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 2021 لعام التكامل األفريقيعن تقرير 

 حالة التكامل اإلقليمي في أفريقيا

 مذكرة إعالمية

  فيروس كورونافي مرحلة ما بعد إفريقيا  النتعاشي حيو رلتكامل اإلقليمي أما

 

 الخلفية والسياق

 
 
 

 2021المؤشر األفريقي للتكامل اإلقليمي المتعدد األبعاد لعام 

في داء األف. الجائحةالتكامل اإلقليمي، لم يكن أداء إفريقيا جيدًا حتى قبل انتشار  تباطؤلى أدى إ 19-فيروس كوروناالرغم من أن ب

 .دعم التكامل القارييبعض األبعاد منخفض جدًا ل

تواجه عملية التكامل العديد من التحديات داخل تجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي. هناك حاجة إلى دفعة •

 .2020منذ عام تجمع دول الساحل والصحراء بها  اضطلعجديدة مثل تلك التي 

 .والمجموعات االقتصادية اإلقليمية إنشاء وحدات متخصصة لتتبع ورصد التقدم المحرزيجب على االتحاد األفريقي •

 القضايا والدروس الرئيسية

 .يتطلب التكامل اإلقليمي مؤسسات قوية وفعالة باإلضافة إلى قيادة فعالة•

 .في الشؤون اإلقليمية رأيكون لها يليجب أن تكون المؤسسات القارية واإلقليمية أقوى  •

 فيروس كورونا. جائحة االنتعاش بعدتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أن يساعد في ليمكن •

 ،خاصواألش ،األموال ؤوسور ،والخدمات ،السلع تنقلاالتصال والتبادالت التي تحركها حرية  حولالتكامل اإلقليمي يتمحور •

لجغرافيا ا بواسطة تم االنفصال عنه، نانفصل وبم   منبهذه العوامل. تخبرنا الحدود  لدفع ضروريةواألفكار؛ البنية التحتية 

 .عبر الجغرافيا الوظيفية تم االتصال به، نبم  و اتصلن تخبرنا بم  فالبنية التحتية أما  .السياسية

 .تهايجب على الدول األفريقية االنتقال من حراسة الحدود إلى إدار •

حدود حواجز غير للسيئة ال اإلدارة تشكل -ئمة إلى نتائج غير فعالة السياسات والمؤسسات التكميلية المالقد يؤدي االفتقار إلى  •

 .تعريفية

 التكامل اإلقليمي. إسكات البنادق اتالنزاعتعرقل •

 .مع المصالح الوطنية الرئيسية توافقتيتم تنفيذ المبادرات اإلقليمية عندما •

 .في دعم اإلصالحات على المستوى الوطني لتكامل اإلقليمي أن يساعدل يمكن •

 .األفريقي لتوفير تمويل مضمون للتكامل صندوق التكامل تفعيليجب على القارة •

، قوم بهي ، ومن الذي يجب أنذلكالقيام بيجب ، ومتى فعال يجب القيام بهالذي ات ولكن ما يجدًا في صياغة الضرور بارعوننحن "

ة نشطاأل هذه هي ة العمل؛مراجع تتمس م مرةد وكوسيراجع العمل، ومن الذي سيبذل المزيد من الجهوكيف سيتم تمويله، ومن الذي 

  ".التي نفتقر إليها

2019تنزانيا بنيامين وليام مكابا،  رئيس  
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 مقدمةال 1.1

 55جود مع وو. المدىالطويل الزدهار كحافز لمنذ فترة طويلة في أفريقيا التكامل اإلقليمي يُنظر إلى كان 

تي لوطنية، يمكن للتكامل اإلقليمي أن يساعد البلدان األفريقية في التغلب على االنقسامات االحدود من ال

واألفكار. يمكن التغلب على هذه االنقسامات  ،واألشخاص ،الومألس اؤوور ،والخدمات ،تعيق تدفق السلع

من خالل السياسات والمؤسسات والبنية التحتية المادية المشتركة. تشكل االنقسامات الناتجة عن الجغرافيا 

 وضعف البنية التحتية والسياسات غير الفعالة عائقاً أمام النمو االقتصادي والتنمية في أفريقيا.

ي يتتبع ويقيس الذ متعدد األبعاداللتكامل اإلقليمي لاألفريقي مؤشر اليقي على تقرير التكامل األفر يتضمن

السياسات  صناععلى  يستحيل، تقييم كهذهعمليات ي في القارة. وبدون التقدم المحرز في التكامل اإلقليم

إجراء  رالمبرالتوقعات وما إذا كان من  تحقيقرصد تأثير مبادرات التكامل اإلقليمي الحالية وتقييم مدى 

في رة مبتكتعديالت على السياسات. يقدم التقرير مراجعة شاملة ومنظمة لحالة التكامل ويقدم توصيات 

ى القضايا الضوء عل اإلعالميةعملية التكامل اإلقليمي الجارية. تسلط هذه المذكرة ب للتعجيل اتياسسمجال ال

 .2021ي لعام والرسائل الرئيسية المستمدة من تقرير التكامل األفريق

يمي في تتبع وقياس التقدم المحرز في التكامل اإلقل ةالموجوديساهم تقرير التكامل األفريقي في سد الفجوة 

هدف إلى ويالتحاد األفريقي سنوي ل النصف التنسيق الجتماع هذا التقرير وثيقة عمليمثل في القارة. 

عملية التكامل داخل المجموعات االقتصادية التعجيل باتخاذ قرارات قائمة على األدلة من أجل على مساعدته 

 اإلقليمية وعلى المستوى القاري. 

 :اإلى جزأين. هم 2021ينقسم تقرير التكامل األفريقي لعام 

لمؤشر اتقييم حالة التكامل اإلقليمي في القارة بناًء على  ويتمثل فيقسم التقييم:  - األولالجزء  (1

 . المتعدد األبعاداألفريقي للتكامل اإلقليمي 

 -المتعلقة بالتكامل اإلقليمي في القارة  المواضيعالقسم التحليلي: يتناول مجموعة من  - 2الجزء  (2

مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية ل لياألو   ختيارالا شكلت هذه المواضيعوقد 

( حرية تنقل األشخاص من أجل التكامل 1هي: ) 2021اإلقليمية. المواضيع المختارة لتقرير 

( تفعيل 3؛ )19-فيروس كورونا( دور التكامل اإلقليمي في انتعاش أفريقيا بعد 2األفريقي؛ )

 صندوق التكامل األفريقي.

 

 2021-2020 الفترةخالل القارية الرئيسية  النجاحات: اإلنجازات 1.2

تعلق ثل التجارة. فيما يشهدت عملية التكامل في القارة تقدًما خالل العام الماضي في بعض أبعاد التكامل م

. وبموجب 2021ير ينا 1، بدأ إطالق التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في بالتجارة

 وأكثر من ذلك، من السلع في غضون عشر سنوات %90التعريفات الجمركية على  لغىستُ ، اتفاقية التجارة

 المتبقية. %10 نسبة على

سياسة منسقة إلدارة  وضعالضروري للقارة  بسبب حالة الجائحة، أصبح منوعلى المستوى الصحي، 

وزراء الصحة في الدول األفريقية أخيًرا  أجازعدة اجتماعات رفيعة المستوى،  وعقب. 19 فيروس كورونا

. كما قام االتحاد األفريقي بتنسيق الدول األعضاء 19-فيروس كورونااالستراتيجية القارية لمكافحة 

 اللقاحات بسعر أقل يتم التفاوض عليه بشكل مشترك. للحصول على

ية للمؤسسات المالية لمساعدة المفوض مناصراعلى المستوى المالي، عينت الدول األفريقية رئيس دولة غانا 

الدول األفريقية من أجل التعجيل بالتصديق على المؤسسات المالية األفريقية  كسب التأييد إلى جانبفي 

 وتنفيذها.

مفوضية االتحاد األفريقي عضاء ، أجرى االتحاد األفريقي انتخابات ناجحة ألفي فبراير من هذا العام

 المزيد من اإلصالحات الداخلية.ويجري ترح في إطار اإلصالحات. بموجب الهيكل الجديد المق
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 التجارة الحرة القارية األفريقيةمنطقة بموجب اتفاق  التداول بدأ (1

المهمة تتمثل . و2021يناير  1التجارة الحرة القارية األفريقية في منطقة بموجب اتفاقية  التجاري بدأ التداول

اتفاقية  كثر منهي أمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  إنالتوفيق بين الطموح والتنفيذ.  فيالحاسمة اآلن 

ارة . يغطي نطاق اتفاقية منطقة التجالوحيدةتحتوي على العديد من عناصر السوق  ، بلتجارة حرة تقليدية

 ،افسةالملكية الفكرية وسياسة المنالحرة القارية األفريقية التجارة في السلع والخدمات واالستثمار وحقوق 

اتفاقية التجارة الحرة التقليدية غالبًا إلغاء التعريفات الجمركية والحصص على التجارة في تتطلب  بينما

. وحيدةوق المتعلقة بالخدمات عند إنشاء س والنظم المعايير، عادة ما يتم تنسيق على سبيل المثالف. فقط السلع

 اتوالخدم بأن سالسل القيمة هو إقرارض جنبًا إلى جنب مع التجارة في السلع إن إدراج الخدمات للتفاو

، مدخالت حاسمة في إنتاج التجارة في السلع. يساهم قطاع الخدمات بالفعل بحصة لي، في الوقت الحاتشكل

نهج  ةمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقي صدارةكبيرة في ناتج معظم االقتصادات األفريقية. يوجد في 

توريد معالجة قدرات الإلى ، وفي الوقت نفسه، تحرير التجارةفي مضي قدًما اليعترف بالحاجة إلى  إنمائي

 غير تقليدي فحسب، بل يتجنب أيًضا العديد من جوانب بطابعهذا النهج ال يتميز وتعزيز التحول الهيكلي. 

 االقتصادية األفريقية. الجماعةمعاهدة أبوجا نحو في تقدم مراحل الالجدول الزمني المحدد بعناية ل

 اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
 

 في االتحاد األفريقي على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية عضوادولة  54وقعت 

 

 
 لم توقع بعدة واحددولة  

 
  وثائق تصديقها وأودعت دولة 39 تصدق           بعد تصدقلم لكنها دولة  15 وقعت                             

 مفوضية االتحاد األفريقي  لدى                                                                           

 األفريقيالتوقيع والتصديق من قبل الدول األعضاء في االتحاد  -: بطاقة األداء 1الشكل 

 
مع بين االقتصادات جللالتجارة الحرة القارية األفريقية، بدأت إفريقيا رحلة جريئة منطقة اتفاقية مع بدء تنفيذ 

اقتصادا في القارة.  55تسهيل تدفق السلع والخدمات عبر لحاليًا و المتفرقةوالممارسات والقواعد التجارية 

ي العالم. إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة فب قاالعم ااألفريقية التزامالتجارة الحرة القارية منطقة اتفاقية تعتبر 

 وإنتاجلعمل، ا فرص وتوفير، ز النمو االقتصادييتعزتؤدي إلى ، فإنها ستم تنفيذ االتفاقية وفقًا للخطة إذا

ن الترابط ع ز العوامل الخارجية االجتماعية والثقافية اإليجابية التي تنجم عادةين البنية التحتية، وتعزيوتحس

ة التحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليميل البدف ،لكي يحدث هذاو. القتصاديافي المجال  والتكامل

لدول اتابع التنفيذ. يجب على أن تفي إنشاء مبادرات من أجل التنمية،  تي برعتالوهي والدول األعضاء، 

 حتى تتحرك القارة معًا ككيان واحد. تقوم بذلكصدق بعد على االتفاقية أن تلم  التي

 

مجموعة تنمية ويخفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية في  التنقل يسهل كازونجوالجسر  (2

 الجنوب األفريقي

 فهميمكن وضعف التكامل اإلقليمي في إفريقيا.  األدلة التي تشهد علىالبنية التحتية من أقوى في نقص اليعد 

إفريقيا  في البنية التحتية في القارة. تعتبر تكاليف النقل فيالشديد قص نرة والالكبينظًرا للفجوة  صحة ذلك

 %14لهاتف ا إلى ويصل، من السكان فقط %30الكهرباء على صل يح، حيث في العالم أكثرها ارتفاعامن 

 معدلأدنى كما يُسجل فيها  ،%52 البالغ العالميمقارنة بالمتوسط  انتشار وهو أدنى معدل ،من السكان
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، يعد الشحن داخل في الوقت الحالي 1.%14 البالغ العالمي بالمتوسط مقارنة %3 بنسبة لإلنترنت نتشارا

بعض ين بمقارنة بالشحن من خارج المنطقة وال تزال بعض الرحالت الجوية التي تربط  غلىهو األإفريقيا 

 القارة للوصول إلى الوجهة النهائية.  تغادرالبلدان األفريقية 

 ،ذي يربط بين بوتسوانا وزامبياالوالمركز الحدودي الجامع  كازونجوالجسر  تدشين 2021مايو  10فيتم 

يهدف إلى تخفيف االزدحام عند المعابر و دوالر أمريكيماليين الذي كلف مشروع البمناسبة االنتهاء من 

ممر بين الشمال والجنوب من ميناء اليمتد  -الحدودية وتعزيز التجارة على أكثر ممرات إفريقيا ازدحاًما 

 923جمهورية الكونغو الديمقراطية. يوفر الجسر المنحني الذي يمتد لمسافة  حتىديربان في جنوب إفريقيا 

 ن، ومن المتوقع أبشدة واألشخاص السلع ماإليه تحتاج يةمتًرا فوق نهر زامبيزي طريقًا وخط سكة حديد

والمركز الحدودي الجامع  كازونجواليسلط جسر  2.الجنوب األفريقيم إقليلزيادة التجارة عبر  مساراتفتح ي

 واألشخاص سلعال تنقلوتحديداً  ،الضوء على دور البنية التحتية وتأثيرها التحويلي على التكامل األفريقي

، يتعلق األمر أيًضا بالحفاظ على سبل العيش وضمان الوصول اآلمن للناس إلى في القارة؛ في هذه الحالة

 مختلف الخدمات.

 

 مصدر: وزارة النقل واالتصاالت، جمهورية بوتسواناال. كازونجوال الصورة: جسر

 
على الحدود بين جنوب إفريقيا والواقع عادة  المزدحمالحدودي الجامع  كازونجوالجسر مركز إن 

بير على جنوب ك جسر تأثيريكون للأن  والبدطوابير أقصر بفضل الطريق الجديد. شهد البد أن يوزيمبابوي 

تتاح جسر افوب. البضائع ، مما يخفف من االزدحام في معبر بيتبريدج الحدودي لسائقي شاحناتإفريقيا

من ميناء ديربان ومن أماكن أخرى في جنوب إفريقيا اآلن  البضائعلدى سائقي شاحنات  ، أصبحكازونجوال

لشاحنات لكازونجوال . يسمح جسر بوتسوانالكونغو الديمقراطية عبر خيار السفر إلى لوساكا أو جمهورية ا

لى مر عالتي كانت كازونجوال من وإلى جنوب إفريقيا بتجاوز زيمبابوي بالكامل. يمثل هذا نهاية عب ارة 

لقد ولى متر.  400تنقل الشاحنات والمركبات الصغيرة واألشخاص عبر النهر الذي يبلغ عرضه السنين 

فرس ح ويساالتمبالمليء زامبيزي نهر يعبرون  وهم ادين والنساءمشاهد التجار والمسافرين والصيزمن 

لذين ل، كما سيخفف الجسر من االزدحام المروري ويقلل من أوقات السفر على ألواح عائمة وعباراتالنهر 

                                                           

 ejaa019ما العوامل التي تدفع تكاليف النقل واللوجستيات في إفريقيا؟ مجلة االقتصاديات األفريقية، ( 2021)طائرة باتريك  1

،https://doi.org/10.1093/jae/ejaa019 
2 https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-project-expand-regional-integration-and-trade-across-

southern-africa-43688 
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من جنوب إفريقيا إلى زيمبابوي في طريقهم إلى والمركز الحدودي الجامع  كازونجوالجسر يستخدمون 

 .وعة تنمية الجنوب األفريقيمجمدول أخرى في 

رة واحدة متم تسن والمسافر اإلجراءات التي يخضع لها عند كال الطرفين أن الجامعةتضمن النقاط الحدودية 

 ونتوقفيالمسافرون كان بالممارسة السابقة حيث  ةيوفر الوقت مقارن من شأن ذلك أنفعند نقطة الخروج. 

لتجارة العزيز امسؤولي الهجرة. ويهدف هذا إلى ت اإلجراءات لدىإلكمال في كل من بوتسوانا وزامبيا 

كل من بالجسر الذي يربط التجارة من ميناء ديربان  ن خالل، ملجنوب األفريقياتنمية البينية في مجموعة 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية.وتنزانيا  ،زيمبابوي ،موزمبيق ،مالوي، زامبيا ،بوتسوانا
 

  جندة التكاملألوشيكة: تهديد التحديات ال 1.3

تواجه بعض المجموعات االقتصادية اإلقليمية تحديات في 

وأهداف معاهدة أبوجا  2063تسريع التكامل وفقًا لرؤية أجندة 

 .1991يونيو  3في 

من المأمول أن تساهم التوجيهات الواردة في البيان الختامي 

بلدان  للدورة االستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات تجمع

( في تحقيق ذلك 2019، أبريل لساحل والصحراء )نجاميناا

  من خالل خطة عمل للتكامل.

مل التكايكون ز على اتحاد المغرب العربي حيث يكاد نرك  ل لكن

في كل فلقد تحققت إنجازات هامة اإلقليمي في طريق مسدود. 

في إطار اتحاد لكن تضافر الجهود  ،بلد مغاربي على حدة

 يحرز تقدما.المغرب العربي لم 

 

م ل إلقليم تاما مثاال، المغرب العربي، في شمال إفريقيايعطي 

يقها نحو تكامل أعمق. من إيجاد طرالبلدان الواقعة فيه تتمكن 

 اإلقليممن التعاون بين دول جدا أساسي يوجد فقط مستوى 

على  -الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس  - ةالخمس

 25منذ أكثر من  أنشئالرغم من أن اتحاد المغرب العربي قد 

تحاد ال تتوفر. اإلقليمعاًما بهدف بناء كتلة اقتصادية قوية في 

 أمامه شوطالمغرب العربي إمكانات كبيرة ولكن ال يزال 

حقيق نتائج قبل تفعيل مؤسسات االتحاد المغاربي وت طويل

المواطنين المغاربيين  لما فيه فائدةملموسة على أرض الواقع 

االتحاد المغاربي بطيء في تفعيل مؤسساته ألسباب سياسية.  -

إن األزمة التي يمر بها العالم اليوم سيكون لها حتما تأثير 

 طويل األجل على تنمية مجموعاتنا اإلقليمية.

 

 قسم التقييم -الجزء األول  . 2

 خلفيةال .2.1

يمكن تعزيز التكامل اإلقليمي من خالل السياسات المشتركة 

اون بين ، يتطلب التكامل اإلقليمي التععلى وجه التحديدفادية والمؤسسية. وكذلك من خالل البنية التحتية الم

، ةلطاقالبنية التحتية لو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، النقل، ول في مجاالت التجارة واالستثمارالد

األمن،  ،يعية المشتركة أو العابرة للحدودإدارة الموارد الطبالقتصاد الكلي والسياسات المالية، سياسات ا

التعليم وحتى المؤسسات المالية والسياسية. قد يتخذ التعاون في هذه المجاالت أشكاالً مؤسسية مختلفة، 

، ومستويات مختلفة من السلطة المشتركة. يحدد االلتزامات واألولويات السياسية بمستويات مختلفة من

ن يوثالثة وثالث - اأبعاد -تعاون لل ت( مجاال8ثمانية ) المؤشر األفريقي للتكامل اإلقليمي المتعدد األبعاد

(. 2؛ )(. حرية تنقل األشخاص1لكل من المؤشرات. األبعاد هي: ) عتبات يضع( مؤشًرا. كما أنه 33)

(. تكامل البنية 6) ؛(. التكامل النقدي5(. التكامل المالي؛ )4التكامل التجاري؛ ) (.3االجتماعي؛ ) التكامل

إمكانات هائلة، خاصة إذا بالمنطقة  تزخر

العمل معًا. ومع ذلك،  منالدول  تمكنت

فإن التجارة بين دول المغرب العربي ال 

من حجم تجارتها، وفقًا  %4.8تمثل سوى 

 -ألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا اللجنة 

ي من إجمالي الناتج المحل %2أقل من  أي

ر الفرعي، وفقًا لتقري اإلقليم لهذااإلجمالي 

هذا اإلقليم أحد أقل  يعتبر. الدولي البنك

 لوالتكتالت التجارية أداًء في العالم. 

دول المغرب العربي  بين التكامل حصل

 %5كل منها زيادة بنسبة  لحققتالخمس، 

على األقل في الناتج المحلي اإلجمالي. 

تقديرات تقرير صادر عن البنك  أشارت

التكامل االقتصادي في  عنالدولي 

 تكامل أكثر تحقق لو هالمغرب العربي أن

عمقا، بما في ذلك تحرير الخدمات 

 إلى ذلك ألدىوإصالح قواعد االستثمار، 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  فيزيادة 

 بنسبة 2015و 2005بين عامي  الفردي

 ٪24ولمغرب ل ٪27وللجزائر  34٪

 لتونس.
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المرتبطة  33المؤشرات الـ من بعضمثل يتو( التكامل السياسي والمؤسسي. 8)البيئي؛ (. التكامل 7التحتية، )

في حق ال، االستقرار فيحق التأشيرة بين الدول،  إلغاء، لمجموعةاسفر : جواز ما يلي فيباألبعاد الثمانية 

، وجود منطقة تجارة حرة، وجود تعريفة يضااألرملكية ، الوصول إلى سوق العمل، الوصول إلى اإلقامة

قليمية، ، نسبة الرحالت الجوية اإلاإلقليمية البينية اإلقليمية، الواردات ، الصادرات البينيةخارجية مشتركة

ليمية، المعايير إق بورصة، دفع إقليمي، نظام األقاليم، تكاليف التجوال في وجود برنامج إقليمي للبنية التحتية

بالعملة  يتهاتسو تالتي تم، عدد العمالت، نسبة التجارة البينية الكلية، غرفة المقاصة اإلقليمية التحوطية

 المحلية/العملة اإلقليمية ومعايير التقارب؛ من بين أمور أخرى.

 2021مجموعة بيانات  على المؤشر األفريقي للتكامل اإلقليمي المتعدد األبعادنتائج تطبيق  أدناهترد 

 للمجموعات االقتصادية اإلقليمية:

 التحليل العام للمجموعات االقتصادية اإلقليمية .2.2

إلقليمي المؤشر األفريقي للتكامل االقاري باستخدام  الصعيديركز هذا القسم على تقييم عملية التكامل على 

عملية الماثلة أمام تحديات ال وكذلكلفهم التقدم  2018في سبتمبر  المعتمد المؤشر. تم استخدام األبعادالمتعدد 

 القاري. الصعيدالتكامل في كل من المجموعات االقتصادية اإلقليمية وعلى 

 
 
 

 ،كل مجموعة اقتصادية إقليميةحسب  المؤشر األفريقي للتكامل اإلقليمي المتعدد األبعاد الدرجات بموجب: مجموع 2الشكل 

  2021 االتحاد األفريقي مفوضية

 
إلى  0من يمتد على مقياس  0.62لتقييم اإلجمالي لعملية التكامل داخل القارة هي الممنوحة نتيجة لدرجة ال

1.  

وعات لكل من المجم المؤشر األفريقي للتكامل اإلقليمي المتعدد األبعادالممنوحة بموجب اإلجمالية درجات ال

. رللمؤش الثمانية األبعاد في عليها الحصول تم التي للدرجات الحسابياإلقليمية االقتصادية هي المتوسط 

المستوى العام لتطور عملية التكامل على على دليالللمجموعة االقتصادية اإلقليمية  اإلجمالية الدرجة تعطي

 ال يأخذ األولويات في ، التحليلالنظر. على هذا المستوى يمية قيدمستوى المجموعة االقتصادية اإلقل

 لجهود المبذولة داخل كل من المجموعات االقتصادية اإلقليمية.االدرجات  تعكس. االعتبار

شرق  جماعةالتكامل هي  أجندةاتجاه تحقيق بجهد  قصارىالمجموعات االقتصادية اإلقليمية التي تبذل إن 

السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ، االقتصادية لدول غرب أفريقياأفريقيا، المجموعة 

لت إجماال حصفقد  .والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيامجموعة تنمية الجنوب األفريقي ، )الكوميسا(

 اد(يغ)اإلللتنميةالهيئة الحكومية المشتركة  أما. 1و 0تصنيف بين الفي نطاق  0.6درجات تتجاوز  على

 يعد. 0.5 القيمةبقليل متوسط  فدرجاتها تتجاوزتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي و

 

جماعة شرق 

 ريقيافأ
te

اإلكواس

 
 الكوميسا
te

ااإليغا ص-س  السادك

 د

مجموعة  اإليغاد

وسط 

 أفريقيا
ici 

اتحاد 

المغرب 

  العربي
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 حدأ والنقدي المالي والتكامل التنقل حرية مثل التكامل من معينة أبعاد في محددة برامج أو خطط انعدام

 اب ضعف األداء العام لهذه المجموعات االقتصادية اإلقليمية.أسب

 

 األبعادي حسب التقييم القار .2.3

يناقش هذا القسم الفرعي التقييم القاري من منظور األبعاد. يتم حساب درجات األبعاد على أساس الدرجات 

درجة األبعاد القارية هي إن التي تم الحصول عليها مسبقًا لكل من المجموعات االقتصادية اإلقليمية. 

 .الثمانية اإلقليمية االقتصادية للمجموعات اإلقليمية األبعاد لدرجات الحسابيالمتوسط 

 

 
 

 2021 مفوضية االتحاد األفريقي، األبعادالقارية حسب  اتجلدر: ا3الشكل 

 
 لىع انعدن البُ اهذحصل أفضل الدرجات. التجارة بُعد و تنقلحرية  بُعديسجل ، على المستوى القاري

 .1و 0تقييم بين نطاق ال فيعلى التوالي  0.66و 0.68 تيدرج

 تبذلها التي الجهودباستثناء هذين البعدين، تحقق إفريقيا نتائج مشجعة بشكل عام. وهذا يعني أن متوسط 

 يف تفاوتات وجود فإن ذلك، ومع. األداء من مقبول مستوى علىواقعة  اإلقليمية االقتصادية المجموعات

 .معه التعامل يجب واقع هو اإلقليمية االقتصادية للمجموعات الفردية الجهود

 

 أيًضا؟  المؤشرماذا يخبرنا  .2.4

 المستوى العام للتكامل في القارة منخفض (1

 عادالمؤشر األفريقي للتكامل اإلقليمي المتعدد األب؛ قد تكون عتبات إلى بذل المزيد من الجهد افريقيأحتاج ت

ير بالثناء ولكن ال يزال التأث جديرأن التقدم المسجل في معظم العتبات معها قد يبدو منخفضة جدًا لدرجة 

 ،مثل البنية التحتية والتكامل النقدي ،تسجل بعض األبعاد -على األرض غير كاٍف لدعم التكامل القاري 

أن يدعم بشكل فعال التكامل القاري أو حتى التكامل في المجموعات االقتصادية  ستطيعال ي اضعيفأداء 

 اإلقليمية نفسها.

لم يكن أداء إفريقيا فإلى تباطؤ التكامل اإلقليمي،  تقد أد 19-فيروس كورونا جائحةأن على الرغم من 

 فريقياوفقًا للتقرير اإلقليمي أل كما هو موثق في تقارير التكامل األفريقي السابقة. الجائحةجيًدا حتى قبل 

 ، فإن مستوى التكامل في القارة منخفض بشكل عام.2021وحتى  2020و 2019 لألعوام

 

حرية تنقل 

األشخاص

ي

 

ل مالتكا

 االجتماعي
 

 

التكامل 

التجاري

 

 

التكامل 

 المالي
ici 

 

التكامل 

 ديقالن

 

 كامل البنيةت

 ةيالتحت
 

التكامل 

 البيئي

 

التكامل 

السياسي 

 والمؤسسي
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 مهمة أخرىقضايا  (2

  المجموعة االقتصادية المجموعات االقتصادية اإلقليمية اللبنات األساسية نحو تحقيق تشكل

 .ناتهاتكويوحتى  هاوأحجام هاأشكال فهي تختلف في؛ متساويةولكن هذه الكتل ليست  األفريقية

 من التقريب بدالً ف مختلفة ونحو أهدا متفاوتة بوتيرة تسعى إلى تحقيقهاجميعًا أولويات مختلفة  ولها

ة بهذه . سيكون من الصعب الوصول إلى نفس الوجه2063 وأجندةمعاهدة أبوجا  ا لتحقيقبينه

م ال نتوقع ة والسلم واألمن. ومن ثلمعالجة قضايا البيئ اإليغاد، تم تشكيل على سبيل المثالفالطريقة. 

يجب  .ةاألساسي  يمثل مهمتهاذلك ال حيث إنالتكامل االقتصادي والمالي والنقدي  اإليغادأن تقود 

استخدام الموارد الشحيحة  ا؛ يجب عليهاأن تركز المجموعات االقتصادية اإلقليمية على أهدافه

ي أو الت امعاهداتهصالحيات عن  تخرجأمور في  وضخلعلى القضايا اإلقليمية وعدم ا للتركيز

في مسألة التبعية في جميع يجب النظر  -معالجتها الدول األعضاء تتولى  أن يكون من األفضل

 األوقات.

  ندة أصبحت أج لمعالجة التداخالت. اأساسي أمراتنسيق المجموعات االقتصادية اإلقليمية يُعتبر

 ة التي تقود بهاالطريقالتكامل في إفريقيا معقدة للغاية بسبب تعدد العمليات التي تؤثر جميعها على 

وأولوياتها التكاملية. ينبغي التأكيد على الدور  أجندتهاأو كل دولة كل مجموعة اقتصادية إقليمية 

المحتمل للتنسيق بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية في مواجهة التحديات الناجمة عن تعدد 

يث دية اإلقليمية ح. يمكن تحقيق المواءمة من خالل التنسيق بين المجموعات االقتصاالعضويات

قيا شرق إفري وجماعةة الثالثية المشتركة بين الكوميسا مبادرات مثل المجموعينبغي تشجيع 

 وسادك.

  فليس اإلقليمية مؤسسات جديدة لمجموعات االقتصاديةا األهمية بمكان أن تنشئمن رغم أنه ،

ضها بعتكون ية مؤسسات مستقلة خاصة بها من الضروري أن تنشئ كل مجموعة اقتصادية إقليم

أنشأت بعض  المؤسسات. التشارك فييمكن  -عاني من نقص التمويل تللغاية و ةضعيف

 حققت أداء جيدا فيمؤسسات تجارية ومالية  -مثل الكوميسا  -المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

الً من إنشاء بدفأخرى نجاًحا كبيًرا. لتكامل اإلقليمي بينما لم تحقق مجموعات اقتصادية إقليمية دعم ا

سات المؤس االنخراط فيخاصة، ينبغي تشجيع المجموعات االقتصادية اإلقليمية على  مؤسسات

 الناجحة التي تدعم التجارة والتمويل.

  قوات ة كافيمجموعات االقتصادية اإلقليمية وقيادة جيدة وموارد لل ابعةتمختصة تعتبر مؤسسات

حاجة إلى االمتثال للبروتوكوالت من أجل تحسين تنفيذ ال تدعو لعملية التكامل.بالنسبة مهمة  دفع

التكامل اإلقليمي. وهذا يتطلب أطًرا مؤسسية قوية لمساعدة المجموعات االقتصادية اإلقليمية  أجندة

التنسيق  ىفي الوقت الحالي، تعتمد معظم المجموعات االقتصادية اإلقليمية علوعلى تحقيق أهدافها. 

ع القرار صنفي مجالي وطنية فوق سلطة  ال تمتلكضعيفة أمانات  ذلك تساعدها فيبين الحكومات 

والتنفيذ. ومما زاد الطين بلة عدم الوضوح في العديد من البروتوكوالت التي تفاوضت عليها 

 نحم من شأنوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية ألنها صامتة بشأن االلتزامات وكيفية تنفيذها. 

ومساءلة الدول األعضاء عن عدم  ،حيات إلنفاذ االلتزامات اإلقليميةالمزيد من الصالألمانات ا

 - ةداخل المنظمات اإلقليميالفردية  اتالتكامل. تميل الشخصيات والقيادعملية  اأن يعزز ،االمتثال

 تنفيذ األجندة اإلقليمية. طرق تحديدإلى  -في ذلكحاسم لها دور كون يويمكن أن 

  ول على تشجيع الد -يتم تنفيذ المبادرات اإلقليمية عندما يتمشى مع المصالح الوطنية الرئيسية

لح. قد المصا تتوافقأو القصور عندما ال  النزاعينشأ دمج القضايا اإلقليمية في خططها الوطنية. 

، أو افي تواصلهفجوات  حسبيكون للدول أفضليات مختلفة بشأن أولويات التكامل اإلقليمي، 

 مؤسسات من شأنومحددة.  مجاالتالسيادة في  ها في مجالتفضيالتاالقتصادية، أو  تهاجغرافي

ات اإلقليمية كون األولويالمصالح المتباينة بحيث ت بين تقريبالفعالة أن تساعد في إقليمية قوية و

 كل دولة عضو.أولوية 

  سؤوالسلع والخدمات ور تنقلاالتصال والتبادالت التي تحركها حرية  يعنيالتكامل اإلقليمي 

 نم  بتخبرنا الحدود ؛ البنية التحتية مطلوبة لتحريك هذه العوامل. واألشخاص واألفكار األموال

ن بم  و اتصل نا بم  تخبرنفالبنية التحتية أما الجغرافيا السياسية؟  بحكمتم االنفصال عنه  نانفصل وبم  
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لتكامل ة بشأن أولويات ادول أفضليات مختلفقد يكون للعبر الجغرافيا الوظيفية. تم االتصال به 

لسيادة ا ها في مجالاالقتصادية، أو تفضيالت تهاجغرافي، أو تواصلهافي فجوات  حسب، اإلقليمي

 .محددة مجاالتفي 

 تأثر اتحاد المغرب العربي وتجمع يعرقل التكامل اإلقليمي. نحن بحاجة إلى إسكات البنادق. النزاع 

واألزمات اإلنسانية  النزاعاتهناك العديد من فالساحل والصحراء بشكل خاص بالنزاع. دول 

يعيق وفي القارة األنشطة اإلنتاجية ويدمر البنية التحتية الرئيسية  النزاعيعطل والمستمرة في القارة. 

بما  ،نه يفرض إعادة توجيه المواردالسلع واألشخاص؛ كما أ تنقلبالتالي إنتاج السلع وكذلك حرية 

قلل من قضايا القيادة ألن الحكم الرشيد ي التهربن التنمية. ال يمكننا عتركيز القارة  صرففي ذلك 

م واألمن اللذين يشكالن حجر الزاوية للتنمية دم االستقرار وبالتالي يضمن السلمن احتمال ع

ي أل صدارةمكان التحتل هناك حاجة إلى معالجة تحديات الحوكمة التي االجتماعية واالقتصادية. 

 الوطني أو اإلقليمي أو القاري. الصعيد، سواء على التكامل أجندةجهود تُبذل لتعزيز 

  يجب وضع السياسات الدول المشاركة. بينفائزين وخاسرين  يُنتجيمكن للتكامل اإلقليمي أن 

عملية شاملة. كما يجب أن تكون هذه السياسات الوالمؤسسات المناسبة للتخفيف من المخاطر وجعل 

 والمؤسسات متكاملة من أجل تحقيق األهداف المرجوة.

 

 لنجاحات من المجموعات االقتصادية اإلقليميةفي ا البارزةالنقاط  (3

  نجاح في بناء مؤسسات إقليمية لدعم تيسيراألفريقيالسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب : 

ق ، قامت الكوميسا بتصميم وتنفيذ برامج وأدوات مختلفة تتعللتعزيز التكامل التجاري سعياالتجارة: 

ة حدودي مراكزمن خالل لحدود لمنسقة بما في ذلك إدارة  ،بالتجارة عبر الحدود وتسهيل العبور

؛ أدوات جمركية فعالة ؛ التجارة الرقمية الحرةالتجارة أمامالحواجز غير الجمركية  إلغاء جامعة؛

قتصادية اال ةالمجموع ههذتعتبر مثل النظام اآللي للبيانات الجمركية؛ وتبسيط الوثائق الجمركية. 

من تكفي إنشاء المؤسسات اإلقليمية الناجحة والمخططات التي تسهل التجارة.  ةرائد ةاإلقليمي

ات إقليمية قد أنشأ مؤسس اإلقليمأن في لتكامل المالي والنقدي ل بالنسبةالعالي لكوميسا اأداء  برراتم

الكوميسا، وشركة إعادة التأمين، بنك التجارة  فعالة وخطًطا تسهل التجارة مثل غرفة مقاصة

 .إلقليما؛ ودعم التجارة في تؤدي وطائفها بشكل جيد التيية اإلقليمي ونظام الدفع والتسووالتنمية 

. دود اإلقليمح تتجاوز لسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقيلالمؤسسات المالية  أصبحت

، البطاقة الصفراء التي تسهل حركة المركبات في جميع وميسا أيًضا لجنة منافسة تشغيليةلدى الك

. تواصل ماإلقليلنظام المالي في ل. كما تقوم الكوميسا بتنفيذ خطة تطوير واستقرار اإلقليمأنحاء 

 الكوميسا العمل على ضمان تنسيق النظام المالي والنقدي. 

 ددت ح والتكامل االجتماعي.التنقل ة يفي حر رائدةهي االقتصادية لدول غرب أفريقيا:  المجموعة

حرية تنقل األشخاص كأولوية منذ إنشائها. تم دعم هذه  المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

زيز الجديدة، يتم تع متريةالبيو الهويةبطاقة  معوالسكان.  لتنقلالرؤية من خالل إنشاء إطار موات 

نس نوع الجاالجتماعي. تم العديد من البرامج حول  لتكاملل مكرسة المتمثلة في مجموعةرؤية هذه ال

بعد  ،. في الواقعاإلقليماالجتماعي داخل  التكاملوالتعليم والصحة والشباب وتمكين المرأة لدعم 

وكول على بروت المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقياإنشائها، وقعت  على ةقصير فترةمرور 

مستوى ارتفاع  لقد زاد. 1979في مايو  رارقواالستبشأن حرية تنقل األشخاص، والحق في اإلقامة 

ول ألطر القانونية الالحقة مثل بروتوكابفضل  اإلقليماالجتماعي المسجل في  والتكاملحرية الحركة 

( وبروتوكول بانجول 1986، كوتونو(، وبروتوكول الحق في اإلقامة )يوليو 1982المواطنة )مايو 

 از سفرهذه القرارات إلى إصدار جوأدت وقد . االستقرارالحق في شأن ( ب1990، مايو 29)

بطاقة الهوية البيومترية الخاصة  2016تبعته في و، المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  .بالمجموعة

 (.غاد)اإلي لتنميةل المشتركةقطاع ذو أهمية تاريخية بالنسبة للهيئة الحكومية  هو :واألمن مسلال 
 قييمتيُظهر عديدة.  نزاعاتمنطقة في القارة شهدت وهي في منطقة القرن األفريقي.  اإليغاد تقع

م واألمن أن المجموعة االقتصادية اإلقليمية قد أنشأت إطاًرا لمنع وإدارة السل عدبُ  بموجب اإليغاد
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 واالستجابةلنزاعات باإلنذار المبكر ل اإليغادآلية  2002في . أُنشئت اإلقليمالنزاعات والعنف داخل 

اندالعها بك وكذل ،نزاعات التي يحتمل أن تكون عنيفةتلقي وتبادل المعلومات المتعلقة بالبغية  لها

مكافحة منع وب المعني اإليغادمركز تميز إلى ذلك، أصبح اد. باإلضافة غاإلي إقليموتصعيدها في 

سلم للاسعة واستراتيجية  ةاإلقليمي ةاالقتصادي ةعوالمجم ت. كما طوريؤدي وظيفتهالتطرف العنيف 

 تهاإدارو . يهدف هذا البرنامج إلى منع النزاعات2020-2016تغطي الفترة  اإلقليممن في األو

، نسيادة القانون وحقوق اإلنسا، الديمقراطية، ةكموالحالتهديدات األمنية عبر الوطنية، و ،وتسويتها

 ، والشؤون اإلنسانية والتنسيق والقضايا الشاملةفي مرحلة ما بعد النزاعإعادة اإلعمار والتنمية 

 .لجميع القطاعات

  :نإ .من المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامستفادة الدروس التمويل التكامل اإلقليمي 
على الموارد.  قلة في يكمنأحد األسباب الرئيسية لبطء أو فشل تنفيذ المشاريع والبرامج اإلقليمية 

الدول بالفشل في تخصيص الموارد لتمويل المشاريع والبرامج اإلقليمية، فإن هذه  من اتهام الرغم

 يهوبدون موارد مضمونة، ال يمكن التخطيط للمستقبل؛ والموارد في بعض األحيان غير متوفرة. 

على عكس المجموعات ومشكلة يواجهها االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية. 

المجموعة االقتصادية لدول غرب ، تمكنت ية األخرى وحتى االتحاد األفريقيقليماالقتصادية اإل

مضمونة.  موارد للمجموعةمن تحقيق أهدافها بشكل أفضل بسبب آلية التمويل التي توفر  أفريقيا

 قتطاعاالتنفيذ المشاريع والبرامج اإلقليمية، تستخدم المجموعة بروتوكول من أجل جمع األموال لو

المجموعة االقتصادية المصدر الرئيسي لتمويل  لمجموعةل االقتطاعمثل ي. 1996لعام  لمجموعةل

شركاء المن  التي تتم تعبئتهاالموارد  أما. المجموعةمن دخل  %70 ، أيلدول غرب أفريقيا

يتمثل . المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيافقط من دخل  %27حوالي فتمثل  اإلنمائيين

من الدول غير  اإلقليمعلى السلع المستوردة إلى  مفروضة %0.5 بنسبة ضريبة في االقتطاع

 .المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااألعضاء في 

جمع ت جماعة شرق أفريقياألن بعض المجموعات االقتصادية اإلقليمية مثل  امهم يعتبر ذلك أمرا

ما بين، فهو أمر غير مستدام. إلى جانب ذلكو اإلنمائيينشركاء المن الموارد من  %70ما يصل إلى 

السوق المشتركة لشرق أفريقيا مثل  ،معظم المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى تمتلك

وحدات لتعبئة  ،ومجموعة تنمية الجنوب األفريقيجماعة شرق أفريقيا و والجنوب األفريقي

 ياجماعة شرق أفريق تمتلك، ل المثالعلى سبيفمختلفة. ، فإن مواردها مبعثرة في سالل الموارد

من بين أمور أخرى. يؤدي تعدد إمكانيات التمويل  للجماعة،صندوق شراكة وصندوق تنمية 

سباب مختلفة إلى ضعف التنسيق وزيادة تكاليف اإلدارة وقنوات إعداد التقارير للمجموعة أل

 االقتصادية اإلقليمية وحتى عدم الكفاءة في االستخدام.

 هي: المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامن مثال المستفادة الدروس الرئيسية 

  أما الدول ، األشخاص الخاضعين للضريبة مباشرة في أيديملكية عملية االندماج هي

 مرتفع. ملالتكافإن الوعي العام بشأن عملية  وعليه،. واإليداع والتحويلجمع الفقط  تتولىف

 دالً ب وتتحكم فيهامضمونة تقريبًا  اعلى التخطيط بشكل جيد ألن إيراداته ةقادر المجموعة

 من االعتماد المفرط على المانحين.

  أداء  -يؤدي التمويل المضمون إلى تخطيط وتنفيذ أكثر فاعلية للمشاريع والبرامج اإلقليمية

 أفضل للمجموعات االقتصادية اإلقليمية الممولة تمويال جيدا.

 وهي مكلفة تعمل بكامل طاقتها لجنة ة االقتصادية لدول غرب أفريقياالمجموعر يتد ،

ي مجال : رائدة فالمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقياتستخدمها لصالح و اإلقليمبموارد 

ا نتائج يقي، حققت المجموعة االقتصادية لدول وسط أفر0.75التكامل البيئي. مع درجة 

من حيث التكامل البيئي. تؤكد هذه النتيجة االلتزامات  1إلى  0جيدة على مقياس من 

 منذ مؤتمر ريو عامفي المجموعة السياسية والدبلوماسية التي تعهدت بها الدول األعضاء 

حيث اعتمدت المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا صكوك عديدة مثل خطة . 1992

وسط أفريقيا، والسياسة العامة في مسائل إدارة البيئة والموارد ابات لالغالتقارب للجنة 
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الطبيعية للمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، وقرارات رؤساء دول المجموعة بشأن 

 .تطوير وتعزيز نظام االقتصاد األخضر في وسط أفريقيا

 وارد ن إدارة البيئة والمتستند دينامية التكامل البيئي هذه أيًضا إلى إطار مؤسسي يتألف م

ط االقتصادية لدول وسمفوضية المجموعة ة والتنمية الريفية التابعة لالطبيعية والزراع

مركز التطبيقات ، ، من بين أمور أخرىأفريقيا والمؤسسات المتخصصة، التي يمثلها

غابات لاولجنة ، الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ومركز ،بوسط أفريقيا ةالمناخي اتوالتنبؤ

ؤتمر ، مثل مي أيًضا من قبل الوكاالت المنفذةوسط إفريقيا. يتم إثراء هذا الكون المؤسسب

مع وشبكة منظمات المجت ،النظم اإليكولوجية للغابات الكثيفة والرطبة في وسط إفريقيا

 المدني لالقتصاد األخضر في وسط إفريقيا.

 سية وكذلك إنشاء المناطق سالسياسية واالستراتيجية والمؤ صكوكمن خالل هذه ال

ق مناطلديها أدنى معدل إلزالة الغابات مقارنة ب مجموعةالمحمية، فإن الدول األعضاء في ال

من المتوقع أن يتحسن معدل إزالة الغابات هذا مع تنفيذ و. ىالغابات االستوائية األخر

لبيئية، ل عيةالمراة الزراعية والسمكي برنامج تطوير الزراعة البيئية لتحقيق تنمية المنتجات

تنمية لبااألسواق األفريقية  ناشدتُ زيادة الطلب على األسواق الدولية، ووالتي تهدف إلى 

 .2021يناير  1منذ ، األفريقيةالقارية كجزء من التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة 

 

 الثاني: المواضيع الرئيسية في التكامل األفريقي الجزء .3

؛ ألشخاص من أجل التكامل القارياتنقل حرية  الذي تلعبهمهم الدور الالجزء الثاني من التقرير على يركز 

؛ والحاجة إلى دعم تمويل التكامل 19-فيروس كوروناجائحة إفريقيا بعد  انتعاشدور التكامل اإلقليمي في 

 اإلقليمي في أفريقيا من خالل تفعيل صندوق التكامل األفريقي.
 

 في االتحاد األفريقي  ألشخاصا تنقل ةيحربضمان  التعجيلالحاجة إلى  .3.1

 ل مكانةتحت إنها .االقتصادية األفريقية الجماعةخطوة أساسية نحو تحقيق ألشخاص ا تنقلة يتعتبر حر

لغاية ل المرغوب فيهاالتنمية المعتمدة على الذات ال يمكن أن تتحقق ومركزية للتكامل االقتصادي للقارة. 

ن شأن مفي أفريقيا إال من خالل االستخدام الفعال للموارد األكثر قيمة في القارة، وفي مقدمتها شعوبها. إن 

ة م مساهمة كبيرة في التنميدقي أنحرية تنقل األشخاص في أفريقيا  يؤدي وظيفته في محالوجود نظام 

  .األفريقيةاالقتصادية  الجماعةاالقتصادية واالجتماعية في القارة من أجل تحقيق 

 إمكانية لىنطوي عوتاعي واالقتصادي والسياسي للقارة حافًزا للتكامل االجتمألشخاص ا تنقلة يحرستكون 

في الوقت و .لما فيه فائدة الشعوب، تعزيزها، وتسهيل التجارة ويحقيقبشكل  تسخير الموارد الهائلة للقارة

فقط بحلول  ٪1نسبة ب هذا النصيب رتفعيمن االقتصاد العالمي ومن المتوقع أن  %3، تمثل إفريقيا الحالي

االقتصادات الناشئة في أفريقيا في سالسل القيمة اإلقليمية  اندماجيتوقع الخبراء أن درجة  2035.3عام 

تنمية التي مسارات ال على أنماط التجارة سيكون لها تأثير كبير على نموها المستقبلي وكذلكفي والعالمية و

لتكامل ا من شأنوفكار عبر الحدود. واأل شخاصلتسهيل تدفق السلع والخدمات واأل الترابطتتطلب بدورها 

األفريقية على إعطاء األولوية لالستثمار في القطاعات التي تتمتع فيها  البلدانأن يساعد اإلقليمي األعمق 

ك فيها الصناعات التي تمتل تعزيزإنشاء أو  يسه ل، يمكن أن . عالوة على ذلكبنظرائهامقارنة بمزايا نسبية 

 4الشركات األفريقية القدرة على المشاركة والمنافسة في األسواق العالمية.

   الواقعود. التجارة غير الرسمية عبر الحدو يشتغلون فيالذين  تنقلكما أن حرية تنقل األشخاص تسهل 

بشكل كبير مستوى التجارة في العديد من المجموعات  رفعت من الواضح أن التجارة عبر الحدودأنه

والمجموعة االقتصادية لدول مجموعة تنمية الجنوب األفريقي في  الغالب؛ هذا هو اإلقليميةاالقتصادية 

                                                           

3J .Schunemann,j. Cilliers, Z Donnenfeld, C. Aucoin and A. Porter, "African Future: key trends”, 26 June 2017.-J. Bello .اح مت

 .معهد الدراسات األمنية ألفريقيافي 
 .2018ألشخاص في إفريقيا ، اتنقل حرية دراسة حول فوائد وتحديات : "المنظمة الدولية للهجرة-االتحاد األفريقي 4
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دان على الرحالت بين البل المفروضةالصارمة  الشروطإلى تخفيف  التنقلستؤدي حرية  .غرب أفريقيا

قائما عمل البتصريح ال مع بقاء شرطاألفريقية عن طريق إلغاء الحاجة إلى تأشيرة للزيارات القصيرة ولكن 

 5لإلقامة المقصودة أو إقامة أخرى أطول أو عن طريق إصدار التأشيرات عند الوصول.بالنسبة 

ير ر بكثبأك وي قطاع التجارة غير الرسمية هف المنخرطين عددربما يكون من الضروري اإلشارة إلى أن 

باإلضافة  6أن هذه سمة مهمة للتجارة اإلقليمية والتنقل الدولي المسلم بههم في القطاع الرسمي. ومن  نمم

 7من سكان أفريقيا. %43قدر بنحو ت لشريحةللدخل  ارئيسي امصدر اكونهإلى 

 

 فيروس كورونااالقتصادي في مرحلة ما بعد  لالنتعاشالتكامل اإلقليمي ضروري  .3.2

القارة األفريقية ليست و، االقتصادات في جميع أنحاء العالمتدمير  19-فيروس كوروناجائحة واصل ت

حية، أزمة ص أعلى الرغم من أن إفريقيا قد حققت أداًء جيدًا نسبيًا لحماية نفسها من أسوف. من ذلك استثناء

-يروس كورونافمعدالت اإلصابة في العديد من البلدان تستمر في االرتفاع. وفي الوقت نفسه، فإن تأثير ف

، مع انخفاض النشاط عاًما 25ركود منذ أول حدوث مؤلم: بالفعل بشكل  جلي  على إفريقيا  االقتصادي 19

 العالم إلى عودةإن عن البنك الدولي. حديثا ، وفقًا لتقرير صدر 2020في  %3 بنسية تزيد علىاالقتصادي 

 لهاالمن ختعجل ، هناك طرق يمكن ألفريقيا أن سنوات. ومع ذلكسوف تستغرق  معهودأي نوع "طبيعي" 

لألعمال  افيروس كورونتبني بيئة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة بعد  ويمكن أن –انتعاشها االقتصادي ب

 فرص العمل. ولتحقيق ذلك، فإن التكامل اإلقليمي ضروري. وتوفيرالتجارية والنمو 

 

 اقتصاداتها إلحداث التحول فيتحتاج أفريقيا إلى منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  (1

 لىعيرتبط مستقبل التنمية في أفريقيا بالتكامل اإلقليمي الناجح. على الرغم من أن عدد سكان إفريقيا يزيد 

األسواق صغيرة ومجزأة وال ف، 2050مليار بحلول عام  2.5صل إلى المتوقع أن ي مليار نسمة ومن 1.2

أهم  دىيمثل إحتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  ولعلالمنافسة دوليًا بمفردها. في  لها حظ

ريقيا من التجارة مع أفالسوق. تحتاج أفريقيا إلى المتعلقة بمفارقة الالخطوات التي اتخذتها القارة لمعالجة 

 أجل زيادة قدرتها التنافسية من حيث التجارة العالمية.

 450ريقيا بمقدار دخل إف ارتفاعتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  سينتج عنن، وفقًا للبنك الدولي

 لضمانطها إن إفريقيا طموحة بخط 8في المائة(. 7)مكاسب بنسبة  2035مليار دوالر أمريكي بحلول 

، على الرغم من أن التجارة عبر الحدود ال تزال تمثل تحديًا في أجزاء كثيرة من أيسر وأكثر حريةتجارة 

 القارة. 

. يجب المصلحته تالسوق ليس هلكن هذ - ةضخم ةة القارية األفريقية سوقًا قاريمنطقة التجارة الحر توفر

 -تية يجب علينا إنشاء البنية التحكما السوق.  هننتج لهذجلبها معها. يجب أن تأن نستفيد من الفرص التي 

لحكومات ا ارسمال تونقل البضائع إلى المستهلكين.  وشراءإنتاج لتسهيل هذه التجارة:  -والناعمة الصلبة 

 الفرص المتاحة واألدوارواستغالل  استكشافل. يجب أن تستمر الشركات في إنها تسه   -تجارية  أنشطة

التجارة الحرة القارية األفريقية مساعدة البلدان األفريقية على التحول منطقة ليمكن   تلعبها.التي يمكن أن 

، وتمكينها من االرتقاء في سلسلة القيمة وتنويع اإلنتاج المحلي ةنتاجية المحليالقدرة اإل زيادةمن خالل 

 والتصدير. 

                                                           

 المرجع نفسه 5
برنامج  -1: 2015معايرة التجارة غير الرسمية عبر الحدود في الجنوب األفريقي، . برنامج الهجرة للجنوب األفريقي ومركز الهجرة الدولي 6

 .كيب تاون. الهجرة في الجنوب األفريقي
7 JGK Afrika  وC. Ajumbo "موجز االقتصاد األفريقياتالسياسبشأن التداعيات والتوصيات : التجارة غير الرسمية عبر الحدود في إفريقيا ، 

 1: 10،  2012،  نميةالبنك األفريقي للت
8 area-trade-free-continental-release/2020/07/27/african-https://www.worldbank.org/en/news/press 
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 ة، ولكنها عملية طويلاألفريقية ليست حدثًارة القارية ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن منطقة التجارة الح

التي قد انية الميد، نظًرا لحجم التحديات الزخم قبل أن تكتسبسنوات  عليهاستمضي وبطيئة ومعقدة  النف س

 بال شك إطاًرا للتغيير وأعطت إمكانية زخم قاري جديد أفضل. وفرتتقدمها وإمكانياتها. لكنها  تعرقل

 

 الشمولية في عملية التكامل األفريقي: النساء والشباب  (2

ة في لنجاح القار عوامل ضروريةفي التجارة في إفريقيا وسيكونون  هامدور بالنساء والشباب  يضطلع

عمال معظم رواد األإن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. التي توفرها ادة من اإلمكانات الكاملة االستف

في إفريقيا من النساء، لكن النساء ما زلن يواجهن تحديات وعقبات تحد من قدرتهن التنافسية وتجعل 

 ر الرسميغيالقطاع تجار من ل النساء أيًضا الغالبية العظمى مثالرجال. ت مشاريعأقل إنتاجية من  مشاريعهن

ير متناسب بالحواجز غير بشكل غ يتضررونجار عبر الحدود في إفريقيا، على الرغم من أن هؤالء الت

ة الجمركي والتنظيمات، بما في ذلك الفساد والمضايقات والمعلومات الخاطئة حول اإلجراءات الجمركية

بشكل غير متناسب.  19-فيروس كوروناـ جائحةالقيود المتعلقة بكما أنهن يتأثرن بومصادرة البضائع. 

فرص  فيرتو، تحتاج منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى دعم التحولفي إحداث لتحقيق إمكاناتها و

الحد من عدم المساواة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة. إن النهوض بالمساواة بين والئق، العمل ال

 الجنسين أمر أساسي لتحقيق هذه األهداف.

 

 إدارة الحدود يجب على الدول األفريقية االنتقال من حراسة الحدود إلى (3

ل في المتمثتهديد الذي يتميز به ال المتطور إن الطابعإدارة الحدود. بالحدود وب تتعلققضية أخرى هناك 

. لعالسإلى إغالق الحدود )البرية والبحرية والجوية( باستثناء  ىأد العدوى مع إمكانية انتقال مرض معد

ى: الضوء على مشكلة أخر ذلك طوابير طويلة. وسلطدت وشوه التنقل، تم تقييد وعندما أعيد فتح الحدود

نقل تأدت القيود المفروضة على و. التنقلالحدود في إفريقيا إلبعاد الناس وليس لتسهيل حرية  تئأنش

وتشديد الرقابة على الحدود إلى تعطيل األنشطة االقتصادية من خالل تقليل  عبر القارة واألقاليم األشخاص

توى المسعلى ضطرابات الكبديل ل أخذت مكانهاسل التوريد اإلقليمية التي التجارة وتعطيل سالحجم 

دية في أفريقيا معزولة عن امش. المناطق الحدوو، تقع األراضي الحدودية على الهالعالمي. إلى جانب ذلك

 ، المدارسالشربفق األساسية مثل مياه الحدودية إلى المراالمحلية ؛ تفتقر غالبية المجتمعات الدولة

لهذه الظروف  19-فيروس كوروناعلى الحدود خالل قيود  الجماهير المحتشدةوالمراكز الصحية. تعرضت 

دودية الحالمحلية ض هذا الوضع المجتمعات لفيروس. يعر  ا نشر"من أكبر عوامل "الصعبة التي تعتبر 

الضوء على التناقضات في لتحديات الصحة واألمن، من بين أمور أخرى. إن الوضع على الحدود يسلط 

العمالة  من اكبير احجم الذي يستضيففريقي اإلجنوب ال، في حالة يل المثالصنع السياسات؛ على سب

صالح إل يحتاج إليهم الناسالسلع األساسية ولكنها استبعدت الفنيين الذين دخول ب الدول، سمحت الوافدة

جيدًا. ربما حان الوقت  مدروس أم غير منعدمان اآلالت ومواصلة اإلنتاج. يبدو أن تنسيق السياسات كا

إلعادة التفكير في تيسير التجارة وإدارة الحدود في أفريقيا. يجب أن تتحول القارة من حراسة الحدود إلى 

تُبعد عريفية جديدة والحدود حواجز غير ت 19-فيروس كورونااإلدارة الشاملة للحدود. ال ينبغي أن يصبح 

تحت  ركهاتوت ومعظمهم من النساء والشباب، عن الطرق الرسميةالتجار ر اصغ، وخاصة الناس بذلك

إن  -وى لعدا أكبر ناقلياألشخاص المتنقلون ليس فالمهربين والممارسات غير المشروعة األخرى.  رةطسي

لتنقل نوفر ظروفًا أفضل لفلاآلخرين للخطر؛ تعرض الظروف التي ينتقلون في ظلها هي التي تعرضهم و

 لحدود.عبر ا

 

 ضرورة قيام االتحاد األفريقي بتشغيل صندوق التكامل األفريقي  .3.3

 على الرغمارد. المو قلة في يكمنأحد األسباب الرئيسية لبطء أو فشل تنفيذ المشاريع والبرامج اإلقليمية  إن

الدول بالفشل في تخصيص الموارد لتمويل المشاريع والبرامج اإلقليمية، فإن هذه الموارد في  من اتهام

مشكلة يواجهها وهي بدون موارد مضمونة، ال يمكن التخطيط للمستقبل؛ وبعض األحيان غير متوفرة. 



MYCM/AU/2(III)Rev.1 

Page 14  

يل ومضمونة لتموآلية مخصصة  إلى القارة تحتاج. االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

 ، وبالتالي، يجب على مفوضية االتحاد األفريقي تشغيل صندوق التكامل األفريقي.التكامل اإلقليمي

 ، ينبغي لمفوضية االتحاد األفريقي:ولتحقيق ذلك

تشكيل فريق عمل لصياغة اإلطار القانوني والهيكل المؤسسي لصندوق التكامل األفريقي مع تحديد  .1

 بوضوح. األدوار والمسؤوليات

االجتماع القادم للجنة الفنية المتخصصة للشؤون  خاللاإلطار القانوني والهيكل المؤسسي  عرض .2

 ا.ما واعتمادهمالمالية والنقدية والتخطيط االقتصادي والتكامل لمراجعته

وليد تلي باإلضافة إلى استراتيجية تعبئة الموارد لأن يقترح فريق العمل أيًضا آليات لزيادة التمويل األو   .3

 اإليرادات على المدى الطويل

ة المقترحستراتيجية المشاورات مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء حول ا إجراء .4

 تعبئة الموارد ل

 سيقزمنية للتنفيذ وتقديم تقرير إلى اجتماع التنالجداول ال القادمةأن تقترح اللجنة الفنية المتخصصة  .5

 الرابع.

 

 ستنتاجالا

 ساق حججا تفيدوتناول هذا الموجز بالبحث العناصر الرئيسية التي تؤثر على التكامل اإلقليمي في أفريقيا. 

بأن التكامل اإلقليمي ال ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بل وسيلة لالستجابة لتطلعات التنمية المستدامة 

 وصوال من حدة الفقر واألمن الغذائي بالتخفيف المتعلقة االنشغاالتبللمجتمعات في جميع أنحاء القارة بدًءا 

امة شاملة ، وتقدم نظرة عئيسية لتعميق التكامل في أفريقياإلى الخدمات األساسية. تقدم الورقة الدوافع الر

امل للمضي قدًما. يمكن لعمليات التك االقاري وتقترح طريق الصعيدحتى اآلن على  التجارب التي مرتعن 

 اإلقليمي المصممة بعناية أن تكون بمثابة ناقل للتنمية الشاملة والمستدامة.
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 إجراءات ذتخاالتوصيات  .4

 .فيروس كوروناجائحة  بعد لالنتعاشعملية التكامل ب التعجيل علىستساعد التوصيات واإلجراءات التالية 

 

 لعملاتوصيات ونقاط ال

 التوصيات التركيز مجال

التكامل  حالةتحسين 

 اإلقليمي في أفريقيا

 يجب على الدول األعضاء في االتحاد األفريقي:

 . قلوحرية التنالتوقيع والتصديق على االتفاقيات والبروتوكوالت والمعاهدات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة التعجيل ب . 1

 من خالل التمويل والبحث والتكامل في قطاع الصحة ةوالقاري ةواإلقليمي ةالوطني األصعدةالمساهمة في تعزيز النظم الصحية على  . 2

 ، وإعادة هيكلة الضرائبن التدفقات المالية غير المشروعةتعبئة الموارد المحلية في القارة من خالل الحد ملاستكشاف وسائل  . 3

 سياسة مصرفية ومالية أكثر جاذبية.وصياغة 

 في تحولإحداث الإعادة التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي من خالل وضع سياسات تقدمية من شأنها  . 4

 القطاع.

 ينبغي للمجموعات االقتصادية اإلقليمية:

ي من حيث التكامل ف اوسياساته اوبرامجه امع الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقي من أجل مواءمة مشاريعه اتعزيز تعاونه . 5

 القطاع االقتصادي والصحة وحرية تنقل األشخاص

التقييدية التي يتم وضعها حتى يمكن التخفيف من اآلثار  إلجراءاتل منسقمتناسق والعمل مع الدول األعضاء فيها لوضع نهج  . 6

 االقتصادية

 األمراض المعدية لعالجإنشاء أو دعم مراكز البحوث اإلقليمية في مجال الصحة  . 7

 ،من خالل تشجيع وتنسيق صياغة سياسات أفضل فيروس كوروناجائحة بعد  أقاليمهاإعادة التفكير في انتعاش االقتصادات في  . 8

 ويل االقتصاد والتصنيع والحوكمة.خاصة في تم

 
 ة:مفوضية االتحاد األفريقييجب على 

وكذلك صياغة تدابير لالنتعاش االقتصادي بروح من الوحدة من  19- فيروس كوروناع الدول األعضاء على مواصلة مكافحة يشجت . 9

 الموحدالموقف األفريقي  االنخراط فيخالل 

 تعزيز نظام الصحة القاريتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى ب التعجيل . 10

، وكذلك على المجموعات على الدول األعضاء فيروس كورونااالقتصادي بعد  لالنتعاشخطة متماسكة كير واقتراح إعادة التف . 11

 تستند إلى زيادة التمويل الداخلي، وسياسة تصنيع أكثر طموًحا وسياسة حوكمة أكثر فعالية.خطة االقتصادية اإلقليمية، 

حرية ضمان التعجيل ب

ألشخاص من اتنقل 

 يجب على االتحاد األفريقي:

جماعة واالقتصادية لدول غرب أفريقيا  المجموعة - ني  اإلقليم   جعلاإلقليمي من خالل  الصعيدوالترويج له على لبروتوكول ا تعميم . 1

 المشترك للبروتوكول من خالل "قبول" البروتوكول رسميًا.  بالتنفيذقومان ت التنقلن نفذتا أجندة حرية تيالل -إفريقيا شرق 
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التكامل تحقيق أجل 

 األفريقي 

 

 رئيس مفوضية االتحاد األفريقي يعينهمبعوث  يساعده مناصرا لحرية تنقل األشخاص، ويمكن أندولة تعيين رئيس  . 2

داخل المفوضية وفقًا لتوجيهات الوزراء المسؤولين عن الهجرة والالجئين  تؤدي كامل وظيفتهاإنشاء وحدة فنية متخصصة  . 3

ية حربروتوكول . وستقوم الوحدة بتنسيق تنفيذ 2018المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في يناير  أجازهاالتي داخليًا  والنازحين

   التنقل

صيرة . يجب أن تنص االستراتيجية على تدابير قهتنفيذلوالبروتوكول بدء نفاذ ل للترويجالمفوضية من قبل وضع استراتيجية  . 4

أثير مباشر ت مسيكون له نيذال ينوالقاري ينواإلقليمي ينالوطنيمصلحة ال من أصحابفئة محددة ومتوسطة وطويلة األجل تستهدف 

 النهائي. هعلى التصديق على البروتوكول وتنفيذ

 وضعل لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية التفاوضمجلس وزراء التجارة ومنتدى مؤتمر االتحاد األفريقي فوض يأن ينبغي  . 5

ة التجارة في السلع والخدمات لمنطقة التجارة الحرة القاري يفي بروتوكول اأساسيا التزامباعتباره  حرية تنقل األشخاصبروتوكول 

اولها التزامات محددة في جدأحكام تنص على توفير بغية لتجارة الحرة القارية األفريقية األفريقية وللدول األطراف في منطقة ا

 تفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. الالخاصة بالتجارة في السلع والخدمات 

تعزيز التكامل اإلقليمي 

فيروس بعد  لالنتعاش

 كورونا

 

 ةلدعم االنتعاش االقتصادي وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية األفريقي وتكامليةمتكاملة يئة مواتية لتعزيز سالسل قيمة توفير ب .1

 والتعجيل بتنفيذها

ستوى مستدام مستويات الدين الحالية إلى م تخفيض؛ بما في ذلك لتي تعزز استقرار االقتصاد الكليتنفيذ سياسات االقتصاد الكلي ا .2

 القطاع غير الرسميو المناطق الحضريةالتي تستهدف فقراء  اإلجراءاتالسيما  -اعية الحماية االجتم إجراءاتنطاق وتوسيع 

نقل البحري والاإلقليمية وخاصة الطرق وخطوط السكك الحديدية  ،في مشاريع البنية التحتية الرئيسية مبتكراالستثمار بشكل  .3

 األعمال لتسهيل حركة البضائع والخدمات ورجالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

والشركات  ،ها بكثافة، وهي أداة ومنصة أساسية لربط الشركات بالعمالء والموردينفي راستثمالتبني البنية التحتية الرقمية وا .4

 بمدرسيهموالطالب  ،الشركاتب

 تلك التي تملكها النساء والشباب اال سميتطوير آليات فعالة لتمويل المخاطر، وخاصة لشركات الصغيرة والمتوسطة،  .5

 .والطويلاالستجابة لألزمات بهدف تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية على المدى المتوسط  إجراءاتتصميم  .6

 صندوق التكامل األفريقي. تفعيل مفوضية االتحاد األفريقيليجب   تكامل التمويل 

تتبع ورصد التكامل 

 اإلقليمي

يكون تتبع االتفاقات والبروتوكوالت والمعاهدات التي سبغية يجب أن تنشئ مفوضية االتحاد األفريقي وحدة قارية للرصد والتقييم  .1

 القاري. الصعيدعلى والترويج لها الصكوك المذكورة أعاله بتوعية اللها دور رئيسي في 

 ية أو وحدات متخصصة لرصد وتتبع التكامل اإلقليمي.كما ينبغي للمجموعات االقتصادية اإلقليمية إنشاء آليات إقليم .2
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