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 خلفيةال
 

 األفريقيون قادةال بها قام التي الواسعة والخطوات األفريقي التكامل لعملية التاريخي السياق األول الفصل يقدم

 في أخرى،صكوك  بين من عليه، المنصوص النحو على ومزدهرة ومتكاملة موحدة قارة تحقيق أجل من

 اءنشأرضية إل أبوجا معاهدة تضع تحديداً، أكثر وبشكل. األفريقي التحادل 2063 وأجندة أبوجا معاهدة

 شكلب األفريقي االتحاد في األعضاء الدول اقتصادات جادمإ سيتم حيث األفريقية، االقتصادية الجماعة

 حويلت الجماعة االقتصادية األفريقية في من الهدفويتمثل . أفريقية اقتصاديةجماعة  إنشاء وتحقيق كامل،

 حركة حريةو موحدة، بعملة واحد، ديونق اقتصادي اتحاد إلى أفريقيا في والخمسين الثالثة االقتصادات

 لالتحاد التأسيسي والقانون ،1999 عام في قعو   الذي سرت إعالن أن يالحظو. ةلاوالعم المال رأس

 لبنكا مثل رئيسية مؤسسات إنشاء خالل من ،األفريقي التكامل عمليةاإلسراع ب إلى انيهدف األفريقي،

 والبرلمان يةفريقاأل العدل محكمةو األفريقي، االستثمار وبنك األفريقي، النقد وصندوق األفريقي، المركزي

 طيئة،ب كانت أعاله المذكورة الثالث القارية المالية المؤسسات إنشاء عملية بأن القول يكفيو. فريقياأل

 ورة،المذك األخرى المؤسسات أما. األعضاء الدول قبل من الصلة ذات الصكوك على التصديق بطء بسبب

 دةمحدو بسلطات تتمتع يفه وجودها، من الرغم على فريقي،األ برلمانالو فريقيةاأل العدل محكمة وهي

 .أبوجا لمعاهدة وفقا فعال، نحو على بوالياتها لالضطالع
 

 الجماعة إنشاء طريق عن فريقياأل تكاملال عملية تكتمل أن المتوقع من أبوجا، معاهدة ألهداف ووفقا

الجماعة  تنفيذ يعتمدو. سنة 34 يستغرق خطوات ست من متسلسل نهج اتباعب األفريقية االقتصادية

 األساسية لركائزا تعتبر التي اإلقليمية، االقتصادية المجموعات حققته الذي التقدم على األفريقية االقتصادية

 .تنسيقيًا دوًرا فريقياأل االتحاد مفوضية تلعب حيث فريقي،األ تكاملال لعملية
 

 بعض أن لىإ التقرير هذا يشير التقدم،قدرا كبيرا من  اإلقليمية االقتصادية المجموعات من عدد أحرز وبينما

 منو .التأسيسية معاهداتها في عليه المنصوص النحو على وأهدافها، هاارؤ تحقيق عن بعيدة األخرى الدول

 االقتصادية المجموعات من العديد في األعضاء الدول عضويات تداخل مسألة تزال ال أخرى،مسائل 

 يقتصر ال. األعمق والقاري اإلقليمي التكامل على مستعصية عقبة وتظل كبيًرا تحديًا تشكل اإلقليمية

 ديؤعلى كونها ت اإلقليمية االقتصادية المجموعات من العديد في األعضاء الدولوسط  العضوية ازدواجية

 إلى أيًضا يؤدت بل ،فحسب اإلقليمية البرامج لدعم المستمرة البشرية والقدرات التمويل مشاكل تفاقم إلى

. األعمقو األوثق والقاري اإلقليمي التكامل تعزيز أجل من والبرامج للسياسات الفعال التنسيق تحديات

 بما عمقاأل كاملتال طريق في عقبة تقف كبيرة اختناقات أن التقرير يالحظ التقدم، بعض قيتحقبينما تم و

 التكامل تعوق التي داريةاإل جراءاتاإلو مرهقةال جراءاتاإلو التحتية، البنية شبكات ضعف ذلك في

 راعةالز بينضعف وتخلف الروابط ب مقترنة متنوعة إنتاج قاعدة وجود عدمو األسواق ضيقو التجاري؛

. والقارية ميةاإلقلي والمشاريع البرامج لتنفيذ والقانونية المؤسسية اآلليات ضعف إلى باإلضافة والصناعة

 حاداالت في الرئيسية ألجهزةل سيادتها عن التنازل عن األعضاء الدول عزوف فإن ذلك، إلى باإلضافةو

 الصراعات شكلت وبالمثل،. األفريقي التكامل تعجيل عملية تعترض التي المعوقات بعضيعتبر  األفريقي،

 في ائلةه تحديات أفريقيا وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا، وسط من وأجزاء األفريقي، القرن في المستمرة

 .أفريقيا في التكامل عملية على الحفاظ
 

 تحقيق بعض تم قد أنه يالحظ التقرير فإن ،عويصة تبدو التي التحديات هذه من وبالرغم ذلك، ومع

 وجماعة اللكوميس الثالثية الحرة التجارة اتفاقية على التوقيع كان الخصوص، وجه علىو. اإلنجازات الهامة

 واألهم. الصحيح االتجاه في كبيرة خطوة أوغندا، كمباال، في ،2008 أكتوبر 22 في والسادك فريقياأ شرق

 التي الثالث اإلقليمية االقتصادية المجموعات من دولة 26 تشمل الثالثية الحرة التجارة اتفاقية أن ذلك، من

 ،ا أمريكيادوالر مليار 624 اإلجمالي المحلي الناتج إجماليو نسمة، مليون 527 سكانها مجموع يبلغ

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات تشكلو. أمريكيًا دوالًرا 1،184 اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد ونصيب
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 ٪58 من بأكثر وتسهم دولة، 55البالغ عددها  األفريقي االتحادفي اء عضالدول األ نصفالثالث حوالي 

 .األفريقي االتحاد سكان عدد إجمالي من ٪57 وتمثل للقارة، اإلجمالي المحلي الناتج من
 
 عفاءات،إ وبدون الحصص، بدون فرضو ،الجمركية التعريفةبدون  الواحدة الحرة التجارةإنشاء اتفاقية  تم

لكوميسا ل الثالث الحالية الحرة التجارةاتفاقيات  بين ببساطة الجمع خالل من المتغيرة الهندسة مبدأ وتتبنى

 ستثناءاتا يأل ةالتامزالة اإل إلى العملية تؤديو. واحدة حرة تجارة اتفاقية فيالسادك و أفريقياجماعة شرق و

 رةالتجا اتفاقية تعمل أن المتوقع من ذلك، على عالوةو. بها الخاصة التداول أنظمة في حساسة قوائم أو

 يةوالخارج الداخليةالتجارية  صدماتال من التخفيف علىاإلقليمية  االقتصاديةداخل المجموعات  الحرة

 كتلةال زيادةو المعنية؛ األعضاء للدول والخدمات لسلعا أسواق توسيعو حدتها؛ من والتخفيف المستمرة

المجموعات االقتصادية  بين التجارة تعزيزو عضوية؛ال ازدواجية مشكلةإزالة و التداول؛ ألدوات الحرجة

 المتوقع منو. طقةالمن لشعوب واالجتماعية االقتصادية الرفاهية وتعزيز ؛البينية األفريقية والتجارةاإلقليمية 

 .أفريقيا من رىأخ أقاليم في األخرى الحرة التجارة اتفاقيات تشكيل الثالثية الحرة التجارة اتفاقية تحفز أن

 

 األهداف
 على الضوء ليطتس خالل من األفريقي التكامل لعملية تقييم تقديمفي  التقرير هذا من الرئيسي الهدفيتمثل 

 ومعاهدة قليمياإل التكامل لمؤشر المختلفة باألبعاد يتعلق فيما الرئيسية والتوصيات والتحديات اإلنجازات

 .األوروبي االتحاد مثل ،اإلقليمية االقتصادية المجموعات من المستفادة الدروس إلى باإلضافة أبوجا،
 :ما يليفي للتقرير المحددة األهدافتتمثل 

 
 تحاد اال ومفوضية اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول حققتها التي اإلنجازات عرض

ً و. األفريقي  وضعها تم التي والعناصر األدوات حالة عن ويبلغ التقرير يحدد منها، كل لوالية وفقا

 التكامل؛أجندة  لتنفيذ
 فرصا اتالتحدي هذههو اعتبار  هناالمبدأ و. األفريقي التكامل عملية تعرقل التي التحديات استعراض 

الجماعة  اءإنش عملية لتسريع تسخيرها بالتكامل المكلفة األفريقية والمؤسسات البلدان تستطيع

 أفريقيا هميشوت المساواة وعدم للفقر للتصدي الالزم الهيكلي التحول وتعزيزاالقتصادية األفريقية 

 الدولي؛ المستوى على
 يةمفوضو اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء لدولا تكامل حيث من النظر وجهات تحليل 

 كتوصيات تعمل التي المبتكرة الحلول مع للتكامل الجديدة الرؤى مع التعامل يتمو. االتحاد األفريقي

 .التكامل عملية في جديدة ديناميكية لتحفيز
 
 منهجيةال

 جديد مؤشر وضع تم البيانات، جمع قبل أنه على الضوء التقرير يسلط ،والبيانات بالمنهجية يتعلق فيما

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات خبراء قبل من 2018 عام في هدااعتمتم و األفريقي للتكامل األبعاد متعدد

 لرصد أداة بمثابة يكون أن هو المؤشر هذاوضع  من الهدفو. الوطنية اإلحصاء ومعاهد المركزية والبنوك

 أساسك المؤشر هذا استخدام تم. إقليميةمجموعة اقتصادية  كل هتحقق الذي اإلقليمي التكامل أداء وتقييم

 أثناء ميةاإلقلي االقتصادية المجموعات إنجازات الستيعاب استخدامها تم والتي منظمة استبيانات لتصميم

: هي لثمانيةا األبعادو. التوالي على محددة أسئلة لها أبعاد ثمانية من االستبيان يتكونو. البيانات جمع عملية

 السياسي التكامل( 4) ؛التحتية البنية تكامل( 3) األشخاص؛تنقل  حرية( 2) ؛التجاري التكامل( 1)

 أتاح. البيئة إدارةو( 8) ؛االجتماعي االندماج( 7) المالي؛ التكامل( 6)؛ النقدي التكامل( 5) والمؤسسي؛

 دامباستخ وتحدياتها إنجازاتها عن لإلبالغ اإلقليمية االقتصادية المجموعات أمام الفرصة االستبيان

 .أعاله الجديد األبعاد المتعدد التكامل مؤشر وضعها التي المؤشرات
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 أجريت لتيا المناقشات ذلك في بما) األفريقي االتحاد مفوضية ممثلو بها قام التي الفعلية الزيارات وكانت

 موثوقة، اتبيان جمع إلى تهدف( وخبراءهم اإلقليمية االقتصادية للمجموعات التنفيذيين الرؤساء مختلف مع

 .التقرير إعداد في ساهم مما
 
 
 
 
 

 محددةال توصياتالو المقارن والتحليل واألفكار والتحديات اإلنجازات: الرئيسية النتائج
 القارية والمنظورات والتحديات اإلنجازات

 أفريقيا، يف الرئيسية والسياسي االقتصادي التكامل مبادرات من مفصالً تقييما  التقرير من 2 الفصل يتناول

 والتطلع أفضل، وأداء أسرع وتيرة لتحقيق الزخم تحديد أجل من بالفعل، تحقيقه تم ما على التأكيد بهدف

 ذلك في ماب إليها التوصل تم التي األخرى الرئيسية المعالم على أيضا الضوء الفصل هذا يسلطو. األمام إلى

 والقانون سرت وإعالن أبوجا معاهدة مثل أخرى مبادرات إلى باإلضافة ،وسجال عمل خطة على التوقيع

 ةحال بشأن المحرز تقدمال التقرير يعرضو. فريقياأل التحادل 2063أجندة و األفريقي لالتحاد التأسيسي

 تفاصيل فصلال هذا يقدم وأخيرا،. التصديق عمليات ذلك في بما المقترحة، فريقيةاأل المالية المؤسسات إنشاء

 حديداً،ت أكثر وبشكل. أبوجا معاهدة إطار في األفريقي، االتحادمؤتمر  اتخذها التي الرئيسية المبادرات عن

 ألفريقيا المركزي البنك: وهي أبوجا معاهدة في اقتراحها تم التي األفريقية المؤسسات على التركيز يتم

 لمتوقعا من أن من الرغم على أنه بالذكر الجدير ومن. فريقياأل النقد وصندوق فريقياأل االستثمار بنكو

ل إال أنه لم يدخل أي منها قيد التشغي أفريقيا، تكاملأجندة  تعزيز في هامة أدوارب المؤسسات هذهتضطلع  أن

 .الصلة ذات الصكوك على التصديقبطء وتيرة  بسبببعد 

 

 المحددة والتوصيات اإلقليمية المنظوراتو التحدياتو اإلنجازات
ة مجموعة اقتصادي كل أداء أساس على أفريقيا، في التكاملوضع  عن عامة لمحة التقرير من 3 الفصل يقدم

 الرسالةو. قدًما لمضيا كطريق المحددة، والتوصيات الرئيسية التحديات أيًضا الفصل هذا يحددو. إقليمية

 قليميةاإل االقتصادية المجموعات إنجازات أن حين في أنه هي التقرير من الجزء هذا من المنبثقة الرئيسية

 االقتصادية المجموعات جميع تواجه ،عموماو. مختلطةالمحرزة ال تزال  النجاحاتإال أن  ،باإلشادة جديرة

 التمويل عوباتص تواجهو دائم بشكل كبيرة تحديات األفريقي، االتحاد قبل من بها المعترف الثماني اإلقليمية

 الرئيسية ةاإلقليمي التكامل اريعومش لبرامج تنفيذة الجهزضعف أو العضوية؛ازدواجية و البشرية؛ والقدرات

 لىإ االفتقارو األمن وانعدام المستمرة الصراعاتاختناقات زال ت. وال المؤسسي واالنسجام التركيز وعدم

 الحاجةستهانة باال بعدم يوصى فصاعداً، اآلن ومن. التكامل تعميقفي متفشية  عقباتشكل ت التحتية، البنية

 توصياتوال والتحديات اإلنجازات عن ملخًصا التقرير يقدمو. أخرى أمور بين من مبتكرة، تمويل آليات إلى

 يستلمجموعة اقتصادية إقليمية  لكل المقدمة النقاط أن نالحظ أن المهم منمجموعة اقتصادية إقليمية. و لكل

 .الكامل التقرير في طويلة قائمةوترد  الكفاية، فيه بما مفصلة
 

. المعاهدة هدافأ إلى استناداً  بالثناء الجدير التقدم بعض العربي المغرب اتحاد حقق لقد. العربي المغرب اتحاد

 بين التعاون ومحدودية األمن وانعدام السياسي االستقرار عدم تحديات العربي المغرب اتحادإقليم  واجهوي

مغرب التعاون في اتحاد الت محدودية شكل عديدة، لسنواتو. التحتية البنية روابطمحدودية و األعضاء الدول

 اتحاد في األعضاء الدول تحتاج كتوصية،و. آخر رئيسيا تحدياالعربي مع مفوضية االتحاد األفريقي 

 مع قوثي بشكل العمل ذلك في بما التحديات، لهذه للتصدي استراتيجيات وضع إلى العربي المغرب

 صاديةاالقت للمجموعة الذاتي التمويل طريقة مثل دروسها لمحاكاة األخرى اإلقليمية االقتصادية المجموعات

 .فريقياأ غرب لدول
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إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء،  منذ تحققت التي اإلنجازات حيث من. تجمع دول الساحل والصحراء

 المللس ميثاق ولديه. فيه األعضاء الدول بين واألمن السالم مناخ تحسين اتجاه في بأعمالقامت س ص 

 على عالوةو. منياأل تعاونال واتفاقيةتسويتها و وإدارتها الصراعات منع آلية بشأن وبروتوكول واالستقرار

 على اأيض السلطاتتركز  الساحل والصحراء، تجمع دول تواجهها التي البيئية التهديدات وبسبب ذلك،

 رؤساء هاعلي وافق التي العظيم األخضر الجدار مبادرةتشكل  تحديداً، أكثر وبشكل. وإدارتها البيئة حماية

 مكافحة لتعزيز فريقي،األ واالتحاد أفريقيا غرب لدول االقتصاديةمجموعة ال من كل وحكومات دول

 .كبيراً  إنجازاً  للخطر، المعرضة للمناطق واالقتصادية االجتماعية والتنمية التصحر
 ميةاإلقلي التكامليةاريعه ومش برامجه لتمويل الالزمة األموال إلى" ص س" فتقري التحديات، حيث منو

. به التنبؤ نيمك وال متوقع غير الرئيسية المشاريع لتمويل المانحين على الكبير اعتماده يزال وال. الطموحة

 ولة اإلسالميةالدتنظيم و حرام بوكو قبل من اإلرهابية والحوادث ليبيا في المستمرة األمنية التحدياتتشكل و

 ملحة اجةح هناك الرئيسية، بالتوصيات يتعلق فيماو. س صإقليم  داخل التكامل لتعميق خطيرة تحديات

 يف الجديدة ودينامياتها رؤيتها مع يتماشى بما سنوات عشر أو خمس لمدةس ص  أولويات تحديد إلعادة

 .أمدها طال التي األمنية المشاكللمعالجة  وسائل ووضع اإلقليم
 

 لةالمتمث رؤيتهامن حيث  ،الكوميسا إنجازاتأهم  حيث من. السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي

 لكوميسااوضعت  اقتصاديًا، ةومزدهر دوليًاة قادرة على المنافسة متكامل ةإقليمي ةاقتصادي مجموعة كونها في

إزالة  خالل من حرة تجارة منطقة إنشاء: التجارة تحرير-:التالية المجاالتتشمل  التي المبادرات من العديد

 لىع القيود إزالة طريق عن الصرف، المتعلقة بأسعار قيودال إزالة ذلك في بما ،غير الجمركية الحواجز

 تبسيط خالل من الطرق، حواجز عن فضال والتصدير، االستيراد حصص وإزالة األجنبية، العملة

 التكامل تعزيزومن أجل  تحديدا، أكثر وبشكل. الحدود عند العمل ساعات وتمديد الجمركية، اإلجراءات

 التجارة مجالب المتعلقة التجاري التكامل وأدوات برامج من العديد وتنفيذ بتصميم الكوميسا قامت التجاري،

 نم المنسقة الحدود إدارة ذلك في بما العابر المرور وتسهيل التجارة وتسهيل الجمركي واالتحاد الحرة

 الرقمية؛ الحرة التجارةو التجارة؛ أمام الجمركية غير الحواجز، وتسوية واحدة حدودية مراكز خالل

 خارجية فةيتعر الكوميسا اعتمدت كما. الجمركية الوثائق تبسيطو ؛أسيكودا مثل فعالةال جمركيةال دواتاألو

 .التجاري التكامل لتعميق كطريقةوحدة م
 
 زالت ال اال أنهإ ،باإلشادة جدير الكوميسا حققته الذي التقدم أن حين في الرئيسية، بالتحديات يتعلق فيماو

 حينالمان قبل من كبيرال عتمادالا أخرى، أمور بين من التحديات، هذه وتشمل. التحديات من العديد يواجه

 االقتصاد فضع استمرارو التحتية؛ البنية شبكاتضعف و الرئيسية، اإلقليمي التكامل برامج تمويل على

 .البشرية القدرات وقيود لسياسات؛ا تنسيقية محدودو الكلي؛
 
 لدول صاديةاالقتمجموعة الحذو  الكوميساتحذو  بأن يوصى المالية، القيودبشأن  بالتوصيات، يتعلق فيماو

 أيًضا نالمستحس فمن ضخمة، اسوق الكوميساا لكون ونظر. مستدامة تمويل مصادر تطوير في فريقياأ غرب

 تحسين هايمكن التي الصناعات في أيًضا تستثمر وأن القيمة سالسل تحسين على األعضاء الدول تركز أن

 .كبير حد إلى القيمة وإضافة المعالجة عمليات

 
 من دماتق األكثر حالياجماعة شرق أفريقيا  تزال ال الرئيسية، اإلنجازات حيث من  جماعة شرق أفريقيا.

 ق اتحادتحقي المطاف نهاية وفي نقدي اتحاد تحقيق بهدف ،موحدة سوقا حققت أن بعد التكامل مستوى حيث

 .سياسي
 

 مما الجمركي، االتحاد تنفيذ في تقدما ،2005 عام منذ، جماعة شرق أفريقيا في األعضاء الدولأحرزت 

 نم العديد تحقيق تم. الجمركية الرسوم وتخفيض والتجارة االستثمارات في كبيرة زيادات إلى أدى

 اإلقليمية الطرق على خاص بشكل التركيز مع التحتية، البنية تطوير مجال في بالثناء الجديرة اإلنجازات
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 التقدم نم الرغم على الرئيسية، التحديات حيث منو. المائي والنقل الجوي النقل، والحديدية السكك وخطوط

 المثال، يلسب علىف. التحديات من عدد هناك يزال ال أفريقيا، شرق عةجما وبرامج مشاريع تنفيذ في المحرز

 الدول هحققت الذي التقدم من الرغم علىو. بالكامل المشتركة والسوق الجمركي التحادلم يتم بعد تفعيل ا

 كبيرة اتتحدي اإلقليمية االقتصادية لمجموعاتبالنسبة ل الحال هو كماجماعة شرق أفريقيا  تواجه األعضاء،

 جمركيال االتحاد بالكامل بعد تنفذ لم ذلك، على عالوةو. البشرية وقدراتها لبرامجها الذاتي التمويل في

 واجزالح بإزالةجماعة شرق أفريقيا  في األعضاء الدول تقوم بأن يوصى ،للمضي قدماو. الموحدة والسوق

 ذلك، على عالوةو. الموحدة السوق بروتوكول على كامل بشكل تعمل وأن بالكامل المتبقيةالجمركية  غير

 محدودية بسبب الرئيسية اإلقليمي التكامل برامج تنفيذ في خطيرة تحدياتجماعة شرق أفريقيا  تواجه

 دولل االقتصاديةالمجموعة  من المستفادة الدروسباالقتداء ب ويوصى. البشرية القدرات وضعف األموال

 .الصدد هذا في أفريقيا غرب
 

 ةاالقتصاديمجموعة ال حققت الرئيسية، اإلنجازات حيث من لدول وسط أفريقيا: االقتصاديةالمجموعة 

 الموارد إمكانات من الرغم وعلى. األوثق اإلقليمي التكامل تعزيز مجال في التقدم بعض أفريقيا وسط لدول

 لدول صاديةاالقت عةالمجمو في األعضاء الدولال يزال التعاون بين  ،اإليكاس إقليم في المستغلة غير الغنية

 الهجرة؛و التقييدية الجمركية اإلجراءاتو السيئة، التحتية البنيةوتعتبر . منخفضا جدا أفريقيا وسط

 البشريةو المالية القدرات على الضخمة القيود جانب إلى السياسات تنسيق ضعفو المستمرة الصراعاتو

 عةومجمال في األعضاء الدول تحاكي أن به، الموصى منو. معالجتها يتعين التي التحديات بعضتشكل 

 آليات ابتكار في أفريقيا غرب لدول االقتصادية عةوجممال أحرزته الذي التقدم أفريقيا وسط لدول االقتصادية

 البنية إنشاء هميةأيستهان ب ال ،البينية لإليكاس التجارة ولتعزيز. التمويل حيث من الذاتي، لالكتفاء مبتكرة

 .نفطية أنابيب وخطوط واتصاالت حديدية وسكك طرق شكل في الالزمة، اإلقليمية التحتية
 

 أهم نم ألشخاصبحرية تنقل ا المتعلق البروتوكول يعتبر المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا:

 تنفيذ أدى. برامجها تنفيذ يجري والتي أفريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة حققتها التي اإلنجازات

. األعضاء لدولا بين البينية التجارة زيادة إلى والخدمات والسلع األشخاصتنقل  بحرية المتعلق البروتوكول

 الخارجية التعريفة تنفيذ 2015 عام فياإليكواس  بدأت الجمركي، االتحاد إنشاء في اإلسراع أجل منو

 ريفةالتع بتطبيق األخضر الرأس باستثناء األعضاء الدول جميع قامت ،2018 يونيو من واعتباًرا. الموحدة

 ،2017 عام في ،اإليكواس في األعضاء الدول اعتمدت ذلك، على وعالوة. الموحدة لإليكواس الخارجية

 التي ة،الجمركي اإلجراءات وتبسيط الجمركي لالتحاد التنظيمي الهيكل هذا لتعزيز مشتركة جمركية مدونة

 الرئيسية تحتيةال البنية مشاريع من العديداإليكواس  نفذت كما. البينية لإليكواس التجارة تعزز أن المتوقع من

 .النفط أنابيب وخطوط الحديدية السكك وخطوط الرئيسية اإلقليمية الطرق ذلك في بما
 
 مما قليمي،اإل التكامل برامج لدعم التمويل ذاتية لمبادرة لريادتها االقتصاديةاإلشادة بالمجموعة  ينبغي كما

 األمان عدم: اإليكواس تواجهها التي التحديات بعضتشمل  ذلك، ومع. المانحين على الشديد االعتماد يقلل

 تمويلية محدود، والتحتية البنية شبكات ضعفو الكلي؛ االقتصاد سياسات تنسيقو اإلرهابية؛ والهجمات

 التحديات هذهل للتصدي الالزم التمويل ، تعتبر تعبئةكتوصيةو. البشرية القدرات وقيود اإلقليمي؛ لتكاملا

 .عاجالً  ااهتمامً  وداعش حرام بوكو تسببها التي المستمرة األمنية المشاكل معالجة تتطلبو. األهمية بالغ اأمر
 

 في نميةلتالمشتركة ل الحكومية الهيئة تحركت اإلنجازات، حيث ومن. الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية

 ادةباإلش جدير تقدمإحراز  تم ذلك، على عالوةو. اعاتتسوية النز أجل من واألمن مللسل فعال هيكل إرساء

 يف األعضاء الدول من عدد يزال ال ذلك، ومع. التحتية البنية وحتى الغذائي واألمن البيئة مجاالت في

ً  والنازحين والالجئين النزاعات أمام الضعف مثل كبيرة تحديات يواجه" ادجياإل"  يئةالب وتدهور داخليا

 التي لقاسيةا المناخية الظروف ذلك في بما كبيرة، تحديات ادجياإلفي إقليم  جفافال يشكلو. المناخ وتغير

. نساناإل حياة لضمان األهمية بالغ أمر وهو البيولوجي، التنوع واستدامة الزراعة على سلبًا تؤثر تزال ال
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 صراعال يفالمتمثلة  تحدياتال على للتغلب إقليمية استراتيجيات وضعال يستهان بضرورة  كتوصية،و

 .المناخ تغير لتخفيف والتدخالت للبيئة إدارة ووضع مستمرال

 
 كاملالت تعزيز حيث من باإلشادة جديرة إنجازات حققت السادك أيضا. األفريقي مجموعة تنمية الجنوب

 لقد. تماعياالج والقطاع والبيئة الزراعة في اإلقليمية والبرامج التحتية، البنية وتطوير األعمق، التجاري

ي ف خطيرة مشكلة أيضاالسادك  تواجه ذلك، ومع. شادةباإل جدير بعمل واألمن بالدفاع المعني الجهاز قام

 .الحرة التجارة منطقة لبروتوكول الكامل التنفيذ ضرورةيستهان ب وال لتمويل،ا
 

ً  المضي إلى األعضاء الدول تحتاج كتوصية،  العمل إن. آخر مستوى إلى للتجارة سادكال ببروتوكول قدما

 زلتعزي الجهود بذل يجب ذلك، على عالوةو. باإلشادة جدير الكلي االقتصاد مراقبة مجاالت في المنجز

 يشكل عواس نطاق على اإليدز/ البشرية المناعة نقص فيروس وباء انتشار يزال الو. األشخاص تنقل حرية

 .اإلقليمي التدخل يتطلب رئيسيا تحديا
 

 مقارنال تحليلال
 لمستفادةا الدروس من مستفيداً  أفريقيا في التكامل لحوكمة مقارن تحليل إجراء التقرير من 4 الفصل يحاول

 العتبارا في األخذب ،ذلك التقريرويحقق . األوروبي االتحاد مثل األخرى، اإلقليمي التكامل ترتيبات من

 تأسيسيال والقانون سرت، إعالن مثل إبرامها، تم التي الرئيسية القانونية والصكوك أبوجا معاهدة تنفيذ

 وهي مية،اإلقلي االقتصادية المجموعات تواجهها التي والتحديات اإلنجازات إلى باإلضافة األفريقي لالتحاد

 التوالبروتوكو المعاهدات من العديد من الرغم على أنه إلى التقرير ويشير. أفريقيا تكامل عملية أسس

 لملموسةا اإليجابية النتائج فإن فريقي،األ االتحاد وحكومات دول رؤساء وقعها التي والقرارات واإلعالنات

األفريقي أن يحذو حذو االتحاد  االتحاد حاول ذلك، من النقيض وعلى. ضئيلة تزال الالواقع  أرض على

 تأسيسه نذم الكثير تحقق قدو التكامل، مسار وحتى المؤسسي الهيكل حيث من سيما ال باستمرار، األوروبي

 الختناقاتاه بتفسير يمكن األفريقي لتكاملعملية ال الهزيل األداء أن إلى التقرير ويخلص. 1958 عام في

 .اف  ك بشكل تهاعالجولم تتم م مطولة تزال ال التي اإلنفاذ وعمليات والقانونية والمؤسسية الهيكلية
 
 اآلراء، افقبتوتتخذ  تزال ال الرئيسية القرارات أن في أفريقيا تكامل لعملية الهامة السمات إحدى وتتمثل

. اءاألعض الدول تقدير وحسب ،التنفيذ محل إشكال يجعل مما ملزمة، قانونية مقتضيات خالل من وليس

 الهامة والقرارات واللوائح والتوجيهات البروتوكوالت معظم أن في السبب يفسر هذا أن التقارير وتالحظ

 أو دقتص لم أنها إما االتحاد، في األخرى الرئيسية األجهزة وكذلك األفريقي، االتحادمؤتمر  هاأصدر التي

 مثل يسيةرئ مؤسسات إنشاء تم بينما السياق، نفس وفي. اإلطالق على تنفذ ال أو بوتيرة بطيئة تصدق

 فريقياأل برلمانال إلى باإلضافة اإلنسان وحقوق لعدلل فريقيةاأل محكمةالو اإلفريقي االتحاد مفوضية

. قراراتال إلنفاذ مناسبة صالحيات منها أي منح يتم لم أنه المفارقة فمن فريقيا،أ تكامل عملية لتسريع

 ةمحدود تزال ال المؤسسات هذه سلطات أن هو الحالة لهذه الهامة التفسيرات أحد أن إلى التقرير ويخلص

 .سيادتها عن التنازل في األعضاء الدول تردد بسبب للغاية
 
 :لتاليا النحو على األوروبي التحادل تكاملال عملية من أساسية دروس خمسة على الضوء التقرير يسلط
 وهذا يةالرئيس المؤسسات في واإلنفاذ القرار اتخاذ آليات وضع تم األوروبي، االتحاد حالة في أوالً، (1)

 ىعلو. محددة أهداف وتحقيق ةمشتركغاية  لتحقيق التعاون في متحدة األعضاء الدول ألن أسهل

 المركزي والبنك األوروبي والبرلمان األوروبية العدل ومحكمة المجلس استمر المثال، سبيل

 لالدو حث على بناء كبير، بشكل التكامل مسائل بشأن اوسلطاته ادوره ممارسة في األوروبي

 العدل محكمة لدىو. اإلنفاذ وصالحيات األعمال جدول وضع من كل المجلس لدىو. األعضاء

 منو .القوانين وتفسير ،نشأت كلما النزاعات تسويةل أخرى، أمور بين من صالحيات، األوروبية

 ويمكنه. راءالوز مجلس من الميزانية بمقترحات يتعلق فيما األخيرة الكلمة للبرلمان فإن المبدأ، حيث
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 صداقيتهام يعززفإن ذلك  وبالتالي،. حجب الثقة على التصويت خالل من بأكملها اللجنة إقالة أيًضا

 المراقبةو القرار صالحيات ت نسب المقابل، وفي. األوروبي التكامل أجندة تعزيز في وفعاليتها،

 ريقياألف االتحاد مفوضية تعملو. لالتحاد السياسي القمة اجتماع هي التي ،مؤتمرال إلى واإلنفاذ

 التح االستراتيجية القضايا تزال الو. األعمال جدول وضع في محدودة صالحيات ولديها كأمانة،

 .الدائمين الممثلين مجلس خالل من الوزراء، مجلس إلى

 

" مناصرون" لها كان المبكرة، المراحل في سيما ال األوروبي، االتحاد تكامل عملية إن ثانيا،  (2)

 ألمانياو فرنسا قادة ضّمن. األعمق االقتصادي والتكامل األوثق التعاون حفزكرسون يعملون على م

 هممساعيوساعدت . العصيبة األوقات في سيما ال األوروبي، االتحاد بقاء مختلفة، فترات في

 حربوال الثانية العالمية الحرب بعد ما آثار ذلك في بما) الطويلة الحروبمخلفات  من للتخلص

(. اوفرنس ألمانيا مثل) التاريخيين األعداء بين الجديدة العالقات تعزيز على( الالحقة الباردة

 سورؤو واألشخاص والخدمات السلع حركة حرية تستمد التي المنافع فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 .األوروبي االتحاد إلى لالنضمام آخرين ألعضاء عملية جذب نقاط أصبحت األموال،

 
 تحقيق أجل من أنه في تتمثل األوروبي االتحاد من تعلمها يمكن أخرى هامة دروس هناك ثالثاً،  (3)

 قيقية،ح باستثمارات القيام وقادتها المعنية األعضاء الدول على يتعين مغزى، ذي اقتصادي تكامل

 نفإ للتكامل، األوروبي االتحاد مثال االعتبار في األخذ معو. ومواردهم وطاقتهم وقتهم حيث من

 اضطرت وقد. الطريق طول على الخالفات من العديد هناك كان. أبداً  سهلة تكون لن العملية هذه

 من عتنب التي المشتركة، بالمنافع التمتعمن أجل  ضرورية تنازالت تقديم إلى األعضاء الدول

 الحريات"و والدفاع، ،أكبرا أسواق أخرى، أمور بين من هذه، وشملت. أكبر مجتمع إلى االنتماء

 غلبتتاألصغر األفقر  البلدانجعل  خالل من طرق، بعدة الحصر ال المثال سبيل على ،"األربع

 .بمفردها اكلالمش هذه تواجه كانت لو مما أكبر، بسهولة والبشرية، المالية القدرات قيود على
 

 حظتهمال يجب آخر مهم عنصر هناكو. والبراغماتية والتسلسل التوقيت أهميةيستهان ب ال رابعا،  (4)

 تحديد في اتاألولوي وتحديد والتسلسل، التوقيت أن وهو األوروبي، االتحاد تكامل بعملية يتعلق فيما

 مشاريع حيث من سواء طموحة كونها من الرغم علىو. وفشلها اإلقليمي التكامل مبادرات نجاح

 تاحةالم الموارد مع متناسبة تكون أن يجب عام، بشكل جيدةال المبادرات حتى أو التكامل برامج أو

 ار،المس لتغيير مرنة تكون أن األعضاء الدول على يتعين مشاكل، تنشأ عندماو. المتاح والوقت

 من المدعومين األوروبيين القادة فإن ذلك، على عالوة. الضرورة عند المعاهدات، تعديل وحتى

 الوقت لك قضاء ذلك من وبدالً -أوثق وتكامل تعاون لتحقيقعمليا  نهًجا تبنوا الرئيسية، المؤسسات

 دياالقتصا االتحاد باتجاه للدفع أخرى مهمة مبادرات وضع تم الموحدة، السوق برنامج اتقان في

 .قائمة وحدةم سوق على ضخمة مضاعفة تأثيرات توليد في النهج هذا ساعدو. والنقدي
 

 االتحاد اتفاقيات وتنص. المواطن نحو موجهة األوروبي االتحاد تكامل عملية فإن ، وأخيراً   (5)

 موحدة،ال السوق تؤسسو. األوروبيين للمواطنين الديمقراطية الحقوق تدفع أحكامعلى  األوروبي

 حاداالت إلجراءات العامة المبادئ يشمل أساسيًا قانونيًا إطاًرا األوروبية، العدل محكمة تفسرها كما

 حددالم والتطبيق األعضاء الدول مواطني بين التمييز عدم مبدأ المثال، سبيل على األوروبي،

 نةمعي أساسية التزامات األعضاء الدول على تقع وروبي،األ القانون بموجبو. األربع للحريات

 ذلك،ب القيام لعدم واضح تبرير تأسيس من يتمكنوا لم ما عليهم، يجبو. عامة بعبارات للوفاء،

 تشكيلها مت التي للشركات السماح. األوروبي االتحاد في مكان أي من المواطنين تنقل بحرية السماح

 لمزودي السماحو بها؛ الخاص األساس نفس على بالتأسيس أخرى عضو دولة قوانين بموجب

 والسماح الحدود، عبر الخدمات تقديم أو عضو دولة أي بإنشاء الشركات أو الفردية الخدمات

( ةالفائد األرباح، االستثمار،) المال رأس إتاحة تدفقو الخدمات؛ تلك بالحصول على لمواطنيهم
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 عملية" العامة المصلحة" حماية جعلت لقد. وخارجه األوروبي االتحاد داخل بحرية والمدفوعات

 لتيا القرارات الحترام ممكن جهد كل بذلتم و فيه، األعضاء للدول جذابة األوروبي االتحاد تكامل

 .قوةب المبدأ هذااألوروبي  القانونويحمي  الجماعة، اتخذتها

 

 والتوصيات االستنتاجات
 .قدًما المضي وطريق الشاملة والتوصيات االستنتاجات الخامس، الفصل يقدم

 
 لخاتمةا

 قدو. إنكارها يمكن ال إنجازاتحققت  األفريقي التكامل عملية أن إلى التقرير يخلص أعاله، ذكر وكما

. أبوجا معاهدة مراحل مختلف مع تتوافق بارزة معالم اإلقليمية االقتصادية المجموعات معظم أكملت

 لك،ذ من واألهم. اإلقليمية االقتصادية المجموعات معظم في واقعة حقيقة األشخاص تنقل حرية أصبحتو

في  ،2017 ارسم في لألفراد الحرة والحركة الفساد لمكافحة األفريقية البلدان التفاقية التاريخي التوقيع أن

 ومع. الصحيح االتجاه في جيد أمر األفريقي، االتحاد وحكومات دول رؤساء جانب من رواندا، ،كيجالي

 حجامإ بسبب محدودة تظل سلطاتها فإن أبوجا، معاهدة مع تمشيا رئيسية مؤسسات إنشاء من فبالرغم ذلك،

 في التوافق على القائمة القرار، صنع عملية فإن أعاله، ذكر وكما. السيادة عن التنازل عن األعضاء الدول

 أي واجهت ال تنفذ ال التي والبلدان قانونًا، ملزمة ليست الموقعة القرارات أن بمعنى إشكالمحل  هي اآلراء،

 به لتنبؤا يمكن ال والقاري اإلقليمي التكامل لتمويل الحالي األسلوب أن التقرير ويرى. عقوباتشكل من ال

 حولت ثإحدا تطلبيو مشكال البرامج هذه معظم تمول المانحة الجهاتيعتبر كون و. لالستمرار قابل وغير

 قتصاديةاال والمجموعات األفريقي االتحاد بين العمل تقسيم توضيح بعد يتم لم ذلك، على عالوةو. كبير

ً  العمل زال وما -اإلقليمية  تكاملال وتيرة على سلبا أثرت القارة في المستمرة الصراعات إن يقالو. جاريا

 من قللي السياسية اإلرادة إلى االفتقار أن التقرير يالحظو. لتنميةنحو ا الموجهة المحدودة الموارد وحولت

 ياتوالمستوعلى مستوى المجموعات االقتصادية اإلقليمية  المتخذة القرارات من العديد تنفيذ مستوى

 سمحت وال والبشرية، المالية الناحية من مكلفة المتعددة العضوية مشكلة فإن ذلك، على عالوةو. القارية

 شرق جماعةو الكوميسا بين المشترك الثالثي يقدمو. والقاري اإلقليمي التكامل من أعمق أشكال إلى بالتقدم

 اديةاالقتص المجموعات تحاكيها أن يجب والتي العضوية،لمعالجة مسألة ازدواج  دروًسا والسادك فريقياأ

 .األخرى اإلقليمية
 

 التوصيات
 .بالذكر الجديرة التوصيات من العديد هناك ،المضي قدما كطريق
 :القيام بما يلي األفريقي االتحاد مفوضيةل ينبغي

 بالتعاون ،ةسنوي تقييمات إجراءإلى جانب  األفريقي التكاملأجندة  تنفيذ تنسيق في االستمرار (1)

 لذيا األبعاد المتعدد اإلقليمي التكامل مؤشر أساس على اإلقليمية، االقتصادية المجموعات مع

 فريقيا؛أ في واعتماده تطويره تم
 أجل من عامين أو عام مدى على تنفيذه يمكن الذي التكاملمن  األدنى الحد برنامج مراجعة  (2)

 محدد؛ زمني وإطار محددة أهداف مع التنفيذ في الدقة زيادة
 سنوي امليتك منتدى خالل من التكامل بقضايا األفريقيين المواطنين لتوعية توعية آلية إنشاء  (3)

 المصلحة أصحاب من وغيرهم والمهجر الخاص والقطاع والنساء واألكاديميينالمهنيين  يشمل

 ؛األفريقيين
تحقيق  أجل من األفريقي االتحاد لتمويل المائة في 0.2 نسبة بشأن اليجكي قررم تنفيذ تسريع  (4)

 من رهاوغي األفريقي االتحاد ومفوضية اإلقليمية االقتصادية عاتللمجمو ماليةال ستقالليةالا

 واإلقليمية؛ القارية المؤسسات
 صكوكال على للتصديق األفريقي االتحاد في األعضاء الدول إلى الموجهة الدعوة جهود تكثيف  (5)

منطقة و يةالمال بالمؤسسات المتعلقة والبروتوكوالت المعاهدات مثل األفريقي، لالتحاد القانونية
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 فريقيألا االتحاد سفر جوازو ؛لإلحصاء فريقيةاأل والمؤسساتالتجارة الحرة القارية األفريقية 

 وغيرها؛
 طريق عن اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد مفوضية بين التعاون تعزيز  (6)

 ات؛والتحدي التقدم ونشر التحليل ورصد البيانات جمع وتحسين المعلومات تبادل تحسين
 ةمحدد اتصال جهة تعيين خالل من األعضاء والدول فريقياأل االتحاد بين التعاون تعزيز  (7)

 ؛(آخر هيكل أو إدارة أو وزارة)
المجموعة االقتصادية  فيها أحرزت التي االندماج مجاالت في كبرى إقليمية مجموعات اقتراح  (8)

 ؛أن تحذو حذو المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى من تتمكن حتى ملحوًظا تقدًمااإلقليمية 
 .الناشئة والقضايا التمويل، على قدرةالو لألولويات، وفقًا السياساتمواءمة   (9)

 
 :ما يلي اإلقليمية االقتصادية المجموعات على يجب
وأجندة  أبوجا، معاهدة تشمل التي ،ةالقاري التكاملأجندة  مع عملها وخطط برامجها مواءمة  (1)

 ؛يةلعشرا التنفيذ وخطة 2063
 الممارسات؛ وأفضل الخبرات تبادل بهدف البعض بعضهم مع تعاونال تعزيز  (2)
 ة؛التحتي للبنية الفعال التمويل أجل من األموال جمع أجل من المحلي المال رأس سوق تطوير  (3)

. يسيرئ دور ذات بناء لبنات مجرد وليس األفريقي، لالتحاد عضوية هياكل بمثابة تكون أن  (4)

 األفريقي االتحاد مفوضية من كل في الدائمة االتصال مكاتب إنشاء يكون أن يجبو

 .ممكن وقت أقرب في فعاالً  اإلقليمية االقتصادية والمجموعات

 
 :القيام بما يلي األعضاء للدول ينبغي
 معاهدة في التكامل بأدوات المتعلقة األفريقي لالتحاد القانونية الصكوك على والتصديق التوقيع  (1)

 ؛2063 أجندةو أبوجا
 في 0.2 نسبة بشأن كيغالي قررم اتخاذ في واإلسراع المحلية الموارد تعبئة في الكاملة المشاركة  (2)

 التكامل صندوق وتنفيذ 2063 أجندة تنفيذ تمويلكي يتسنى له  األفريقي االتحاد لتمويل المائة

 األفريقي؛
 الية؛الفع من قدر أقصى لتحقيق والقارية اإلقليمية البرامج مع الوطنيةنمائية اإل خططال مواءمة  (3)
 إال حقيقهات يمكن ال التي التكامل أهداف تحقيق معها البلدمجموعة اقتصادية إقليمية يعتزم  تحديد  (4)

 حللالخارجية الموحدة واالتحاد الجمركي  تعريفةال مثل ةواحدمجموعة اقتصادية إقليمية  خالل من

 .العضوية قضايا من العديد


