بالع

والحكومات عمى خارطة طريؽ إلنشاء منطقة تجارة حرة قارية بحموؿ التاريخ اإلرشادي 
. وخالؿ الدورة العادية التاسعة عشرة لمؤتمر االتحاد اعتمد رؤساء الدوؿ 2017

ي يمقي الضوء، مف الذ ASSEMBLY/AU/DEC.426(XIX)والحكومات مقرر المؤتمر 
بيف جممة أمور أخرى، عمى اإلنجازات الرئيسية التي تـ إحرازىا في مجاؿ تنفيذ منطقة 
التجارة الحرة القارية وتعزيز التجارة البينية األفريقية، وال سيما النتائج التي تحققت في 

السباعية  مجاؿ تفعيؿ المجنة الرفيعة المستوى لمتجارة األفريقية ونتائج مشاورات المجنة
لرؤساء الدوؿ والحكومات بشأف التحديات الناجمة عف تدني مستويات التجارة البينية 
األفريقية والبنية التحتية والقدرات اإلنتاجية لسرعة متابعة منطقة التجارة الحرة القارية 

وتعكؼ مفوضية االتحاد األفريقي حاليًاعمى تنظيـ  وتعزيز التجارة البينية األفريقية.
ماع تشاوري إقميمي مع مختمؼ المجموعات االقتصادية اإلقميمية حوؿ إنشاء منطقة اجت

 تجارة حرة قارية.
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 برنامج الحد األدنى لمتكامل 

ة اوف الوثيؽ مع المجموعات االقتصاديأعدت مفوضية االتحاد األوروبي، بالتع  .22
قاريًا استراتيجيًا  اإلقميمية، برنامج الحد األدنى لمتكامؿ الذي اعتمد باعتباره "إطاراً 

 وديناميكيًا لعممية التكامؿ". كما أعدت مفوضية االتحاد األفريقي خطة عمؿ لمتنفيذ
لبرنامج الحد األدنى لمتكامؿ الذي اعتمد خالؿ المؤتمر الخامس لموزراء األفريقييف 
المسؤوليف عف التكامموأجازه رؤساء الدوؿ والحكومات خالؿ قمة االتحاد األفريقي في 

. وتـ تكميؼ مفوضية االتحاد األفريقي بتقدير المتطمبات التمويمية الالزمة 2012ناير ي
)التكمفة( لتنفيذ كؿ نشاط ومشروع مدرج في خطة عمؿ برنامج الحد األدنى لمتكامؿ. 

بمبمغ  وقدرت التكمفة اإلجمالية لتنفيذ خطة عمؿ برنامج الحد األدنى لمتكامؿ
دت مفوضية االتحاد األفريقي، بدعـ مف برنامج دوالر أمريكي. كما أع 110,950

األمـ المتحدة اإلنمائي، دراسة جوؿ جدوى صندوؽ التكامؿ األفريقي وتـ عرضيا عمى 
 المؤتمر السابع لموزراء األفريقييف المسؤوليف عف التكامؿ لمنظر فييا واعتمادىا.

 
 سادك-االكوميس-أفضل الممارسات: الترتيب الثالثي لمجموعة شرق أفريقيا

 تنمية مجموعة-أفريقيا شرؽ جماعة -الكوميسا المكوف مف الثالثي الترتيب يمثؿ   .23
 يميةماإلق االقتصادية المجموعات تشجع التي الممارسات أفضؿ األفريقي الجنوب
 الثاني القمة مؤتمر وخالؿ يا.وأنشطت لمتعجيؿ بمواءمة برامجيا ايمحاكات مىع األخرى
 دوؿ رؤساء وقع ،2011 يونيو 12 في أفريقيا، نوبج انسبرج،ىجو  في عقد الذي

 منطقة إنشاء حوؿ المفاوضات إطالؽ إعالف ىمع الثالث المجموعات وحكومات
 الثالثية الحرة التجارة منطقة إلنشاء الطريؽ خارطة واعتمدوا الثالثية الحرة التجارة

 سي.المؤس اىواطار  ايياتموعم الثالثية الحرة التجارة منطقة بشأف التفاوض مبادئ كذلؾو 
 التحتية البنية تنمية األسواؽ، تكامؿ :ركائز ثالث الثالثية الحرة التجارة منطقة وتشمؿ
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، وفقًا 2014. ومف المفترض أف تنتيي المفاوضات في يونيو الصناعية والتنمية
في الثالثية االنتياء مدوؿ األعضاء لينبغي كما لخارطة الطريؽ التي تـ االتفاؽ عمييا. 

 وقواعد المنشأ. تعريفيةعروض الالقيد التفاوض، خاصة  عالقةسائؿ الالم مف

 

 التحديات والمعوقات

عمى الرغـ مما تـ إحرازه مف تقدـ في جميع القطاعات، ال تزاؿ أفريقيا تواجو العديد مف    .24
الناشئة عف مواءمة السياسات،  تمؾالصعوبات وتتمثؿ، مف بيف جممة أمور أخرى، في 

غياب/عدـ فعالية آليات التعويض  رات التكامؿ،اتنفيذ قر ل ةالسياسي رادةاإلعدـ كفاية 
، عدـ ماديعممية التكامؿ، عدـ كفاية البنية التحتية لمتكامؿ ال فم لممتضرريف مؤقتاً 

، االفتقار إلى ممكية المشاريع اإلقميمية عمى الصعيديف كفاية الموارد المالية والبشرية
 ةيمكف تفسيره مف خالؿ نيج "مف أعمى إلى اسفؿ" المستخدمالوطني والمحمي؛ وىو ما 

في صياغة مختمؼ السياسات والبرامج القارية واإلقميمية إلى جانب ضعؼ مشاركة 
 القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

 

 ما هو طريق المضي إلى األمام

تكامؿ؛ ففي حيف تتحرؾ المجموعات االقتصادية اإلقميمية بإيقاع متفاوت في عممية ال    .25
أف بعض المجموعات االقتصادية اإلقميمية نجحت في إحراز تقدـ ممموس في العديد 
مف القطاعات، ىناؾ مجموعات أخرى ال تزاؿ عالقة في الخمؼ تحاوؿ جاىدة إنجاز 

يجب التشديد  شيء. وفيما يتعمؽ بطريؽ المضي إلى األماـ، يوصي التقرير بما يمي:
لمتوسط األجؿ لدى ترجمة االستراتيجيات والسياسات عمى التخطيط الطويؿ وا

المجموعة إلى برنامج إنمائي شامؿ وحقيقي؛ يجب تعزيز دور المجموعات االقتصادية 
أولوية  أف تعطياإلقميمية في رصد وتقييـ عممية التكامؿ؛ ينبغي عمى الدوؿ األعضاء 

األعضاء إلى المزيد مف لتنفيذ البرامج اإلقميمية عمى الصعيد الوطني؛ تحتاج الدوؿ 
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المناصرة وزيادة و  الدفاع المساعدة في تنفيذ أطر السياسات اإلقميمية مف خالؿ تعزيز
 ويقتضي األمر إدماجيا عمى شتى المستويات؛المساعدة الفنية عمى المستوى الوطني؛ 

يجب أف تمتـز الدوؿ األعضاء بإدارة التكامؿ مف خالؿ تنفيذ البرامج والمشاريع 
يمية والقارية المتفؽ عمييا؛ ينبغي عمى المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدوؿ اإلقم

األعضاء أف تدعـ العمؿ الجاري تنفيذه بشأف المصادر البديمة لمتمويؿ بغية تمويؿ 
برامج التكامؿ وترجمتيا إلى واقع ممموس؛ كما ينبغي عمى المجموعات االقتصادية 

د، أف تبدأ في التفكير بشأف  تحديد وتفعيؿ مصادرىا اإلقميمية، التي لـ تفعؿ ذلؾ بع
 البديمة لمتمويؿ.
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 : عضوية المجموعات االقتصادية اإلقميمية1الممحق 
 

البمد والمجموعة 
االقتصادية 

 اإلقميمية
 (4العضوية ) (3العضوية ) (2العضوية ) (1العضوية )

رقم 
 العضوية

 االيكواس الرأس األخضر 
  

 1 
اليكاسا الكاميروف   

  
 1 

 االيكاس الكونغو 
  

 1 
 1    االيكاس الجابوف 
 االيكاس غينيا االستوائية 

  
 1 

 1    سادؾ جنوب أفريقيا 
 سادؾ بوتسوانا 

  
 1 

  1    سادؾ ليسوتو 

 سادؾ موزمبيؽ
  

 1 
 سادؾ ناميبيا 

  
 1 

 

 الجزائر
اتحاد المغرب 

   العربي
 

1 11 

صاد-سيف االيكواس غينيا  
 

 2 

 موريتانيا
اتحاد المغرب 

صاد-سيف العربي   
 

2 

صاد-سيف االيكواس بنيف  
 

 2 
 

صاد-سيف االيكواس بوركينا فاسو  
 

 2 
 

صاد-سيف االيكواس كوت ديفوار  
 

 2 
 

صاد-سيف االيكواس جامبيا  
 

 2 
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البمد والمجموعة 
االقتصادية 

 اإلقميمية
 (4العضوية ) (3العضوية ) (2العضوية ) (1العضوية )

رقم 
 العضوية

 

صاد-سيف االيكواس غانا  
 

 2 
 

صاد-سيف االيكواس غينيا بيساو   
 2 

 

صاد-سيف االيكواس ليبريا   
 2 

 

صاد-سيف االيكواس مالي   
 2 

 

صاد-سيف االيكواس النيجر   
 2 

 

صاد-سيف االيكواس نيجيريا  
 

 2 
 

صاد-سيف االيكواس السنغاؿ  
 

 2 
 

صاد-سيف االيكواس سيراليوف  
 

 2 
 

صاد-سيف االيكواس توجو  
 

 2 
جميورية أفريقيا  

صاد-سيف االيكاس .الوسطى   
 

2 
صادنسي االيكاس تشاد   

 
 2 

ساو تومي  
 وبرانسيب

 سينصاد االيكاس
 

 
2 

 سادؾ االيكاس أنجوال 
 

 2 
 

 سينصاد الكوميسا جزر القمر
 

 2 
 

 سينصاد الكوميسا مصر
 

 2 
 

مجموعة شرؽ  الكوميسا رواندا
  أفريقيا

 2 
 2   ايجاد الكوميسا إثيوبيا 
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البمد والمجموعة 
االقتصادية 

 اإلقميمية
 (4العضوية ) (3العضوية ) (2العضوية ) (1العضوية )

رقم 
 العضوية

 2   سينصاد ايجاد الصوماؿ 
 الكوميسا سادؾ مدغشقر 

 
 2 

 الكوميسا سادؾ مالوى 
 

 2 
 

 الكوميسا سادؾ موريشيوس
 

 2 

 الكوميسا سادؾ سيشيؿ 
 

 2 

 الكوميسا سادؾ سوازيالند 
 

 2 

 الكوميسا سادؾ زامبيا 
 

 2 

 الكوميسا سادؾ زيمبابوي 
 

 2 

 
 تنزانيا

مجموعة شرؽ  سادؾ
  أفريقيا

 
2 

 
 المغرب

اتحاد المغرب 
 العربي

 سينصاد
 

 
2 

 
 تونس

المغرب  اتحاد
 العربي

 سينصاد
 

 
 

 الكوميسا بوروندي
مجموعة شرؽ 

  أفريقيا
 

2 35 

جميورية الكونغو 
 الكوميسا سادؾ االيكاس الديمقراطية

 
3 

 3  ايجاد سينصاد الكوميسا جيبوتي 

 3  ايجاد سينصاد الكوميسا إريتريا 

 3  ايجاد سينصاد الكوميسا السوداف 
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البمد والمجموعة 
االقتصادية 

 اإلقميمية
 (4العضوية ) (3العضوية ) (2العضوية ) (1العضوية )

رقم 
 العضوية

 

مجموعة شرؽ  الكوميسا أوغندا
 أفريقيا

 3  ايجاد

 
اتحاد المغرب  ليبيا

 العربي
 7 3  سينصاد الكوميسا

مجموعة شرؽ  الكوميسا كينيا
 أفريقيا

 4 سينصاد ايجاد
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  لممجموعات االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات المنتقاة اريع: البرامج والمش2الممحق 
 وفقًا لكل قطاع/مجال

 

 سياسات المنافسة

المجموعات 
ية االقتصاد

 اإلقميمية

 لمؤسساتاريع/االبرامج/المش
 

 الوضع

 جاري تشغيميا لجنة المنافسة اإلقميمية الكوميسا
 ال يوجد ال يوجد ايجاد

مجموعة 
 شرق أفريقيا

 سياسة وقانوف المنافسة لمجموعة شرؽ أفريقيا
 

 جاري تشغيميما

 دراسة حوؿ سياسة المنافسة وحؽ الممكية الفكرية االيكاس
 

 مخططة

ادكس  ال يوجد ال يوجد 
 ىيئة المنافسة اإلقميمية االيكواس

 
 جاري التشغيؿ

 ال يوجد ال يوجد سينصاد

اتحاد المغرب 
 العربي

 ال يوجد ال يوجد

 

 المراكز الحدودية الجامعة )التوقف لمرة واحدة(

المجموعات 
االقتصادية 

 اإلقميمية

 الوضع البرامج/المشروعات/المؤسسات

 جاري تشغيميا/قيد اإلعداد/ مخططةز الحدودية الجامعة )التوقؼ لمرة المراك الكوميسا
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 واحدة(
 ال يوجد ال يوجد ايجاد

مجموعة 
 شرق أفريقيا

المراكز الحدودية الجامعة )التوقؼ لمرة 
 واحدة(

 جاري تشغيميا/قيد اإلعداد/ مخططة

المراكز الحدودية الجامعة )التوقؼ لمرة  االيكاس
 واحدة(

 مخططة

المراكز الحدودية الجامعة )التوقؼ لمرة  سادك
 واحدة(

 جاري تشغيميا/قيد اإلعداد/ مخططة

المراكز الحدودية الجامعة )التوقؼ لمرة  االيكواس
 واحدة(

 جاري تشغيميا/قيد اإلعداد/ مخططة

 ال يوجد ال يوجد سينصاد

اتحاد المغرب 
 العربي

 ال يوجد ال يوجد
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 تسهيالت التجارة

عات االقتصادية المجمو 
 ةاإلقميمي

 البرامج/المشاريع/المؤسسات

 مف أجؿ منطقة تجارة حرة فعالة SPSبرنامج الكوميسا لمواءمة إجراءات * الكوميسا
 .سوؽ المشتريات اإلقميمية لمكوميسا

برنامج الكوميسا لمواءمة إجراءات الصحة والصحة النباتية مف أجؿ منطقة *
 .تجارة حرة فعالة

 .كوميسا لتسييؿ التجارة عمى نطاؽ صغيربرنامج ال*
 .تطوير البنية التحتية لصالح التجارة عبر الحدود عمى نطاؽ صغير*
  .تجارة الخدمات*

 

 ال يوجد ايجاد
ي لمجموعة شرؽ أفريقيا وكذلؾ في تنفيذ كتـ التنفيذ داخؿ سياؽ االتحاد الجمر  مجموعة شرق أفريقيا

 .شرؽ أفريقيابروتوكوؿ السوؽ المشتركة لمجموعة 
 

 ال يوجد االيكاس
 .جياز االعتماد لسادؾ سادك

 .قانوف إقميمي إضافي لمراقبة حمولة الشاحنات في أقميـ اإليكواس االيكواس
 ال يوجد سينصاد

 ال يوجد اتحاد المغرب العربي
 

 

 تشجيع االستثمار

المجموعات االقتصادية 
 اإلقميمية

 البرامج/المشاريع/المؤسسات

يساالكوم  .االتفاؽ االستثماري اإلقميمي لمكوميسا - 



 

 

26 

 

 .إنشاء ىيئة االستثمار اإلقميمية لمكوميسا -
 .يالضريب تجنب االزدواجأعدت الكوميسا نموذجًا التفاقات  -
 .منتدى االستثمار لمكوميسا -
 .مجمس األعماؿ لمكوميسا -
 .قانوف االستثمارإعداد نموذج ل -

 منتدى األعماؿ لإليجاد ايجاد
أفريقيا مجموعة شرق  .إعداد نموذج لقانوف استثمار - 

 .إعداد ميثاؽ لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة -
 .إنشاء مجمس أعماؿ شرؽ أفريقيا وتعبئتو بنشاط -
 . إصدار دليؿ األعماؿ لشرؽ أفريقيا بصفة منتظمة -

نشاء صندوؽ ضماف لممشاريع  االيكاس استراتيجية إقميمية بشأف تشجيع االستثمار وا 
 .ة والمتوسطة )مخطط(الصغير 

 .بروتوككوؿ بشأف التمويؿ واالستثمار - سادك
   .منتدى سادؾ لممديريف التنفيذييف لوكاالت تشجيع االستثمار -

 .إنشاء سوؽ االستثمار المشتركة لاليكواس - االيكواس
 .قانوف االستثمار لممجموعة -
 .سمسمة القيمة لممشاريع الصغيرة عبر ألعماؿلالحاضنة الرائدة  -
 .والجوائز ساألعماؿ لاليكوادى منت -
 .قمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة -

 دجال يو  سينصاد
 ال يوجد اتحاد المغرب العربي

 

 يالزراعة واألمن الغذائ

المجموعات 
 االقتصادية اإلقميمية

 البرامج/المشاريع/المؤسسات

 لؼ التجارة السمعية في شرؽ أفريقيا والجنوب األفريقياتح الكوميسا
 .رنامج اإلقميمي لممدخالت الزراعية لمكوميساالب -
 .البرنامج األفريقي لألسواؽ الزراعية -
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أجؿ األمف الغذائي والتكنولوجيا تعزيز األسواؽ والتجارة اإلقميمية مف  -
 .الحيوية والسالمة األحيائية وتجارة الثروة الحيوانية اإلقميمية

 .تنفيذ البرنامج األفريقي الشامؿ لمتنمية الزراعية -

 .اإلدارة اإلقميمية لخطر الكوارث - ايجاد
 .استراتيجية األمف الغذائي لإليجاد -
 .مبادرة سياسة الثروة الحيوانية لاليجاد -

 .خطة عمؿ األمف الغذائي لشرؽ أفريقيا - مجموعة شرق أفريقيا
استراتيجية شرؽ أفريقيا لمنع ومراقبة األمراض الحيوانية المنشأ العابرة  -

  .(2017-2012لمحدود )
 .البرنامج اإلقميمي حوؿ األمف الغذائي - االيكاس

 .السياسة الزراعية المشتركة -
 .إعالف وخطة عمؿ دار السالـ حوؿ الزراعة واألمف الغذائي - سادك

 .شبكة أمف البذور التابعة إلقميـ سادؾ -
 .السياسة الزراعية لإليكواس - االيكواس

دارة أزمات الغ -  .ذاءالميثاؽ اإلقميمي لممعونة ومنع وا 
 .استراتيجية وخطة عمؿ تنمية الثورة الحيوانية -

 ال يوجد سينصاد
 ال يوجد اتحاد المغرب العربي

 

 الصحة

المجموعات االقتصادية 
 اإلقميمية

 البرامج/المشاريع/المؤسسات

 يدز.البرامج المتعددة القطاعات بشأف فيروس نقص المناعة البشرية/اإل - الكوميسا
 .اإلقميمي حوؿ فيروس نقص الماعة البشرية/اإليدزبرنامج الشراكة  - ايجاد

 .فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدزبرنامج  - مجموعة شرق أفريقيا
 .مشروع شبكة معامؿ الصحة العامة لشرؽ أفريقيا -
 .تنفيذ إعالف برازافيؿ -
 .الشبكة المتكاممة لمراقبة األمراض في شرؽ أفريقيا -
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 االيكاس
 

فيروس نقص الماعة البشرية/اإليدز ة بشأف إنشاء نظاـ معموماتي لمصح -
 .في وسط أفريقيا

 .الف برازافيؿعتنفيذ إ -
  

 ال يوجد سادك
 .2015حممة القضاء عمى المالريا في إقميـ االيكواس بحموؿ عاـ  - االيكواس

 . منظمة الصحة لغرب أفريقيا -
 ال يوجد سينصاد

 ال يوجد اتحاد المغرب العربي
 

 التقييمد و عمميات التخطيط والرص

المجموعات 
االقتصادية 

 اإلقميمية

الرؤية الطويمة األجل 
والخطط المتوسطة 

 األجل

استراتيجية 
التنمية/الخطة 
 االستراتيجية

نظام اإلبالغ  التقرير السنوي
 والرصد

الخطة الخمسية  ال الكوميسا
المتوسطة األجؿ 

(2011-2015) 

 نعـ نعـ

 ال نعـ  ال ايجاد

مجموعة شرق 
اأفريقي  

الخطة اإلنمائية  ال
(2012-2016) 

 نعـ نعـ

 ال نعـ No ال االيكاس

الخطة التنموية  سادك
االستراتيجية اإلرشادية 

 اإلقميمية 

 نعـ نعـ خطط عمؿ

وخطة  2012رؤية  االيكواس
العمؿ المتوسطة 

 األجؿ

الخطة االستراتيجية 
 2015-2011اإلقميمية 

نعـس  نعـ 
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 ال ال ال ال سينصاد
لمغرب اتحاد ا

 العربي
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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 مية: األهداف القانونية لممجموعات االقتصادية اإلقمي3الممحق  
 

المجموعات 
االقتصادية 

 اإلقميمية

 التنفيذ أهداف التكامل األهداف العامة

مجموعة 
شرق 
 أفريقيا

إعداد سياسات وبرامج تيدؼ إلى 
فيما بيف  توسيع وتعميؽ التعاوف

الدوؿ األعضاء في المجاالت 
السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والبحثية 
والتكنولوجية  وأيضًا في الشؤوف 
القانونية والقضائية وعمى صعيد 

 السمـ واألمف

 

 اتحاد جمركي. -

 سوؽ مشتركة. -

اتحاد نقدي يتبعو اتحاد فيدرالي  -
 سياسي. 

 

بروتوكوؿ بشأف  -
إنشاء اتحاد جمركي 

 –فريقيا لشرؽ أ
2014. 

بروتوكوؿ حوؿ  -
 إنشاء سوؽ مشتركة.

جاري إعداد دراسة  -
حو إنشاء اتحاد 

 نقدي.
جاري إعداد دراسة  -

حوؿ إدماج مجموعة 
شرؽ أفريقيا وسادؾ 

 والكوميسا
 

 اإليكواس

 

التعاوف االقتصادي واالجتماعي 
 والثقافي

 

 اتحاد اقتصادي عمى مراحؿ:

 المواءمة. -

 إقامة مشاريع مشتركة. -

اء سوؽ مشتركة مف خالؿ إنش -
منطقة تجارة حرة ورسوـ جمركية 

 موحدة وسياسة تجارية مشتركة.

إنشاء اتحاد نقدي وضماف حرية  -

.اتفاقية حوؿ التعاوف  -
العابر لمحدود في 

 .إقميـ اإليكواس
ة الزراعية اسالسي -

 لإليكواس.
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 التنقؿ.

اتفاؽ إقميمي حوؿ االستثمارات  -
 العابرة لمحدود.

 قانوف استثمار إقميمي. -

 سياسة سكانية لمجماعة. -

 

 الكوميسا

النمو المستداـ والتنمية لمدوؿ  -
 عضاء.األ

االعتماد المشترؾ لسياسات  -
 وبرامج االقتصاد الكمي.

توفير مناخ جاذب لالستثمارات  -
 األجنبية والمحمية عبر الحدود.

تعزيز السمـ واألمف واالستقرار  -
فيما بيف الدوؿ األعضاء 

نمية بيدؼ  بمستوى الت
 االقتصادية في اإلقميـ.

 

نجاز أىداؼ  اإلسياـ في تحديد وتفعيؿ وا 
الجماعة االقتصادية األفريقية في المجاالت 

 التالية:

تحرير التجارة والتعاوف الجمركي:  -
 إنشاء اتحاد جمركي.

 .مواصالتالنقؿ وال -

 الصناعة والطاقة. -

 المسائؿ المالية والنقدية. -

 الزراعة. -

 واالجتماعية. التنمية االقتصادية  -

اتحاد جمركي:  -
جاري إعداد 
 دراسة حوؿ
إدماج مجموعة 
شرؽ أفريقيا 

سادؾ و 
 والكوميسا.

نمو اقتصادي وتنمية  - سادك
اقتصادية واجتماعية 
عمى نحو مستداـ 

 وعادؿ.

 مكافحة الفقر. -

 تعزيز التنمية/التعاوف. -

الديمقراطية، السالـ،  -
 األمف واالستقرار.

ية مواءمة السياسات االجتماع -
 واالقتصادية والسياسية.

القضاء تدريجيًا عمى العقبات التي  -
 تعترض حرية التنقؿ.

 

 

-  14 
 بروتوكوالت

جاري إعداد  -
دراسة حوؿ 
إدماج مجموعة 
شرؽ أفريقيا 

وسادؾ 
 والكوميسا.
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التعاوف والتنمية في المجاالت  اإليكاس
 المحددة.

 

إلعاء الرسـو الجمركية والحواجز  -
 غير  الجمركية.

 ء نظاـ موحد لمرسـو الخارجية.إنشا -

 إعداد سياسة تجارية مشتركة. -

 حرية التنقؿ. -

 مواءمة السياسات الوطنية. -

 

سنة  12تنفيذ خالؿ 
مقسمة إلى ثالث مراحؿ 

 أشير: 4مدة كؿ منيا 

استقرار النظاـ  .1
المالي 

والضريبي؛ 
جدوؿ زمني 

الحواجز إللغاء 
الجمركية وغير 

 الجمركية
ومواءمة 

تعريفة ال
كية سعيًا الجمر 

تعريفة نحو 
 .خارجية موحدة

إنشاء منطقة   .2
 تجارة حرة.

إنشاء اتحاد  .3
 جمركي.

 18تـ اعتماد 
 بروتوكوالت

-سين
 صاد

 تعزيز التجارة الخارجية.

 السمـ واألـ

 شامؿ.إنشاء اتحاد اقتصادي  -

 حرية الحركة واإلقامة. -

 تحسيف وسائؿ النقؿ والمواصالت. -

 تنسيؽ نظـ التعميـ والتربية. -

 ؽ السمـ واألمفميثا
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تعزيز االستراتيجيات التنموية  - اإليجاد
 المشتركة.

توفير مناخ مالئـ لمتجارة  -
 الخارجية.

تحقيؽ األمف الغذائي  -
 اإلقميمي.

 لمجفاؼ.المكافحة المشتركة  -
 حماية البيئة. -
تعزيز السمـ واالستقرار في  -

نشاء آلية في  اإلقميـ الفرعي وا 
دارة  اإلقميـ الفرعي لمنع وا 

النزاعات داخؿ الدوؿ ة وتسوي
 وفيما بينيا مف خالؿ الحوار.

 مواءمة السياسات. -
تعزيز وتحقيؽ أىداؼ الكوميسا وأىداؼ  -

 الجماعة االقتصادية األفريقية.
 

 

اتحاد 
المغرب 
 العربي

األىداؼ المتعددة األبعاد، خاصة 
فيما يتعمؽ بالدفاع وحماية 

 استقالؿ كؿ دولة.

 

رية العمؿ تدريجيًا نحو ضماف ح -
تنقؿ األشخمص والخدمات والسمع 

 ورأس الماؿ.

انتياج سياسات موحدة في مختمؼ  -
 المجاالت.

إنشاء مشاريع مشتركة ووضع  -
 برامج شاممة وقطاعية.
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 : اآلليات المؤسسية لممجموعات االقتصادية اإلقميمية4الممحق 
 

مجموعة  االيجاد سادك الكوميسا اإليكواس األجهزة
شرق 
 أفريقيا

اتحاد  كاساالي
المغرب 
 العربي

 صاد-سين
 

سمطة رؤساء الدوؿ  أجهزة السياة
 والحكومات

 

مؤتمر رؤساء الدوؿ 
 والحكومات

قمة رؤساء الدوؿ 
والحكومات، 

ترويكا تتكوف مف 
الرئيس المنتيية 

والرئيس  واليتو
الحالي والرئيس 

 القادـ.

مؤتمر رؤساء الدوؿ 
 والحكومات

قمة رؤساء 
الدوؿ 

 والحكومات

مؤتمر رؤساء 
الدوؿ 

 والحكومات

المجمس 
   الرئاسي

مجمس 
رؤساء 
 الدوؿ

الجهاز 
 التنفيذي

مجمس     مجمس الوزراء
الوزراء 
 لمتعاوف

مجمس وزراء  مجمس الوزراء
 الخارجية

المجمس 
 التنفيذي

الجهاز 
 التشريعي

المجمس     البرلماف
 التشريعي

المجمس  
 االستشاري

 

الجهاز 
 القضائي

 محكمة العدؿ
)أعضاء معينوف 
بواسطة محكمة 

مجمس  مجمس الوزراء مجمس الوزراء محكمة العدؿ
 الوزراء

السمطة  محكمة العدؿ
 القضائية
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مجموعة  االيجاد سادك الكوميسا اإليكواس األجهزة
شرق 
 أفريقيا

اتحاد  كاساالي
المغرب 
 العربي

 صاد-سين
 

 التحكيـ(.
الجهاز 
االقتصادي 
 واالجتماعي

المجمس االقتصادي 
 واالجتماعي.

المجنة االستشارية  -
--لرجاؿ األعماؿ 

والمجموعات المعنية 
 األخرى.

المجنة    
 ريةاالستشا

المجمس  
االقتصادي 
واالجتماعي 

  والثقافي
المجاف    المجاف الفنية المجاف الفنية المجان الفنية

 القطاعية
المجاف الفنية 
 المتخصصة

المجاف 
الوزارية 
المجاف 

 المتخصصة

 

األجهزة 
 األخرى

صندوؽ التعاوف  -
 والتعويض التنمية. 

لجنة البنوؾ  -
 .المركزية

المجنة المعنية  -
س أئؿ ر بمسا
 .الماؿ

بنؾ االستثمار  -

لجنة محافظي  -
 البنوؾ المركزية.

 المجنة الحكومية -
 األمانة. -

  

جياز السياسة  -
لمدفاع واألمف 

 والتعاوف.
لجنة الوزراء  -

 .المتكاممة
الموظفوف  -

 الدائموف
 لجنة األعضاء -

 لجنة السفراء
 األمانة

  

لجنة 
 التنسيؽ
 األمانة

 

لجنة  - األمانة العامة
 المتابعة

األمانة  -
 العامة

 

األمانة 
 العامة
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مجموعة  االيجاد سادك الكوميسا اإليكواس األجهزة
شرق 
 أفريقيا

اتحاد  كاساالي
المغرب 
 العربي

 صاد-سين
 

 والتنمية
منظمة الصحة  -

 .لغرب أفريقيا
 

 األمانة -
 المجاف الوطنية -

    لسادؾ

المؤسسات 
المستقمة 
 لممجموعة

 بنؾ التنمية. -   
منظمة مصائد  -

 بحيرة فيكتوريا.
 مجمس الجامعات. -
 فأكاديمية الطيرا -

 المدني
 

 بنؾ التنمية   

 


