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 تمهيد

 

 صناعية مهمة لمرجعحالة التكامل اإلقليمي في القارة، وثيقة تقرير التكامل األفريقي الذي يركز على يعتبر 

السياسات. خالل االجتماع التنسيقي األول عبين االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية الذي 

في نيامي، النيجر، أوصى رؤساء الدول والحكومات عبأن تُصدر مفوضية االتحا   2019يوليو  8ُعقد في 

 -كامل األفريقيتقرير الت -ي إفريقيا. يرصد هذا التقرير األفريقي تقريًرا سنويًا عن حالة التكامل اإلقليمي ف

التقدم الذي تحرزه مفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية في تنفيذ أجندة التكامل 

ل تقرير التكامل األفريقي سنويًا من أج تصدر مفوضية االتحا  األفريقي منذ ذلك الحينظلت  األفريقي.

المحرز في عملية التكامل في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية وعلى المستوى القاري، عرض التقدم 

 قمة التنسيق النصفة وثيقة عمل لوإجراء تحليل لبعض القضايا الناشئة المتعلقة عبالتكامل. يعتبر التقرير عبمثاعب

 .سنوية

 

نظمة الوحدة م إنشاءأفريقيا. قدم  ة الرئيسية فيكان التكامل اإلقليمي أحد الطموحات االقتصا ية والسياسي

نحو رؤية قارة أفريقية مستقلة ومتكاملة حقًا حيث يتم كسر  ةعبر القار فعة كبيرة  1963في عام  األفريقية

 .أفريقيًاهية االنتماء إلى الحواجز التي أحدثتها الحدو  االستعمارية لخلق تجرعبة مشتركة لما

 

فيروس كورونا كشف . لم يفيروس كورونا المستجد عبسبب جائحة يأتي هذا التقرير في وقت عصيب للقارة

سالسل  . عندما تعطلتأيًضا نقاط قوتها ومرونتهاعبل أظهر ؛ فحسب عن التحديات التي تواجه القارة المستجد

ارة على القفالتبن أصبح التكامل اإلقليمي هو الحل. والتوريد العالمية، أصبح الجيران مصدر الوار ات؛ 

، وإن كان ذلك دفيروس كورونا المستج ضروري النتعا  القارة عبعدفي الواقع،  ،التكامل اإلقليمي هذا ألن

يلعب االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول والقطاعات و. من العمل المزيد  يتطلب 

 .الخاصة والمجتمع المدني  وًرا مهًما

 

فريقي ، عبما في ذلك قيا ة االتحا  األفيروس كورونا المستجدلات القارية واإلقليمية المنسقة تسلط االستجاعب

ز المركفي الجهو  المبذولة لتأمين اللقاحات، الضوء على ما يمكن تحقيقه عندما تعمل القارة معًا. قام 

 فيروس كورونا المستجدعب معنيمركز عمليات الطوارئ الفعيل عبت لمكافحة األمراض والوقاية منها األفريقي

عبعد أن أعلنت أرعبع  ول آسيوية على األقل عن حاالت. عبدأت اإلجراءات اإلستراتيجية  2020يناير  27في 

ستراتيجية قارية مشتركة ألفريقيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتشكيل فرقة عمل أفريقية متعد ة عبوضع ا

اضية أسبوعية افتر يةذلك، تم تنظيم اجتماعات تنسيق عبعدوالتخصصات ومتعد ة القطاعات لفيروس كورونا. 

، ووزارات الصحة لمكافحة األمراض والوقاية منها للمركز األفريقيمع المراكز التعاونية اإلقليمية 

والمؤسسات الوطنية للصحة العامة، عباإلضافة إلى إحاطات إعالمية منتظمة وموجزات أسبوعية، لضمان 

االتحا   قاليمأتطور. تم تعزيز االتصال عبر مناسب حول تفشي المرض سريع النشر المعلومات في الوقت ال

األفريقي الخمس من خالل المراكز المتعاونة اإلقليمية، مما أتاح التحقق من تنبيهات وتقارير البلدان. يتم 

 كز األفريقيللمرالتاعبع  على الحدث ةراقبة القائمفريق المالبلدان ويراقبها تقاسمها توجيه البيانات التي 

حول تطور الوعباء  حقيقي" حية توفر رؤى في الوقت الآلية متاعبعةإلى " لمكافحة األمراض والوقاية منها

 .عبر الدول األعضاء في االتحا  األفريقي

 

في أنه في حين أن وتيرة  2021تتمثل إحدى الرسائل المهمة المنبثقة عن تقرير التكامل األفريقي لعام 

إحراز تقدم  مإال أنه تالتكامل اإلقليمي كانت عبطيئة عبشكل عام في عبعض المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، 

ية لجمركية، والتعريفات الجمرك، واالتحا ات اتنقل الناسكبير في مجاالت مواضيعية مختلفة مثل حرية 

والحواجز غير الجمركية وممرات النقل والبنية التحتية اإلقليمية. ومن المشجع أن التقرير يوضح أنه من 

ير من عد  كبحيث يوفر ، حول االجتماعي واالقتصا ي للقارةالممكن تعزيز التكامل اإلقليمي من أجل الت
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اح عملية تستند إلى االستراتيجيات والمبا رات التي يمكن أن المجموعات االقتصا ية اإلقليمية قصص نج

 .تتبناها المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى عبسهولة

 

من المهم اإلشارة إلى أن قاعبلية وفعالية التكامل اإلقليمي يتم تحديدها في نهاية المطاف من خالل نقاط القوة و

زامها عبالعملية. وهذا يعني أنه يجب على الدول أن تتجاوز والضعف الداخلية للدول األعضاء ومستوى الت

ة القارية كبداية، يعد تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرومجر  توقيع االتفاقيات إلى التصديق عليها وتنفيذها. 

 .عبعد الوعباءفي مرحلة ما حاليًا أمًرا أساسيًا لالنتعا  االقتصا ي التي عبدأت عملها  األفريقية

 

جب أن يكون هذا التقرير عبمثاعبة مرجع مهم لصناع القرار لتعزيز التكامل اإلقليمي في أفريقيا ومعالجة لذلك ي

 .التحديات المتبقية وكذلك التحديات الناشئة للتحول االجتماعي واالقتصا ي للقارة

 

 موسى فقي محمد

 مفوضية االتحاد األفريقي رئيس
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 شكر وعرفان

 

متعد  األعبعا . تم تطوير الإلى مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي  2021يستند تقرير التكامل األفريقي لعام 

المؤشر من قبل مفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبمشاركة اتحا  البنوك 

 .المركزية والوكاالت اإلحصائية الوطنية

 

ي عبقدر مفوضية االتحا  األفريق لهم يجمع فريقًا متنوًعا من الخبراء الذين تدين وعبالمثل، فإن إعدا  التقرير

ي ة التي ساهمت عبشكل جوهركبير من االمتنان. تم إعدا  التقرير من قبل المجموعات االقتصا ية اإلقليمي

تصا ية والتجارة القمدير إ ارة التنمية ا الوثيقة. قا  الصياغة الفعلية للتقرير جان  ينيس جاعبكيني، إعدا في 

م فريق للمفوض ألبرت م. ويض تحت التوجيه العام عباإلناعبة مفوضية االتحا  األفريقيلوالصناعة والتعدين 

 ،غيسانوعبيير  جي ن ،ة التنمية االقتصا ية والتكامل والتجارة الذي شارك في هذه المهمة ماناسيه نتاغانداإ ار

 .ولوريت فرانسيت إيكو وماندي ماوياكوفا

 

ا ية ألمناء التنفيذيين للمجموعات االقتصلتو  مفوضية االتحا  األفريقي أيًضا أن تتقدم عبخالص الشكر 

ن حاج التقرير. تألف الفريق من عما  عب عدا طوال فترة إمفوضية لاإلقليمية الذين أتاحوا موظفيهم الفنيين ل

)تجمع  ول الساحل   ي كورما، وعبد هللا صاعبر وماما)اتحا  المغرب العرعبي( حمو ة ورعبيع ساخي

أغري نيرينجيي وسامسون مانيراكيزي  ،سيمال أوعبينو آمور، وسلفاتور ماتاتا )الكوميسا(و والصحراء(

 لدول وسط أفريقيا( وموتاهي المجموعة االقتصا يةوجول روميل توكا تشاكونتي )، )جماعة شرق أفريقيا(

 ،يكواس( وهوعبي موساكا سيموتشيلاإلوكوينكون ميلوغو ) ،يغا ( وإلياسو مصطفى عبوعبواإلكاغوي )

 (.وجيفين عبيالي )السا ك

 

، )مكتب نائب رئيس المفوضية( : روزيت نيرينكينديكل من مفوضية االتحا  األفريقيإ ارات  مختلف لمث  

مبوالي نو ورياك ، والتر(إ ارة الزراعة والتنمية الريفية واالقتصا  األزرق والبيئة المستدامةسيمبليس نواال )

 ، رون عثمان عمر ورين أعبولوس )مديرية واإلعالم واالتصال( ،)مديرية إ ارة المؤتمرات والمنشورات(

شيمبا ، ن)مديرية الخدمات الطبية والصحية( ، محمد يوسف  يوب)إ ارة البنية التحتية والتعدين والطاقة(

تيفن ، جوان أوعبيرو وس)إ ارة الشؤون االقتصا ية( ، حسين غيدي عبسيه)إ ارة الشؤون السياسية( م.ميشيل

)مديرية البرمجة وإعدا  الميزانية والمالية  ، راماتاللي نكالي)مكتب المستشار القانوني( عبواعبينج عبايدو

)مديرية المرأة ومسائل الجنسين  محمدعلمي وا  ال، )إ ارة السلم واألمن( ، سلفاتور نكيشيماناوالمحاسبة

 ية(.والشباب والتنم

 

)المؤسسة األفريقية لبناء القدرات( وميشيك موتيزي وتساكاني ماهالولي )اآللية  مثل كل من عباراسو  ياوارا

مراض لمكافحة األ المركز األفريقيجو البايي عبينجامين )األفريقية للمراجعة المتبا لة عبين األقران(، و

 .مؤسسات االتحا  األفريقي( والوقاية منها

 

لتقرير. هذا ا عدا ر لشركائنا الذين ساهموا في إأن تتقدم عبخالص الشك االتحا  األفريقي مفوضيةكما تو  

ين وعبيتيليم بوقد مثلهم مورين أتشينغ وكاتشي ما وعبوكو )المنظمة الدولية للهجرة( وجيد أوكيكي وريموند جيل

 (.يوب إعبسا )عبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيإتيكلو و

 

وانياما  ريق  الف الفني الذي صاغ هذا التقرير. قا كما تعرب مفوضية االتحا  األفريقي عن امتنانها للفريق 

نيروعبي، كينيا( الذي كان قائد الفريق. تألف عباقي أعضاء الفريق من  -مركز التكامل اإلقليميماسيندي )

يير عب ب إجراء التحليل اإلحصائي، كانيانيك ليفو و )الكاميرون( وأوالوالي ماييجون )نيجيريا(. إلى جان

اندي م التقرير عبينما قدمت عدا إلجهة التنسيق المحورية  هو جي نجويسان )مفوضية االتحا  األفريقي( 

كل الدعم اإل اري. كما قدم كل من عباعبا جبريل فاي ومونسورو ماوياكوفا )مفوضية االتحا  األفريقي( 

 .ميسجين  عًما ال يقدر عبثمنأوليتان وراشيل ناكيجو ي وتيالهون تي
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 المختصرات

 

ACB  البنك المركزي األفريقي 

ACBF  المؤسسة األفريقية لبناء القدرات 

ACM  السوق األفريقية المشتركة 

AEC  الجماعة االقتصا ية األفريقية 

AIF  صندوق التكامل األفريقي 

AfCFTA  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  

AfDB  األفريقي للتنمية البنك 

AIB  عبنك االستثمار األفريقي 

AMF  صندوق النقد األفريقي 

AMU  اتحا  المغرب العرعبي 

AU  االتحا  األفريقي 

AUC  مفوضية االتحا  األفريقي 

AUDA-NEPAD   وكالة االتحا  األفريقي للتنمية/ النيبا 

BDEAC  عبنك التنمية لدول وسط أفريقيا 

BEAC   أفريقياعبنك  ول وسط 

BIAT  تعزيز التجارة األفريقية البينية 

CCRT  صندوق احتواء الكوارث واإلغاثة 

CEMAC والنقدية لوسط أفريقيا المجموعة االقتصا ية 

CEN-SAD تجمع  ول الساحل والصحراء 

CET  التعرفة الخارجية المشتركة 

COMESA  السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي 

COPAX   السلم واألمنمجلس 

COVID-19 فيروس كورونا المستجد 

EAC  جماعة شرق أفريقيا 

EACSO  منظمة شرق أفريقيا للخدمات المشتركة 

EAMI  لشرق أفريقيا المعهد النقدي 

EAMU  االتحا  النقدي لشرق أفريقيا 

EAPI  المعهد البرلماني لشرق أفريقيا  

ECCAS  المجموعة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا 

ECOWAS  المجموعة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا 

EPAs  اتفاقيات الشراكة االقتصا ية 

EU  االتحا  األوروعبي 

FAO  منظمة األغذية والزراعة 

FTA  منطقة التجارة الحرة 

ICT  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

IGAD  الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية 

IGADD   المشتركة المعنية عبالجفاف والتنميةالهيئة الحكومية 

IMF  صندوق النقد الدولي 

IOM  المنظمة الدولية للهجرة 

LPA  خطة عمل الجوس 

LVBC  لجنة حوض عبحيرة فيكتوريا 

M&E  الرصد والتقييم 
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MoU  مذكرة تفاهم 

NTBs  الحواجز غير الجمركية 

OAU  منظمة الوحدة األفريقية 

PAP  البرلمان األفريقي 

PAU  الجامعة األفريقية 

PTA  منطقة التجارة التفضيلية 

RAIP  الخطة اإلقليمية لالستثمار الزراعي 

RECs  المجموعات االقتصا ية اإلقليمية 

RoO  قواعد اإلجراءات 

RO  منظمة إقليمية 

RPAs  المجالس البرلمانية اإلقليمية 

RTA  الترتيبات التجارية اإلقليمية 

SAATM   الموحدة للنقل الجويالسوق األفريقية 

SACU  االتحا  الجمركي للجنوب األفريقي  

SADC  مجموعة تنمية الجنوب األفريقي 

SCT  المنطقة الجمركية الموحدة 

SDGs  أهداف التنمية المستدامة 

SMEs  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

T-FTA  منطقة التجارة الحرة الثالثية 

ToRs  االختصاصات 

UEMOA    االقتصا ي والنقدي لغرب أفريقيااالتحا 

UMOA  االتحا  النقدي لغرب أفريقيا 

UNDP  عبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNICEF  منظمة األمم المتحدة للطفولة 

UNIDO  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

WAMZ  المنطقة النقدية لغرب أفريقيا 

WFP  عبرنامج األغذية العالمي 

WHO   الصحة العالميةمنظمة 

WTO  منظمة التجارة العالمية 
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 الخلفية والسياق

 

 مقدمة

 

العديد من المنظمات في إحدى  عضويةالتشارك جميع الدول األفريقية في التكامل اإلقليمي من خالل 

والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية واالتحا  األفريقي. توافق الدول على التعاون  اإلقليمية الفرعيةاإلقليمية و

من خالل إنشاء مؤسسات مشتركة ولديها قواعد مشتركة لتحقيق االستقرار وتنمية اقتصا اتها وتحسين 

مثل األوعبئة  رىقضايا أخ كفاءة السوق وتقاسم تكاليف السلع العامة أو مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومعالجة

يمكن للتكامل اإلقليمي أيًضا أن يقوي أصوات الدول الصغيرة التي غالبًا وواالمن.  موكذلك السل لجوائحوا

لتفاوض وهذا تكاليف اارتفاع قوتها التفاوضية وانخفاض ما تواجه عيوعبًا في التعامل مع عبقية العالم عبسبب 

على الرغم من هذه الفوائد، فإننا نشهد وغيرة والمجزأة. نها مهمة جدًا للدول األفريقية الصكوهو السبب في 

تقدًما عبطيئًا في التكامل األفريقي على الرغم من العديد من التدخالت والمشاريع لتعزيز التكامل اإلقليمي 

 .على مر السنين

 

دمر ي فيروس كورونا المستجدال يزال فيه  يأتي اإلصدار الثالث من تقرير التكامل األفريقي في وقت

 . إن التأثير االقتصا ي للوعباء على القارةمن ذلكالقارة ال تُستثنى االقتصا ات في جميع أنحاء العالم، و

في  %3قتصا ي عبأكثر من عاًما، حيث انخفض النشاط اال 25: الركو  األول منذ اواضح عبات األفريقية

عي" "طبي وضع العالم إلى أي ، وفقًا لتقرير حديث صا ر عن البنك الدولي. ستستغرق إعا ة2020عام 

 3 2 1 .يمكن التعرف عليه سنوات

 

فيروس  نظًرا ألنولطالما اعتُبِر التكامل اإلقليمي في أفريقيا عامالً مساعدًا على االز هار طويل األمد. 

، يمكن أن يكون التنسيق االقتصا ات في جميع أنحاء القارةيضع ضغًطا شديدًا على  كورونا المستجد

إطاًرا فعااًل إل ارة االستجاعبة وتعزيز االنتعا  عبعد الوعباء. أنشأت منطقة التجارة الحرة القارية  اإلقليمي

التي تم تحديدها  فيروس كورونا المستجد ، منصة وحواًرا لدعم ذلك. في عبيئة، التي تم تفعيلها اآلناألفريقية

ستصبح القارة متراعبطة أكثر من أي من خالل إغالق الحدو  الوطنية وانهيار سالسل التوريد العالمية، 

 .وقت مضى

 

                                                           
 1 https://www.worldbank.org/en/region/afr/overview 

 2 -saharan-sub-in-downturn-economic-confirms-bank-release/2020/10/08/world-https://www.worldbank.org/en/news/press

africa-outlines-key-polices-needed-for-recovery 

 3 recovery-for-poised-africa-saharan-sub-recession-release/2021/03/31/amid-https://www.worldbank.org/en/news/press 

، مفر هاعب ال توجد  ولة أفريقية مستقلة اليوم لديها فرصة التباع مسار مستقل للتنمية االقتصا ية

مروا تقريبًا أو اضطروا للعو ة إلى حظيرة القوى االستعمارية وكثير منا ممن حاولوا القيام عبذلك  ُ 

 .يى المستوى القارعل صلحكن لدينا سياسة موحدة تتما لم الساعبقة. لن يتغير هذا الموقف 

 1963، اكوامي نكروم
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أ ى إلى تباطؤ التكامل اإلقليمي، لم يكن أ اء إفريقيا جيدًا حتى قبل  فيروس كورونا المستجد في حين أنو

وحتى  2020عام ل فريقياأل التكاملوفقًا لتقرير والوعباء كما هو موثق في تقارير التكامل األفريقي الساعبقة. 

 .، فإن مستوى التكامل في القارة منخفض عبشكل عام2021لعام  ألفريقيالتكامل ا ريرتق

 

يأخذ هذا التقرير في االعتبار التطورات الهامة في عملية التكامل اإلقليمي وطموحات االتحا  األفريقي 

والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والتحديات التي تمت مواجهتها خالل العام الماضي. أعرب االتحا  

 - ةريقي عن طموحاته المعززة ألجندة التكامل اإلقليمي الخاصة عبه وأطلق مبا رات قارية رئيسياألف

وكذلك تنشيط عمله نحو تحقيق أهداف معاهدة أعبوجا من  2063التي ور ت في أجندة  -ائدةالمشاريع الر

 .خالل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 

طورات هذه التتصاحب  الفرص والتحديات التي تناوليفهو ، التكاملعملية يقي م هذا التقرير  حين وفي

 .الرئيسية في أجندة التكامل اإلقليمي األفريقي

 

يقدم التقرير مراجعة شاملة ومنظمة لحالة التكامل ويقدم توصيات سياسية مبتكرة لتسريع عملية التكامل 

إلعا ة تركيز الخطاب على التكامل  ينفريقيرؤساء الدول والحكومات األاإلقليمي الجارية. إنها مبا رة 

ثل قوة  يناميكية ، تموالقضايا الناشئة ذات الصلة، وتقديم توصيات لتحقيق "أفريقيا متكاملة ومز هرة وسلمية

 4 ".الدول مصاففي 

 

تنشئ وف سنحو تحقيق هذا الهدف و أفريقيا تحديات التكامل األفريقي، تتقدمه، مهما كانت يوضح التقرير أن

عات االقتصا ية وجمموال مفوضية االتحا  األفريقيقدمت . الجماعة االقتصا ية األفريقيةفي نهاية المطاف 

خبرتها في اإلعدا  المشترك للتقرير، وقد أضاف هذا النهج التعاوني قيمة كبيرة. ويلقي إعدا   اإلقليمية

اع عبعملية التكامل لإلسر ريقيينالتي تتطلب تحرك القا ة األف التقرير الضوء على العوائق الفنية والمؤسسية

 .اإلقليمي

 

تشمل العوامل األخرى التي تبطئ التكامل اإلقليمي تداخل العضويات في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية 

وقيو  الموار  البشرية وضعف تنسيق السياسات وضعف رواعبط البنية التحتية. تعتبر مسألة تذاخل 

ألنها تقيد القدرات المالية والبشرية لدولنا األعضاء. وتؤ ي أيضا إلى تحديات في  لة هامةويات مسأالعض

 تنسيق السياسات والبرامج.

 

التنويع والقيمة المضافة المنخفضة؛ واالنتشار الواسع  ؛ ومحدو يةتشمل العوائق األخرى ضيق األسواقو

في المائة.  16عند حوالي  -منخفضة للغاية البينية ألفريقيةللحواجز غير الجمركية، كل ذلك أعبقى التجارة ا

 .اعاتنزاستمرار انعدام األمن وال أكثر فاقم ذلكمما يو

 

 

 :متعدد األبعادالمؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي 

 

؛ ( مؤشًرا33وثالثة وثالثين )عبعا  ( أ8متعد  األعبعا  من ثمانية )اليتكون مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي 

 :فيما يلياألعبعا   تتمثل عتبات لكل من المؤشرات.و

 

 تنقل الناسحرية  (1

 التكامل االجتماعي (2

                                                           

 رؤية االتحا  األفريقي 4 

 5 amrii_feb1.pdf-doc-https://au.int/sites/default/files/documents/40069 
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 التكامل التجاري (3

 التكامل المالي (4

 التكامل النقدي (5

 تكامل البنية التحتية (6

 التكامل البيئي (7

 التكامل السياسي واالجتماعي (8

 

 اختيار المؤشرات

على النحو الواجب لتقييم مستوى تقدم المجموعات االقتصا ية  لكل من األعبعا  الثمانيةتم تحديد المؤشرات 

 :اإلقليمية لهذه األعبعا  المختلفة. هناك نوعان من المؤشرات

 ؛المؤشرات النوعية  (1)

 .المؤشرات الكمية  (2)

 

ر المؤشرات عبينما تشيعملية التكامل خالل تصف المؤشرات النوعية األ وات واالتفاقيات التي يجب تنفيذها 

 .أثناء جمع البياناتها الكمية إلى أهداف قاعبلة للقياس الكمي مباشرة والتي يتم الحصول على قيم

 :مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا 

التكامل األفريقي  أجندةيحد  المؤشرات والمخرجات لكل عبُعد، ثم يرعبطها عبأهداف/ أولويات   (1)

 .2063ين في معاهدة أعبوجا وأجندة على النحو المب

يحد  منهجية حساب مؤشرات التكامل اإلقليمي والعتبات التي يتم قياس المؤشرات على أساسها  (2)

من أجل تقييم األ اء وكذلك تقييم التقدم مع مراعاة الخطوات الفرعية لتحقيق األ وات 

 .املواالتفاقيات والمبا رات وأهداف التكامل المذكورة في أجندة التك

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2021، المصدر مفوضية االتحا  األفريقي، مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا أعبعا  ومؤشرات 
 

 ق.لحفي الم مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا ير  مزيد من المعلومات حول 

 الخطوات الرئيسية في التحليل
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 :عبالخطوات التاليةمرت الدراسة 

  االستبيانات إعدا :  راسة مكتبية و1الخطوة 

 الخطوة الثانية: إ ارة االستبيانات 

  حساب المؤشرات3الخطوة : 

  العتبات: حساب 4الخطوة 

  ملخص الحساعبات5الخطوة : 

 مصا قة عليهحليل التقرير وكتاعبته والالخطوة السا سة: ت 

 2021هيكل تقرير التكامل األفريقي 

 :رير التقليدية المكونة من جزأيناعبصيغة التق 2021يحتفظ تقرير التكامل األفريقي لعام 

 ... المتعد  األعبعا  قليمي األفريقيؤشر التكامل اإلم

 ه مفوضية االتحا  األفريقي أعدتهو مؤشر مركب  مؤشر التكامل األفريقي المتعد  األعبعا

الوطنية والبنوك المركزية والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبالتعاون مع وكاالت اإلحصاء 

مية المجموعات االقتصا ية اإلقلي تكامللممكن تقييم الجهو  المبذولة لاألفريقية، مما يجعل من ا

للمجموعات  والمعاهدات اإلقليميةأعبوجا معاهدة و، 2063تعلق عبأهداف وأولويات أجندة فيما ي

 .اإلقليمية. االقتصا ية

  مؤشًرا. هذه األعبعا  الثمانية  33أعبعا  و 8يتألف مؤشر التكامل األفريقي المتعد  األعبعا  من

تكامل البنية التحتية، والتكامل التجاري، والتكامل االجتماعي، و، تنقل الناسهي: حرية 

 .التكامل السياسي والمؤسسيوالتكامل البيئي، والتكامل النقدي، والتكامل المالي، و

  نفيذ عبعين االعتبار المراحل المختلفة لت شر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا مؤيأخذ

. المراحل 2063أجندة صكوك واتفاقيات التكامل المنصوص عليها في معاهدة أعبوجا و

ي القوانين  ماج فتفاوض والتوقيع والتصديق واإلالمختلفة التي تم النظر فيها هي التشاور وال

النقاط التي أحرزتها مجموعة  لكل من المؤشرات، يتم الحصول علىلنسبة وعبا. المحلية

 .عن طريق التحقق من اكتمال كل خطوة من هذه الخطوات الخمساقتصا ية إقليمية 

تتم  عبعين االعتبار المؤشرات الكمية التياإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا   يأخذ مؤشر التكامل

 .ومعاهدة أعبوجا 2063الوار ة في أهداف أجندة مقارنة قيمها المجمعة عبالقيم 

 كون متعد  األعبعا  عبعين االعتبار العتبات الثاعبتة التي تالتكامل اإلقليمي األفريقي ال مؤشريأخذ

تحكم للمستخدمين واألكا يميين وصناع القرار. يتم تحديد هذه العتبات على أساس أ وات  عبمثاعبة

 .ومعاهدة أعبوجا 2063جندة األهداف المحد ة والتسلسل الزمني أل

هو األ اة الرئيسية لصياغة التقرير السنوي المتعد  األعبعا  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي 

 .للتكامل اإلقليمي األفريقي وهو أحد وثائق عمل االجتماع التنسيقي
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 لحالة التكامل اإلقليمي في القارة استنا ًا إلى: يقدم الجزء األول تقييًما قسم التقييم -الجزء األول   (1)

 :هذا القسم. مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا 

 .2063يقيم مستوى التكامل في القارة عبالرجوع إلى معاهدة أعبوجا وأجندة  (أ

يعرض الممارسات الجيدة وخبرات المجموعات االقتصا ية اإلقليمية المختلفة  (ب

 .تتعلم منها المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرىالتي يمكن أن 

المتعلقة عبالتكامل اإلقليمي في أفريقيا  يعضا: يتناول مجموعة من الموالقسم التحليلي -2الجزء   (2)

والتي تم اختيارها من قبل مفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية. المحاور 

 :ما يلي يه 2021 عام الرئيسية لتقرير

 :الفصولير  أ ناه تصميم و

 الجزء األول: يتكون هذا القسم من فصلين

  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد  - : تقييم التكامل اإلقليمي في أفريقيا1الفصل

تكامل اليحلل هذا الفصل حالة التكامل اإلقليمي في القارة عباستخدام مؤشر : 2021 لعام األبعاد

 (المعدل الثاني) األفريقي المتعد  األعبعا اإلقليمي 

  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد  من المستمدة واالتجاهات الدروس: 2الفصل

يسلط هذا الفصل الضوء على الدروس التي يمكن تعلمها من االتجاهات : 2021 لعام األبعاد

 .في عملية التكامل

 أربعة فصول وخاتمةالجزء الثاني: يتكون هذا القسم من 

  يعتبر هذا الفصل الحاجة إلى من أجل التكامل األفريقي تنقل الناس: حرية 3الفصل :

ية كخطوة أساس تنقل الناستجاوز منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ومعالجة حرية 

. وينظر إلى حرية حركة السلع والخدمات ورأس الجماعة االقتصا ية األفريقيةنحو تحقيق 

 .المال والناس على أنها ضرورية للتكامل األفريقي ولتعزيزها عبشكل جماعي

  يتناول : فيروس كورونا المستجد إفريقيا بعد انتعاش: دور التكامل اإلقليمي في 4الفصل

هذا الفصل التحديات التي تواجه إفريقيا في النظام اإليكولوجي االقتصا ي/ المالي العالمي 

 فيةكيالثم ينتقل إلى تقديم توصيات حول  فيروس كورونا المستجد والتي تفاقمت اآلن عبسبب

 .التكامل اإلقليمي أفريقيا على إعا ة البناء عبشكل أفضل التي يمكن أن يساعد عبها

 والشباب مسائل الجنسيني عملية التكامل: الفصل الخامس: الحاجة إلى الشمولية ف: 

 التكامل األفريقي. ويتناول  ور الجنسينيدعو هذا الفصل إلى تعزيز الشمولية في عملية 

وفي  والشباب في التكامل األفريقي؛ عبما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

في القارة. تعد شمولية قطاعات المجتمع المهمشة  فيروس كورونا المستجد عبعد نتعا اال

 .أمًرا ضروريًا لتنمية القارة

  ستندي :يل صندوق التكامل األفريقيفعيمي في أفريقيا: ت: تمويل التكامل اإلقل6الفصل 

ويعطي الخطوات الرئيسية الالزمة  2020 تقرير التكامل األفريقي لعام لىإهذا الفصل 

 .لتفعيل صندوق التكامل األفريقي
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 2021الشكل: أعضاء المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، االتحا  األفريقي 

 

اتحا  المغرب 
العرعبي

الجزائر ، ليبيا ، موريتانيا ، المغرب ، تونس•

جماعة شرق 
أفريقيا

عبوروندي ، كينيا ، رواندا ، جنوب السو ان ، تنزانيا ، أوغندا•

اإليكاس

و أنغوال ، عبوروندي ، الكاميرون ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، تشا  ، جمهورية الكونغ•
سيبيالديمقراطية ، غينيا االستوائية ، الجاعبون ، جمهورية الكونغو ، ساو تومي وعبرين

اإليكواس

ا عبيساو، عبنين، عبوركينا فاسو، الرأس األخضر، كوت  يفوار، وجامبيا، غانا، غينيا، غيني•
ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون وتوجو

السا ك

و، مدغشقر، أنغوال، عبوتسوانا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، ليسوت•
يا وزيمباعبويمالوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، سيشيل، جنوب أفريقيا، تنزانيا، زامب

اإليغا 

جيبوتي، إريتريان إثيوعبيا، كينيا، الصومال، جنوب السو ان، السو ان وأوغندا•

صا -سين

، جيبوتي، عبنين، عبوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشا ، جزر القمر، كوت  يفوار•
لنيجر ، مصر، إريتريا، جامبيا، غانا، غينيا عبيساو ، ليبيا، مالي، موريتانيا ، المغرب، ا

نيجيريا، السنغال ، سيراليون ، الصومال، السو ان، توحو وتونس

الكوميسا

ني ، عبوروندي ، جزر القمر ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جيبوتي ، مصر ، إيسواتي•
شيل ، إريتريا ، إثيوعبيا ، كينيا ، ليبيا ، مدغشقر ، مالوي ، موريشيوس ، رواندا ، سي

الصومال ، السو ان ، تونس ، أوغندا ، زامبيا ، زيمباعبوي
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 الفصل األول: التقييم واالتجاهات في التكامل اإلقليمي في أفريقيا 

 مقدمة .1.1

 امهمتغى مبعبالغ األهمية في نمو اقتصا ات أفريقيا؛ وهذا يفسر سبب كونه  االتكامل اإلقليمي أمريعتبر 

نمية في استراتيجيات الت التكامل اإلقليمي جزًءا ال يتجزأ منظل منذ االستقالل في الستينيات، فللقارة. 

التكامل اإلقليمي أهم هدف للقارة على مدى العقو  الستة الماضية. تستند أجندة في الواقع، كان و؛ إفريقيا

لجماعة ا االتحا  األفريقي، إلى التكامل اإلقليمي وتشكيل عا إليها  التنمية على مستوى إفريقيا، كما

بر خارطة تعت 7 2063.6أجندة واآلن، في  1991تم وضع هذا في معاهدة أعبوجا لعام . االقتصا ية األفريقية

للجماعة  عبمثاعبة اللبنات األساسية طريق التكامل اإلقليمي ألفريقيا المجموعات االقتصا ية اإلقليمية

 .ةسن 34التي كان من المتصور أن تأتي على ست مراحل على مدى فترة االقتصا ية األفريقية 

مة، والمعالم ثاقبة للديناميكيات القائنظرة توفير يبحث هذا الفصل في اتجاهات التكامل اإلقليمي في القارة مع 

 .التي تم تحقيقها، والدروس الرئيسية، والتحديات والتوصيات

 

 الوضع العام للتكامل اإلقليمي في أفريقيا .1.2

 
 
 
 

 التحليل العام للمجموعات االقتصادية اإلقليمية

                                                           

 :الموقع الشبكي . متاح على)منظمة الوحدة األفريقية( 1991لعام  معاهدة أعبوجا 6 
https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-
_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf 

doc--33126: الموقع الشبكي . متاح على: أفريقيا التي نريده2063أجندة  (2015مفوضية االتحا  األفريقي ) 7 

01_background_note.pdf (au.int) 

نحن جميعًا نريد إفريقيا موحدة ، متحدة ليس فقط في مفهومنا لما تعنيه الوحدة ، ولكننا متحدين في رغبتنا 

 .قطفي أساس قارجميع المشكالت التي يمكن حلها على أفضل وجه على معالجة  المشتركة للمضي قدًما معًا في

 كوامي نكروما
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التي أحرزتها المجموعات مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  لالبياني:  النقاط العامة  رسمال

 2021االقتصا ية اإلقليمية، مفوضية االتحا  األفريقي 
 

 

 .1إلى  0مقياس من عب 0,62 رجة التقييم اإلجمالية لعملية التكامل  اخل القارة هي 

 

لكل من المجموعات اإلقليمية  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا لاإلجمالية  درجاتال

 الدرجات هذه .للمؤشر الثمانية األعبعا  في عليها الحصول تم التي للدرجات الحساعبياالقتصا ية هي المتوسط 

 .اإلقليمية االقتصا ية المجموعات من كل  اخل المبذولة للجهو  انعكاس هي

 

واس اإليك، وجماعة شرق أفريقياة التي تبذل أكبر قدر من الجهد المجموعات االقتصا ية اإلقليميتشمل 

من و. 1و  0في نطاق تصنيف عبين  0,6 رجات تتجاوز  ا، لديهعبشكل عاموالكوميسا والسا ك واإليكاس. و
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 إن. 0,5 ةالقيمأعلى عبقليل من متوسط اإليغا  وسين صا  واتحا  المغرب العرعبي تعتبر  ناحية أخرى، فإن

مالي ال والتكامل التنقل حرية مثل التكامل من معينة أعبعا  في محد ة عبرامج أو خطط وجو  عدم حقيقة

 .والنقدي هي أحد أسباب ضعف األ اء العام لهذه المجموعات االقتصا ية اإلقليمية
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 بعادالتقييم القاري حسب األ  1.3

يناقش هذا القسم الفرعي التقييم القاري من منظور األعبعا . يتم حساب  رجات األعبعا  على أساس الدرجات 

التي تم الحصول عليها مسبقًا لكل من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية.  رجة األعبعا  القارية هي المتوسط 

 .انيةالثم يميةاإلقل االقتصا ية للمجموعات اإلقليمية األعبعا  لدرجات الحساعبي
 

 
 2021 التحا  األفريقيالبياني: الدرجات القارية حسب األعبعا ، مفوضية ا رسملا

 

 

 0,66و 0,68هذين البعدين ولوالتجارة.  تنقلأفضل الدرجات في عبُعد حرية العلى المستوى القاري، كانت 

 .1و  0تقييم عبين تصنيف  في ة رج

 

 تبذلها لتيا الجهو عباستثناء هذين البعدين، تحقق إفريقيا نتائج مشجعة عبشكل عام. وهذا يعني أن متوسط و

 جهو ال في تفاوتات وجو  فإن ذلك، ومع. األ اء من مقبول مستوى في اإلقليمية االقتصا ية المجموعات

 .هينبغي معالجتأمر  المجموعات االقتصا ية اإلقليمية فرا ى لهاتبذ التي

 

 التحليل البعدي

 

 تنقل الناسحرية 

 

 متوسط. اوسطمت تنقل الناس حرية عملية تنفيذ حيث من اإلقليمية االقتصا ية المجموعات تقدميعتبر معدل 

 .1و 0مقياس تصنيف عبين عب 0,68لهذا البعد هو  التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  اتمؤشر قيمة
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ة المجموعفي الواقع، أنجزت وومع ذلك، فإن المجموعات االقتصا ية اإلقليمية لديها تقييمات متنوعة. 

كامل مؤشر التلدول غرب أفريقيا وجماعة شرق إفريقيا عبشكل شبه كامل األ وات التي أخذها  االقتصا ية

ا ية اإلقليمية المجموعات االقتص عبين وعبالتالي، فإنها تبرز من. في االعتبار اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا 

؛ لجماعة شرق أفريقيا على التوالي %96( لإليكواس، و%100نسبة ) تصنيفاتعباألخرى في التقييمات 

. ويمكن تفسير ذلك عبالصعوعبات %65جميع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى أقل من أحرزت 

 .اإلقليمية أو إلغاء التأشيرات في الدول األعضاء فيهاالتي واجهتها في تنفيذ عبروتوكوالت حرية التنقل 

   

 
AUC, 2021 

 
 

 التكامل االجتماعي

 

 
 2021 عام مفوضية االتحا  األفريقي،
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 المجموعات متقد متوسط يبلغ ،. في المتوسطتنقل الناساالجتماعي هو عبعد يعمل على تعميق حرية  تكاملال

القيم التي تم الحصول تجعل ، تنقل الناسحرية عبالنسبة ل ا هو الحالكم. %58 نسبة اإلقليمية االقتصا ية

( المجموعة 1عليها من خالل التقييم من الممكن وجو  فئتين  اخل المجموعات االقتصا ية اإلقليمية: )

المجموعات االقتصا ية و( 2) ؛عبأ اء جيد سمالتي تتجماعة شرق أفريقيا االقتصا ية لدول غرب أفريقيا و

تماعي االج تكاملنظرية القائلة عبأن سياسة اليبدو أن الواإلقليمية األخرى التي تحقق  رجات منخفضة. 

التكامل و تنقل الناسصحيحة عندما نقارن عبين البعدين: حرية  التنقل ةياألفضل تساعد على تسريع حر

نقل تاالجتماعي وار ة في عبروتوكوالت حرية  ملتكاأن غالبية مؤشرات العباالجتماعي. ويمكن تفسير ذلك 

 .ستقرارالمتعلقة عبحق اإلقامة وحق االهذا هو الحال عبالنسبة للمؤشرات و. الناس

 

 يتكامل التجارال

 

 فيما يتعلق عبالتكامل التجاري، فإن المجموعات االقتصا ية اإلقليمية التي تحقق أفضل أ اء على أساس تقييم

مع  رجات اإليكواس والكوميسا وجماعة شرق أفريقيا  هي األفريقي المتعد  األعبعا مؤشر التكامل اإلقليمي 

مؤشر  . تمكنت هذه المجموعات االقتصا ية اإلقليمية من تنفيذ األ وات الرئيسية المحد ة في%75أعلى من 

أل وات هي كخطوات أساسية لتحقيق التكامل التجاري. هذه ا التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا 

 .مناطق تجارة حرة وتعرفة خارجية مشتركة؛ من عبين أمور أخرى

 

 ، يوجد  اخلفي الواقعوة يجب االستفا ة منها. المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى نقاط قوولدى 

 -ةفرعي إقليمية لجنوب األفريقي منظماتمجموعة تنمية اعة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا ووجممال

حا  الجمركي واالت ؛لدول وسط أفريقيا المجموعة االقتصا يةفي عة االقتصا ية والنقدية لوسط أفريقيا الجما

وهي أكثر تقدًما في تنفيذ معالم التكامل المذكورة ساعبقًا. وتجدر اإلشارة أيًضا  -سا ك الفي للجنوب األفريقي 

الل آليات مختلفة إلنشاء مؤسسات لدعم من  عم التكامل التجاري من خ اوالكوميسا تمكنتالسا ك  إلى أن

 .التجارة البينية

 

 
 

2021 ،مفوضية االتحا  األفريقي  
 

 تكامل البنية التحتية
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على مستوى البنية التحتية، لدى المجموعات االقتصا ية اإلقليمية تطورات مماثلة تقريبًا. وهذا يسلط الضوء 

تقدم  التي ال تستطيع  عم عملية التكامل عبشكل فعال. مع معدلعلى المشكلة العامة للبنية التحتية في أفريقيا 

 .فعليًا من حيث اإلنجازات والتقدم المحرزمجموعة اقتصا ية إقليمية  برز أيت، لم %63يبلغ 

 

يمية التحديات المتعلقة عبتمويل البنية التحتية وعبشكل أعم عبطء التقدم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اإلقلتعتبر 

 .معينة أقاليميجب أن يضاف إلى ذلك ر اءة نوعية هذه البنية التحتية في واألسباب الرئيسية. 

 

ارها إلى القدرة كشفت عن افتق تأثرت أفريقيا عبشكل غير متناسب عبسبب الفجوات السياسية والهيكلية التي

على الصمو  أمام مثل هذه الصدمات. وقد استمر هذا وسيستمر على المدى القريب، ليؤثر سلبًا على خطة 

التي تشتد الحاجة إليها في العديد من المجاالت عبما في ذلك، في  نمائيةتحقيق األهداف والتطلعات اإلالقارة ل

 .ية القارية الرئيسيةسياقنا، تحقيق أهداف البنية التحت
 
 
 

 
 

 2021مفوضية االتحا  األفريقي، 
 

 التكامل المالي
يعد التكامل المالي أحد األعبعا  المهمة لدعم مناطق التجارة الحرة واالتحا ات الجمركية وحتى األسواق 

المشتركة سواء كانت على المستوى اإلقليمي أو القاري. هذه خطوة أساسية تمكن من تعبئة الموار ، مما 

يق السياسات التكامل المالي في تنس تتمثل الخطوات الرئيسية التي تميز عمليةويسهل تبا ل السلع والخدمات. 

 .المالية على المستوى اإلقليمي وإنشاء مؤسسة تنظيمية؛ من عبين أمور أخرى

 

قصارى  اوالكوميسا هما المجموعتان االقتصا يتان اإلقليميتان اللتان عبذلتالسا ك  لهذا البعد، فإنعبالنسبة و

تجمع واإليكواس واإليكاس  جهدهما في تحقيق التكامل المالي. تتمتع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية مثل

 يقحقمع تالساحل والصحراء عبالتأكيد عبنقاط قوة مثل عضوية عبعض  ولها األعضاء في منظمات أخرى 

 .هذه عبعد، ولكن لم يتم االستفا ة من نقاط القوة ماليال القطاعفي  ملحوظم تقد
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2021 مفوضية االتحا  األفريقي،  

 

 التكامل النقدي

 

حيث ال تزال المجموعات  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  يعد عبُعد التكامل النقدي أحد أعبعا 

 .االقتصا ية اإلقليمية تكافح للمضي قدًما وفقًا لمعاهدة أعبوجا

 

عملية التقييم في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية المعترف عبها من قبل يوضح الرسم البياني أ ناه نتائج 

 تانقليمياإل تانتصا ياالق تانهما المجموعالسا ك وجماعة شرق أفريقيا  االتحا  األفريقي. تظهر النتائج أن

قليميتين لدى هاتين المجموعتين االقتصا يتين اإلوأفضل تقدم نحو التكامل النقدي الحقيقي.  انتحقق لتانال

دى لمن المؤكد أن ومعايير التقارب. مواءمة مؤسسات تحضيرية للتكامل النقدي مثل المعهد النقدي ولجنة 

عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا االتحا  النقدي مجموقتصا ية لدول غرب أفريقيا والاال مجموعةال

على التوالي، ولكن هناك صعوعبة  ريقياعة االقتصا ية والنقدية لوسط إفمجمووال واالقتصا ي لغرب إفريقيا

على المستوى اإلقليمي. إن الدرجة األعلى من  الفرعية حقيقية في االستفا ة من جهو  المنظمات اإلقليمية

يها في ة عبعض الدول األعضاء فلتنمية هي نتيجة لعضويمشتركة لحققتها الهيئة الحكومية ال المتوسط التي

 ا.عة شرق أفريقيجما
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 2021االتحاد األفريقي،  مفوضية
 

 التكامل البيئي

 

يعد التكامل البيئي مجااًل ناشئًا في عملية التكامل. مع التحدي المتمثل في تغير المناخ والتأثيرات العديدة 

مؤشر التكامل  على السكان، أصبحت البيئة عامالً رئيسياً في عملية التكامل اإلقليمي. وقد ركز إ راجه في

على األ وات األساسية مثل السياسات والمؤسسات اإلقليمية الموضوعة  األفريقي المتعد  األعبعا اإلقليمي 

 .لحماية البيئة وإ ارتها

 

اإليكاس  نكل م أحرزتإلقليمية في المجال البيئي. الرسم البياني أ ناه  رجات المجموعات االقتصا ية ا قدمي

ات االقتصا ية اإلقليمية من . تمكنت هذه المجموع%60 رجات أعلى من والسا ك واإليكواس والكوميسا 

تقدًما مع العديد من المؤسسات المشاركة  هاأكثراإليكاس  خطط وعبرامج تركز على حماية البيئة. تعتبر وضع

  .في اإل ارة البيئية
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 التكامل السياسي والمؤسسي

 

أو قاليم ألعبالنسبة للعديد من اويبرز التكامل المؤسسي والسياسي كخطوة أخيرة في عملية التكامل اإلقليمي. 

واقع، في الوإلى حد ما في أي جزء من العالم، يتم تقديم هذه الخطوة على أنها اختيارية. قاليم المتكاملة األ

 الدولة أو تجميعها عبشكل أكبر خاصة فيما يتعلقهذه هي الخطوة التي تتطلب عبشكل مطلق التنازل عن سيا ة 

  .عبالجوانب السياسية

 

 
 

 2021مفوضية االتحاد األفريقي، 
 

عة شرق أفريقيا التي أنشأت مؤسسات مختلفة جماالقتصا ية لدول غرب أفريقيا وعة امجموالعباستثناء 

مرتبطة عبالتكامل السياسي والمؤسسي مثل محكمة العدل والبرلمان اإلقليمي، ال تزال المجموعات 

هذه الخطوة جزًءا من أولويات عدم كون االقتصا ية اإلقليمية األخرى تتطور عببطء. ويرجع ذلك إلى 

دأ تنفيذها يبكي أن تكون السوق المشتركة فعالة تتطلب ذه الخطوة المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، أو أن ه

 تقييم األ وار المحد ة للمؤسسات المختلفة عبشكل أكبر حيث ال تساهم أيًضاينبغي ، ضافة إلى ذلكعباإلوعمليًا. 

 .المؤسسات أيًضا في التكامل السياسي

 

 سجل مختلط للتكامل اإلقليمي في أفريقيا  1.4

 

عاًما من إنشاء منظمة الوحدة األفريقية والبرامج اإلضافية على  60حوالي منذ ال يمكن إنكار اإلنجازات 

ليالً واضًحا ،  خاصة منذ عبداية األلفية الجديدة مر السنين. وتعد معدالت النمو القوية التي لوحظت في القارة،

حققت  .الجماعة االقتصا ية األفريقيةي إنشاء تحقيق خطوات مهمة فمن  قاليمعلى ذلك. تمكنت العديد من األ

من خالل إنشاء مناطق تجارة حرة إقليمية واآلن، تفعيل  البينية القارة أ اًء مشجعًا في التجارة األفريقية

ايد من خالل والقارة عبشكل متز قاليمالسكان  اخل األ تنقليتم تسهيل ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 

. شهد تنسيق السياسات المالية والنقدية والبيئية تقدًما ملحوًظا في المزيد من التنقل حرية تعبروتوكوال

 .المجموعات االقتصا ية اإلقليمية

 

 على عكسوومع ذلك، هناك تحديات وتأخيرات في الوفاء عبالمواعيد النهائية؛ وهناك حاالت كثيرة لهذا. 

موعات . لم تتمكن العديد من المجليمي في القارة سجل مختلطالتكامل اإلقالصورة الواضحة، ينتج عن تقييم 
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  واإلرهاب وتعد نزاععبوجا. أ ت تحديات التمويل والاالقتصا ية اإلقليمية من المضي قدًما عبروح معاهدة أ

 .العضوية وانعدام اإلرا ة السياسية وضعف البنية التحتية إلى تباطؤ كبير في تنفيذ أجندة التكامل األفريقي

 

م على العالم منذ عبداية عا تي أثرتلا المستجد جائحة فيروس كوروناإلى هذه التحديات يجب أن نضيف و

 فيروس كورونا المستجد. وقد زا ت الصعوعبات االجتماعية التي تواجه الدول مع اآلثار الكارثية ل2020

اللجوء إلى طلبات لمواجهة هذا الوعباء، اضطرت عدة  ول إلى وعلى التوظيف والشركات والتبا الت. 

،  خلت لتنميةل لبنك األفريقيلوفقًا و. دولعبر ال ةواالقتصا ي ةالجتماعيا الكفالةكلة  يونها. لوحظت إعا ة هي

ارتفعت البطالة في القارة مع فقدان الماليين من  8.%6,2-عبمعدل نمو  2020إفريقيا مرحلة الركو  في عام 

وتكبدت قطاعات مثل السياحة والفنا ق والطيران خسائر فا حة.  9الوظائف وفقًا لمنظمة العمل الدولية.

 .ة، فإن أزمة الوعباء تخاطر عبمحو التقدم المحرز في العقو  األخيررصينةلذلك، إذا لم يتم تطبيق سياسة تحفيز 

 

رئيسية: لقد أحرزت تقدًما هائالً فيما يتعلق عبتنفيذ عبرامج التكامل ا وحيث أن المجموعات االقتصا ية اإلقليمية

، لم تتمكن المجموعات االقتصا ية اإلقليمية م، تظهر الدراسات أنه عبشكل عا2063دة معاهدة أعبوجا وأجن

لذلك يجب أن  10من تحقيق األهداف المحد ة في هذه البرامج وال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام عبه.

سات السيا ناعصوالبنية التحتية وتشجيع  تعمل المجموعات االقتصا ية اإلقليمية على حل تحديات التمويل

في التصديق على المعاهدات والبروتوكوالت الرئيسية في جميع المجاالت  تكاملعلى ترجمة رغبتهم في ال

 .والمضي قدًما في تنفيذ االلتزامات التي تم التعهد عبها

 

، مقدمتها فيم واألمن ووالسلقعة في التجارة واالستثمار من أجل التكامل اإلقليمي لتوفير الفوائد المتوو

المؤسسات القارية والمجموعات االقتصا ية ينبغي أن تمتلك التحول االقتصا ي والتنمية المستدامة، 

اإلقليمية والوزارات واإل ارات والوكاالت المسؤولة على المستوى الوطني القدرات المطلوعبة والكفاءة. 

فهم القضايا والقيو  الرئيسية ومن ثم صياغة وتنسيق يجب أن تكون هذه المؤسسات قا رة على تحديد وو

االستراتيجيات والسياسات المناسبة، وتنفيذ مشاريع وعبرامج التنمية اإلقليمية عبنجاح. كما يتعين على 

تضطلع  مؤسسات الدعم ذات الصلة والجهات الفاعلة األخرى مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني أن

، ، وإ ارة المعرفة، واإلطار القانونيكافيةعبشرية ومؤسسية مناسبة و اتقدر كذل دورها عبفعالية. ويتطلبعب

و عم القطاع الخاص واألفرا  والموار  المالية الالزمة لتجميع البنية التحتية الالزمة وتنفيذ المشاريع 

 .والبرامج

 

 لتكامل القاريافرص تحديات و 1.5

 

صا ي والعزل عن الصدمات والتعايش السلمي والنمو االقتلتنمية امحفز عباعتباره   ور التكامليجعل 

، التكامل اإلقليمي أكثر جاذعبية ألفريقيا. إن  ول القارة البالغ عد ها فيروس كورونا المستجد ، مثلالعالمية

، وكثير منها قليلة السكان ومجزأة، والتي غالبًا ما تكون اقتصا اتها معزولة تجعل التكامل اإلقليمي  ولة 55

. تحتاج االقتصا ات األفريقية إلى التكامل اإلقليمي لالستفا ة من الكفاءة، واستغالل مسألة ال مناص منها

ا ات تحتاج االقتص. الحدو  من خالل تسهيل حرية حركة السلعصعوعبة المرور عبر  وفورات الحجم وتقليل

 عبر مرورالة صعوعبرات الحجم وتقليل األفريقية إلى التكامل اإلقليمي لالستفا ة من الكفاءة، واستغالل وفو

 .سلعالو تنقل الناسالحدو  من خالل تسهيل حرية 

 

                                                           
 8 -bullish-prospects-growth-africas-2021-outlook-economic-releases/african-events/press-and-https://www.afdb.org/en/news

despite-covid-19-constraints-and-debt-burden-42692 

 9 ms_767028.pdfhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wc 
تقرير التكامل األفريقي: تقرير عن حالة التكامل اإلقليمي في أفريقيا. أ يس أعباعبا،  (2020مفوضية االتحا  األفريقي  ) 10
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اخلية في  التي هي  األخرىنمائية تحديات اإلالمعالجة ألفريقيا ل االتكامل اإلقليمي ضرورييعتبر ولذلك، 

واسعة النطاق التي تفرض تكاليف عباهظة على البلدان ال. تشمل هذه تحديات الصراعات عبفعالية األصل

 فيروس كورونا المستجد احتواءوالمعنية وكذلك على البلدان المجاورة والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية؛ 

راعي يئي الذي ال والتحديات الصحية األخرى عباإلضافة إلى حاالت الطوارئ اإلنسانية وحتى التلوث البي

الحاجة الملحة للتعاون في البحث والتكنولوجيا، والتي لها  فيروس كورونا المستجد أعبرزالحدو . كما 

ة التحتية لدول األفريقية. كما يمكن تطوير البنيفرا ى اوفورات كبيرة الحجم وقد تكون مكلفة للغاية عبالنسبة ل

ضغوط سق. تتفاقم المن خالل نهج استثماري إقليمي من -النقل واالتصاالت والطاقة -االقتصا ية األساسية

االقتصا ية السائدة عبسبب ارتفاع الديون وهنا، تحتاج أفريقيا إلى تكامل إقليمي أكبر من أجل جبهة مشتركة 

 .وصوت أقوى إلشراك عبقية العالم في إعا ة تشكيل النظم االقتصا ية والمالية والسياسية العالمية

 

التكامل اإلقليميين مهمان لتسهيل عملية التكامل. إن عبالنظر إلى طبيعة اقتصا ات القارة، فإن التعاون وو

على الفوائد المحتملة للتكامل اإلقليمي. خير شاهد نجاح االتحا  األوروعبي منذ خمسينيات القرن الماضي 

يوفر التكامل اإلقليمي، إذا ما تم تصميمه وتنفيذه عبشكل صحيح، مزايا عديدة لالقتصا ات النامية. إن توثيق 

تجارية عبين هذه االقتصا ات لديه القدرة على تعزيز قدرتها على المشاركة في التجارة العالمية. الرواعبط ال

، من خالل يةألسواق المحلالنسبي لحجم ا وعبالتالي يمكن للبلدان التغلب على العقبات التي يسببها الصغر

النهج  إن مية.البنية التحتية اإلقليإتاحة الفرص للمنتجين لتحقيق وفورات الحجم األكبر واالستفا ة من إنشاء 

، واإلصالحات القانونية سية مثل خفض التعريفات ومواءمتهااإلقليمي في المجاالت الهيكلية الرئي

والتنظيمية، وترشيد أنظمة المدفوعات، وإصالح القطاع المالي، وحوافز االستثمار ومواءمة النظام 

المشاركة من تجميع موار ها  من ى، يمك ن البلدانالضريبي، وإصالح سوق العمل، من عبين أمور أخر

هة مشتركة للدول جبأن تكون  واالستفا ة من الموار  المؤسسية والبشرية اإلقليمية. كما يتيح النهج اإلقليمي

 .لتأكيد مصالحها من موقع أقوى وأكثر ثقة في السوق العالمية وفي العالقات االقتصا ية الدولية
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 أجندة التكامل التحديات التاليةواجهت   .1.5.1

 االفتقار إلى اإلرا ة السياسية والقدرة على التنفيذ

لم يقاعبل حماس القارة للتكامل اإلقليمي إرا ة سياسية متناسبة والتزام الدول األعضاء عبالتنفيذ الفعال 

ن في القارة مستعدة ن البلدايبدو أن قلة مولالتفاقيات التي تم التوصل إليها عبموجب ترتيبات التكامل المختلفة. 

السيا ة، وهو أمر حاسم لنجاح أي مخطط للتكامل اإلقليمي. تم التوقيع والمشاركة في لالستسالم الجزئي 

على العديد من البروتوكوالت لكنها ال تزال غير منفذة، عبسبب عدم وجو  عقوعبات فعالة ضد الدول األعضاء 

 طبيق والتنفيذ. انعكس االفتقار إلى اإلرا ة وااللتزام السياسيينالمتخلفة عن السدا  وضعف القدرة على الت

 .عبالمواعيد المستهدفة المحد ة لبلوغ األهدافااللتزام  في اإلخفاق في

 

إن عملية التكامل في القارة مقيدة أيًضا عبسبب ارتفاع معدل النزاعات عبين الدول األعضاء. تعيق النزاعات 

تقليص األنشطة االقتصا ية وتدمير البنية التحتية وتشكيل عائق خطير أمام تدفق التكامل والتنمية من خالل 

التجارة واالستثمار. كما أن فعالية العملية مقيدة عبتعد  المخططات، مما يفرض عبئًا كبيًرا على القدرات 

فاء عوعبة وسسب ص اإل ارية والمالية المحدو ة للدول المعنية ويؤ ي إلى تضارب االلتزامات. وهذا يفسر

معظم الدول األعضاء عبااللتزامات المالية لخطط التكامل وفشل هذه المخططات في التنفيذ الفعال لبرامجها 

 .وسياساتها ومشاريعها
 

 

 
 

 الشكل: القدرة على تحقيق تكامل إقليمي ناجح

 

 عبسبب سوء تصميم الترتيبات وتسلسلها. وينعكس هذا في أيضا تأثرت عملية التكامل اإلقليمي ألفريقيا

ق  ون إيالء الكثير من االهتمام اسوالتركيز الشديد لمعظم المخططات على تحرير التجارة وتكامل األ

 -صاالت وخاصة النقل واالت -لتعزيز تكامل اإلنتاج والتكامل اإلقليمي أو تطوير البنية التحتية اإلقليمية 

عدم القدرة على التعامل عبشكل مناسب مع القضايا المتعلقة عبحقوق اإلنسان والحكم وق؛ اسولدفع تكامل األ

الرشيد والمساءلة والشفافية، والتي تعتبر حيوية لالستقرار السياسي والسلم واألمن والمطلوعبة لتحقيق 

آلليات عدم كفاية او؛ غياب آليات التمويل الذاتي لمنظمات التكامل اإلقليميواألهداف االقتصا ية للتكامل؛ 

عدم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع ولضمان توزيع فوائد التكامل عبشكل منصف عبين الدول األعضاء؛ 

الرؤية-القيادة•

إلى أين نريد أن نذهب وكيف نصل  •
هناك؟

، معاهدات 2063معاهدة أبوجا ، أجندة •
ة واستراتيجيات المجموعات االقتصادي

اإلقليمية

1القدرات 

البنية التحتية•

اإلطار القانوني•

المؤسسات -اإلطار المؤسسي •
اإلقليمية ذات الصلة والمختصة 

لتنسيق أجندة التكامل

فريق عمل مؤهل -الموارد البشرية •
على المستوى القاري واإلقليمي 

والوطني

الرصد والتقييم المنتظمان وإبالغ•
ل النتائج للحصول على الدعم على ك

→ IIIمستوى وخاصة في القدرات 

2القدرات 

الموارد•

ألزمت الدول األعضاء •
ذهااألجندة وتنفي" بامتالك"

ب التمويل المناس-التمويل •
وفي الوقت المناسب

القطاع الخاص والناس •
الداعمون

3القدرات 
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الوقت غير المتناسب للقضايا المتعلقة عبالنزاع، والذي له آثار كبيرة تخصيص المدني في عملية التكامل؛ و

 .االقتصا ية اإلقليميةعلى المهارات والكفاءات المطلوعبة من قبل المجموعات 

 

تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أن إفريقيا جاهزة للعمل. ومع ذلك، ال يزال يتعين القيام يعني 

لع المرا  الستوفير  يجبهذا يتجاوز التصديق. وعبالمزيد إلنجاح منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية؛ 

تداولها والبنية التحتية والبيئة المواتية. تحتاج القارة إلى التكامل اإلقليمي لتوسيع سوقها وجذب االستثمار 

يرجع فشل إفريقيا في جذب حصة عا لة من االستثمار العالمي، على الرغم من ثراء موار ها واألجنبي. 

كثر األماكن خطورة في العالم لممارسة األعمال التجارية. الطبيعية إلى حد كبير إلى تصور القارة على أنها أ

تنبع المخاطر العالية لممارسة األعمال التجارية من ارتفاع معدل النزاعات وعدم االستقرار السياسي، ال 

أيًضا من ارتفاع تكاليف األعمال المرتبطة عبعدم كفاية النقل واالتصاالت  عبل، فحسب كم الرشيدوعجز الح

د في معالجة هذه التنفيذ أن تساعفعالة يمكن لعملية التكامل اإلقليمي جيدة التصميم ووتحتية للطاقة. والبنية ال

 .المشاكل

 

القائمة الشاملة للتحديات التي تمنع االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول من تر  

 :تحقيق تطلعاتها في تكامل القارة في الشكل أ ناه
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  هناك عد  من التحديات التي تمنع االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول من

 :ومنها ما يليفي تكامل القارة.  اتحقيق تطلعاته

 

 االلتزامات واالتفاقيات اإلقليمية في الخطط الوطنية لضمان   ماجتقار إلى اإلرا ة السياسية إلاالف

 ؛نجاح العملية

 الوطنية واإلقليمية مما يؤ ي إلى ضعف التنسيق وضعف تنفيذ المشاريع  ضعف المؤسسات

 ؛والبرامج

  ضعف أو عدم كفاية القدرات البشرية والمؤسسية لتصميم سياسات وعبرامج ومشاريع إقليمية 

 ها؛وتنفيذ

 ح انحرفت عبشكل كبير لصالواع التي أ ت إلى تخصيص غير متناسب للموار  نزارتفاع حاالت ال

اع األنشطة زنالقتصا ي والتكامل. كما يعطل الالمتعلقة عبالصراع على عكس قضايا التعاون االقضايا 

 قل الناس والسلع؛تن اإلنتاجية ويدمر البنية التحتية الرئيسية وعبالتالي يعيق إنتاج السلع وكذلك حرية

 ؛عدم التنسيق والمواءمة عبين السياسات االقتصا ية 

 ؛األعضاء دولم تكامل هياكل اإلنتاج في العد 

  ضعف إضافة القيمة ونقص سالسل القيمة المتطورة مما يؤ ي إلى منافسة غير ضرورية و/ أو

 ؛االعتما  على أسواق خارج القارة لبيع الموا  الخام واستيرا  السلع المصنعة

  سوء إ راك وتقييم التكاليف والفوائد المرتبطة عبالعملية. وتشمل هذه الخسائر في اإليرا ات العامة

يع غير زالتوولدول األعضاء؛ فرا ى اعدم ضمان فوائد تكامل السوق لوعبسبب تخفيض التعريفة؛ 

 ؛؛ والفوائد طويلة األجل مقاعبل خسائر قصيرة األجلتكاملالمتكافئ لمزايا ال

  ؛ميم وعدم كفاية تسلسل ترتيبات التكامل اإلقليميسوء التص 

   دول؛خطط التكامل اإلقليمي والفي عضوية التعد ية وتداخل 

  ؛التمويل غير الكافي لعملية التكامل اإلقليمي والمؤسسات ذات الصلة 

  ؛ضعف مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التكامل 

  ؛البنية التحتية غير المالئمة 

  ؛نقص التمويل وما ينتج عنه من اعتما  على المانحين مما يؤ ي إلى تشويه األولويات 

  هاأو ضعف رصدأطر ال عدم وجو. 
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 ارتفاع معدل حدوث النزاعات

 

إن عملية التكامل في القارة مقيدة أيًضا عبسبب ارتفاع معدل النزاعات عبين الدول األعضاء. تعيق النزاعات 

والتنمية من خالل تقليص األنشطة االقتصا ية وتدمير البنية التحتية وتشكيل عائق خطير التكامل عملية 

 .أمام تدفق التجارة واالستثمارات
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عدم االستقرار الداخلي وتهريب البشر : ليبيا

 عبر البحر األعبيض المتوسط إلى أوروعبا

 

عدم االستقرار السياسي: مالي  

 

التطرف المتصاعد في شمال : موزمبيق

 مع تداعيات على اإلقليم موزمبيق

 

 أغلقت الحدو  البرية عبين الجزائر والمغرب

 اعات وحاالت الطوارئ اإلنسانية في أفريقيانزال

 لها تأثير سلبي على التكامل اإلقليمي
 

 
 

   
  

 
 

 
 
  

تهديد عبوكو حرام وجماعات : الساحل

في القتل واالختطاف  تورطعنيفة أخرى ت

وتشريد السكان في نيجيريا والنيجر 

 ومالي وتشا  والكاميرون

صراع : جمهورية الكونغو الديمقراطية

طويل األمد على الموار  ونزوح جماعي 

يزيد انفجار عبركان نيراجونجو من . للناس

 المعاناة

قة الصراع والنزوح في المنطقة الناط: الكاميرون

 عباإلنجليزية

تحديات الحكم والصراعات األهلية في 

تشا  وجمهورية أفريقيا الوسطى 

 وجمهورية الكونغو الديمقراطية

التوترات في السو ان : القرن األفريقي

الصراع الداخلي في . وجنوب السو ان

منطقة تيغراي اإلثيوعبية وعدم االستقرار 

الوفيات . طال أمده في الصومال الذي

 .والنزوح عبر الحدو 

آثار إعصار إيداي ال تزال : موزمبيق

 واضحة

 
 يؤثر فيروس كورونا المستجد

النظم الصحية إلى  أثقلت. القارة عبأكملهاعلى 

أقصى الحدو  ، وحدوث العديد من الوفيات ، 

وفقدان سبل العيش عبسبب اإلغالق والقيو  

المفروضة على التنقل وإغالق الحدو  ، 

وانخفاض التجارة وانهيار سالسل القيمة ، 

واالقتصا ات في حالة ركو  ، وارتفاع 

مستويات الديون ، وضعف الوصول إلى 

 .اللقاحات
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 تعتمد فرص العمل بشكل أفضل على ما يلي  .1.5.2

 اتالقدرينبغي تعزيز 

 /ونقص الموظفين األكفاء في أماناتالمؤسسية، وضعف آليات البحث وإ ارة المعرفة،  اتإن ضعف القدر

مفوضيات المجموعات االقتصا ية اإلقليمية والمؤسسات اإلقليمية األخرى وكذلك في وحدات التكامل في 

لى عالوزارات المسؤولة عن التكامل اإلقليمي على المستوى الوطني هي عبعض العوامل التي تم تحديدها 

رق على المستويين اإلقليمي ويتجلى ذلك عبعدة ط 11عمليات التكامل اإلقليمي في القارة.عوامل إعبطاء أنها 

حاجة التام لما تم االتفاق عليه. كل ذلك مقرونًا عبالعدم التنفيذ  التنفيذ أووفي مقدمتها ضعف أو عبطء والوطني 

إلى االستخدام الفعال للموار  يتطلب أنظمة  اخلية قوية في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية من أجل تنسيق 

في تنفيذ االلتزامات اإلقليمية. لذلك، لكي تساهم المجموعات االقتصا ية لدول األعضاء اأفضل وتسهيل 

اإلقليمية في نتائج وتأثير التكامل اإلقليمي من خالل واليتها، يجب  عمها في مجاالت التخطيط االستراتيجي 

 .واإل ارة المالية وإ ارة األ اء والرصد والتقييم
 
 

 االقتصا ية اإلقليمية والدول ذات القدرات األفضل على تحقيق التكامل اإلقليمي الناجحالشكل: المجموعات 

 

                                                           

ذكرات المنظمات والمؤسسات اإلقليمية على صياغة السياسات وتحليلها. م ات( تعزيز قدر2018، وانياما )ماسيندي 11 

  القدرات في أفريقيا. هراري ، مؤسسة عبناء القدرات األفريقية الدروس حول تنمية
 والتحديات راهنةحالة الال -( التكامل اإلقليمي في الكوميسا 2011مانجيني وفرانسيس )

مؤسسات -قدرات متطورة 
قوية

سياسات-تحسين األداء
أفضل صياغة ، 
ومشاريع وبرامج 
مصممة بشكل أفضل 
وتنفيذها

االتحا  األفريقي 
والمجموعات االقتصا ية 
ل اإلقليمية والدول األفض
واألكثر فعالية في  فع
التكامل اإلقليمي المؤ ي
إلى التنمية وتحسين 
مستويات المعيشة للناس

لتحقيق أهداف المجموعات االقتصا ية اإلقليمية. تعتمد معظم المجموعات هناك حاجة لتقوية األطر المؤسسية 

، على التنسيق عبين الحكومات عبمساعدة األمانات الضعيفة التي ليس لها في الوقت الحالي ،االقتصا ية اإلقليمية

 سلطة فوق وطنية في صنع القرار أو سلطة التنفيذ. ومما زا  الطين عبلة عدم الوضوح في العديد من

كيفية االلتزامات و ال تنص على البروتوكوالت التي تفاوضت عليها المجموعات االقتصا ية اإلقليمية ألنها

تنفيذها. إن إعطاء المزيد من الصالحيات لألمانات إلنفاذ االلتزامات اإلقليمية ومساءلة الدول األعضاء عن 

 .عدم االمتثال يمكن أن يعزز التكامل
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 المؤسسات والقيادة

تجرعبة التكامل األوروعبي، ومع األخذ في االعتبار التحديات الحالية ألفريقيا، فإن أحد العوائق استنا ا إلى 

و إحجام الدول األعضاء عن التنازل عن الرئيسية التي تقف في طريق تحقيق تكامل أعمق في إفريقيا ه

ى. ومع لالسيا ة لألجهزة الرئيسية في االتحا . واجه االتحا  األوروعبي نفس المشاكل في مراحل تكامله األو

عديد من وجد لدى التينبغي للدول أن تنشئ مؤسسات إقليمية مناسبة لهذا الغرض. في الوقت الحالي، ذلك، 

واجه اإلقليمي ولكنها ت أجندة التكامليمية أمانات مسؤولة عن تنسيق تنفيذ المجموعات االقتصا ية اإلقل

لموار  قدرات اعدم كفاية صعوعبة في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها نظًرا لضعف القدرات المؤسسية و

 .البشرية وقلة الموار  واالعتما  الكبير على تمويل المانحين

 

ة أفضل في ظل وجو  قا  يكون  ائًما أن أ اء المنظمات اإلقليمية في الحسبان الدول تأخذ ، الإلى جانب ذلك

على  يجبوالمرجوة.  التحقيق أهدافهمطلعين وملهمين لتحديد األولويات، وتعبئة فرقهم والدول األعضاء 

ي في عبعبالنظر إلى التكامل األورووالدول ترشيح أشخاص مؤهلين لقيا ة المجموعات االقتصا ية اإلقليمية. 

األيام األولى، لعبت القيا ة الحكيمة التي مارسها روعبرت شومان من فرنسا وكونرا  أ يناور من ألمانيا، 

عبدالً من نموذج توازن القوى  ة" فوق الوطنيجماعةللسياسة على أساس "أسلوب ال ا نهًجا جديدًان قدماذلال

على أجندة  ن، يتمتعون عبالقوة الكافية للتأثيرمخلصي عبمناصرين. لم تخرج إفريقيا عبعد حوريام االتقليدي  ور

شكل تالتكامل األفريقي. ال تزال عا ة االتحا  األفريقي في التخلي عن المشاريع الجيدة  ون تفكير كبير 

سية لمؤسسات والقوانين القوية عقبة رئيعن االحكومات األفريقية عزوف  يشكل، على نفس المنوالتحديًا. و

 .أفضل ممارسات االتحا  األوروعبيأمام السير على خطى 

 

ال تعقد عبعض المجموعات االقتصا ية اإلقليمية اجتماعات منتظمة للقمة أو لمجلس الوزراء؛ كيف يمكن 

عضاء من قبل الدول األ معظم التنفيذ يتمالسياسة. إلى جانب ذلك، صنع إذا لم تجتمع أجهزة  األجندةتوجيه 

  المغرب يواجه اتحاوالقضايا واألولويات الحالية التي تعيق التقدم.  من فرصة تقديرها اجتماعيحرمها عدم و

 المجموعاتوفي غياب العرعبي وتجمع الساحل والصحراء تحديات مؤسسية خطيرة في الوقت الحالي؛ 

لقاري وليس لتكامل اا تضررقتصا ية اإلقليمية العاملة، ياالقتصا ية اإلقليمية الفعالة وأمانات المجموعات اال

 .في هذه المجموعات االقتصا ية اإلقليمية تكاملمجر  ال

 

 موارد كافية واالعتماد على المانحينيد بوالتز

 

عبالجزء األكبر من التمويل ألنشطة معظم على مر السنين،  ،ساهم المانحون ومؤسسات التمويل الدولية

الرغم من أن معظم الدول األعضاء  المجموعات االقتصا ية اإلقليمية واالتحا  األفريقي. وهذا يعني أنه على

عاًما أو أكثر، إال أنها ال تزال تعتمد عبشكل أساسي على المانحين األوروعبيين لتمويل  50كانت مستقلة لمدة 

ولويات ألنها تؤثر . حتى أن االعتما  على الجهات المانحة يؤ ي إلى تشويه األاتكامل الخاصة عبهأجندة ال

التي يجب تمويلها وكذلك تقديم مدخالت في تصميم البرامج وصياغة السياسات مما يعني  اريععلى المش

ألولويات اعبتنفيذ أولويات المانحين/  األفريقية / الدولالمجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبعد ذلك أن تقوم

انئ المانحين تؤ ي إلى مواألوروعبية عبدالً من أولوياتها الخاصة. ال عجب أن معظم البنية التحتية الممولة من 

 .لتصدير الموا  الخام إلى أوروعبا

 

 الناجحة داخل المجموعات االقتصادية اإلقليمية التي ال تعمل بشكل جيد الفرعية اإلقليمية المنظمات

 

يدة  رجات جومجموعة تنمية الجنوب األفريقي  عة االقتصا ية لدول وسط أفريقياوجممالتحرز  في حين

ها يحصل على  فعة من إنجازات المنظمات ءفإن أ ا ،اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  مؤشر التكامل في

 رعيةف عة االقتصا ية والنقدية لوسط إفريقيا، وهي منظمة إقليميةمجمو: الالفرعية التاعبعة لها اإلقليمية

إقليم   اخل األفريقي، واالتحا  الجمركي للجنوب عة االقتصا ية لدول وسط أفريقياوجمممتداخلة  اخل ال

كاميرون الجاعبون وال -عة االقتصا ية والنقدية لوسط أفريقيا التي تضم ستة أعضاءمجموتمكنت الالسا ك. 
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. من تحقيق العديد من اإلنجازات -وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشا  وجمهورية الكونغو وغينيا االستوائية

وسط أفريقيا األكبر التي تضم أيًضا أنغوال وعبوروندي عة االقتصا ية لدول وجمملم يتم تكرار هذا في ال

وعبة ب صعمن المهم التعمق أكثر وشرح سبوتومي وعبرينسيبي.  ووجمهورية الكونغو الديمقراطية وساو

عة االقتصا ية والنقدية لوسط أفريقيا أو تنسيق السياسة مع أعضاء إضافيين من جماالبناء على إنجازات ال

 ية والنقدية لوسط أفريقيا على الرغم من أن أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطيةعة االقتصا جماخارج ال

البرتغالية الناطقتان عب تومي وعبرينسيبي واقتصا ات وسكان أكبر عبكثير إلى جانب أنغوال وساو تعتبران

 عةجمايواجهها أيًضا عبعض أعضاء الالتي وتواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات  اخلية و

 .االقتصا ية والنقدية لوسط أفريقيا

 

من م واأل، السلتنقلمن المجموعات االقتصادية اإلقليمية: المؤسسات، حرية ال المستفادة دروسال  1.6

 والتمويل

 

ن أ، عبعضها عبطريقة مبتكرة للغاية، تستحق قتصا ية اإلقليمية إنجازات هائلةحققت عبعض المجموعات اال

ة عوجممفي جميع أنحاء القارة. على سبيل المثال، حققت ال هذه"أفضل الممارسات" تظهر . يحتذى عبها

لتمويل  تطوير آليات مبتكرةو؛ تنقل الناساالقتصا ية لدول غرب أفريقيا إنجازات كبيرة في مجاالت حرية 

رشيد الاعتما  عبروتوكوالت الحكم و؛ عةوالصارم لرسوم المجم عبرامج ومشاريع التكامل من خالل التطبيق

لوطنية. اإلنذار المبكر ا م واألمن اإلقليميين عبما في ذلك أنظمةية وإنشاء آليات للحفاظ على السلوالديمقراط

ل عب ، حيث لم تقم فقط عبتفعيل االتحا  الجمركي والسوق المشتركة،األكثر تقدًما عة شرق إفريقيااجمتعتبر 

تكامل وعبالمثل، قامت الكوميسا عبالكثير في تعميق ال .لتحقيق اتحا  نقدي واتحا  سياسي أيًضا في طريقهاهي 

التجاري من خالل تطوير أ وات مبتكرة في مجاالت التنسيق الجمركي، مثل النظام اآللي للبيانات 

 حركة السلع والخدمات وكذلك إنشاء مؤسسات مالية قوية مثل عبنك التجارة والتنميةحرية الجمركية، و

أن جديرة عب الكوميسا. هذه األمثلة القليلةإقليم لتسهيل التجارة  اخل  تفضيليةوشركة إعا ة تأمين المنطقة ال

 .من قبل المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرىيحتذى عبها 

 

يجب قياس هذه التداعبير، المعتمدة حاليًا في كل من هذه المجموعات االقتصا ية اإلقليمية الفر ية عبر جميع 

اإلقليمية. ليست هناك حاجة مطلقًا إلى "إعا ة اختراع العجلة". لن يؤ ي ذلك إلى المجموعات االقتصا ية 

توفير الموار  المحدو ة فحسب، عبل سيساعد أيًضا في تسريع عملية تكامل إفريقيا. تجدر اإلشارة إلى عبعض 

ة إلى ات الهويحيث أ ى استخدام عبطاق ،اإليكواس وجماعة شرق أفريقيا األمثلة الجيدة البارزة، عبما في ذلك

 .تنقل الناستعزيز حرية 

 

ة حركحرية  يناميكيات  تجدر اإلشارة إلى مثل هذه المبا رات الجيدة ألنها يمكن أن تغير عبشكل جذري

. تساعد هذه األفضلنحو  وسعاألقاري القليمي أو اإل اهات والعمالة وحتى رأس المال عبمعنلسلع والخدما

الحواجز المصطنعة أمام التجارة والحركة. وفي هذا الصد ، ال يمكن  المبا رات النبيلة أيًضا في إزالة

تنقل علق عبحرية فيما يتووتنفيذه.  تنقل الناسالتأكيد على سرعة التصديق على عبروتوكول حرية عباالستهانة 

 تانياالقتصا  ناتالمجموع ماعة شرق أفريقيا هاة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا وجمعوجمم، فإن الالناس

أكبر قدر من التقدم ليس فقط في اعتما  األطر القانونية مثل إلغاء التأشيرات وإنشاء  احققت لتانال تاناإلقليمي

من خالل التوقيع عليها والتصديق عليها عبل أيضا ، تنقل الناسوتسهيل حرية المجموعة  جوازات سفر

 .وتنفيذها فعليًا

 

 :صيلتمت مناقشة عبعض النجاحات أ ناه عبمزيد من التف

 

 نجاح في بناء مؤسسات إقليمية لدعم تيسير التجارةالالكوميسا: 
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تعزيز التكامل التجاري، صممت الكوميسا من أجل . و2000أنشأت الكوميسا منطقة تجارة حرة في عام 

لمنسقة اونفذت العديد من البرامج واأل وات المتعلقة عبالتجارة عبر الحدو  وتسهيل العبور عبما في ذلك اإل ارة 

التجارة الرقمية الحرة؛ ولتجارة؛ ل الجمركية الحواجز غيرتسوية ؛ وحدو  من خالل مراكز حدو ية شاملةلل

 .؛ وتبسيط الوثائق الجمركية(أسيكو االنظام اآللي للبيانات الجمركية ) أ وات جمركية فعالة مثلو

 

سات اإلقليمية الناجحة والمخططات التي في إنشاء المؤس ةرائدة اإلقليمي ةاالقتصا يه المجموعة هذتعتبر 

ؤسسات م قد أنشأقليم األ اء العالي للكوميسا في التكامل المالي والنقدي أن اإلومما يبرر تسهل التجارة. 

نطقة الم ، وشركة إعا ة تأمينلتبا ل المعلومات الكوميسا مركزإقليمية فعالة وخطًطا تسهل التجارة مثل 

يد؛ و عم التجارة في جعبشكل تي تعمل اللدفع والتسوية لنظام اإلقليمي الو، والتنميةالتجارة عبنك ، والتفضيلية

، منافسةشغيلية ت. لدى الكوميسا أيًضا لجنة قليمخارج اإلحاليا وصول المؤسسات المالية للكوميسا  عبلغ. قليماإل

 .قليمة المركبات في جميع أنحاء اإلالبطاقة الصفراء التي تسهل حرك

 

تواصل و. مقلياستقرار النظام المالي في اإللمجموعة االقتصا ية اإلقليمية عبتنفيذ خطة تطوير وكما تقوم ا

 .الكوميسا العمل على ضمان تنسيق النظام المالي والنقدي

 

 والتكامل االجتماعيالرائدة في حرية التنقل عة االقتصادية لدول غرب أفريقيا: وجممال

 

كأولوية منذ إنشائها. تم  عم هذه الرؤية  تنقل الناسلدول غرب أفريقيا حرية  المجموعة االقتصا يةحد ت 

ز الجديدة، تم تعزي ئيستدالل األحياطاقة االعباستحداث عبوالسكان.  تنقلن خالل إنشاء إطار عمل موات لم

ائل الجسين مس االجتماعي. تم تطوير العديد من البرامج حول تكاملللالمتمثلة في اإليكواس المكرسة  رؤيةال

 .قليماالجتماعي  اخل اإل تكاملشباب وتمكين المرأة لدعم الوالتعليم والصحة وال

 

ق في ، والحتنقل الناسعلى عبروتوكول حرية ، عبعد وقت قصير من إنشائها ،اإليكواسفي الواقع، وقعت 

، 1982مواطنة )مايو ثل عبروتوكول الاألطر القانونية الالحقة م أ ت .1979في مايو  الستقراراإلقامة وا

( المتعلق 1990و ماي 29( وعبروتوكول عبانجول )1986، وعبروتوكول الحق في اإلقامة )يوليو كوتونو(

. أ ت قليمفي اإل حرزاالجتماعي المالتنقل والتكامل  تعزيز مستوى حريةيا ة زإلى ، ستقرارعبالحق في اال

ه ، والذي تبعت)اإليكواس( لدول غرب أفريقيا المجموعة االقتصا يةهذه القرارات إلى إصدار جواز سفر 

 عباالستدالل األحيائي لإليكواس. عبطاقة الهوية 2016في عام 

 

 لتنميةلة مشتركللهيئة الحكومية ال م واألمن: قطاع ذو أهمية تاريخية بالنسبةالسل

 

 شهدالقارة  من اجزء، وتعتبر في منطقة القرن األفريقييغا ( اإللتنمية )مشتركة لالهيئة الحكومية التوجد 

ن أن المجموعة م واألمالحكومية المشتركة للتنمية فيما يتعلق عببعد السلاعات عديدة. يكشف تقييم الهيئة نز

بكر . أُنشئت آلية اإلنذار المقليمارة النزاعات والعنف  اخل اإلاالقتصا ية اإلقليمية قد أنشأت إطاًرا لمنع وإ 

آلية  . وتتمثل والية2002يغا ( في عام اإل) الحكومية المشتركة للتنميةئة واالستجاعبة للنزاعات التاعبعة للهي

في تلقي وتبا ل المعلومات المتعلقة عبالنزاعات التي يحتمل أن تكون  اإلنذار المبكر واالستجاعبة للنزاعات

ات؛ لتطوير المعلومتحليالت تلك تقاسم إجراء ووا ؛ غاندالعها وتصعيدها في منطقة اإليعنيفة عباإلضافة إلى 

؛ لتبا ل وإعبالغ تحليالت المعلومات وخيارات االستجاعبة؛ ات االستجاعبةسيناريوهات الحالة وصياغة خيار

مؤسسة عبدأت عباإلضافة إلى ذلك، وا . غاإلي إقليماع في نزسات حول أنواع ومجاالت محد ة للوإجراء  را

منع ومكافحة ل الحكومية المشتركة للتنميةع للهيئة مركز التميز التاعب -أخرى مكرسة لمكافحة التطرف العنيف

 .عمل، تالتطرف العنيف

 

الفترة مل شتقليم واسعة في اإلالمن األم وسلال أيًضا استراتيجيةوضعت المجموعة االقتصا  ية اإلقليمية 

ها، والتهديدات األمنية عبر الوطنية، تسويترنامج إلى إ ارة منع النزاعات و. يهدف هذا الب2016-2020



  

37 
 

اع، نزلتنمية عبعد انتهاء الوالحكم، والديمقراطية، وسيا ة القانون وحقوق اإلنسان، وإعا ة اإلعمار وا

 .والشؤون اإلنسانية والتنسيق والقضايا الشاملة

 

 أفريقيامن المجموعة االقتصادية لدول غرب المستفادة دروس التمويل التكامل اإلقليمي: 

 

عبينما اتُهمت وار . نقص المو فيأحد األسباب الرئيسية لبطء أو فشل تنفيذ المشاريع والبرامج اإلقليمية يتمثل 

الدول عبالفشل في تخصيص الموار  لتمويل المشاريع والبرامج اإلقليمية، فإن هذه الموار  في عبعض األحيان 

ا االتحا  يواجهه التي مشكلةوهي ال؛ موار  مضمونة توفر عبدون ال يمكن التخطيط للمستقبلوغير متوفرة. 

 .األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية

 

ن تحقيق م اإليكواسعلى عكس المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى وحتى االتحا  األفريقي، تمكنت و

ع من أجل جموموار  مضمونة.  جموعةالتمويل األفضل التي توفر للمأهدافها عبشكل أفضل عبسبب آلية 

. 1996عام ل موعةريبة المجعبروتوكول ض اإليكواساألموال لتنفيذ المشاريع والبرامج اإلقليمية، تستخدم 

تمثل و. موعةمن  خل المج %70وتشكل نسبة  اإليكواسالمصدر الرئيسي لتمويل  موعةضريبة المجتعتبر 

 عبارة عن الضريبة هيو. اإليكواسفقط من  خل  %27حوالي  الشركاء اإلنمائيينالموار  المعبأة من 

 .اإليكواسمن الدول غير األعضاء في  قليمالمستور ة إلى اإلتُفرض على السلع التي  %0,5ضريبة 

 

 %70تجمع ما يصل إلى  جماعة شرق أفريقيا هذا مهم ألن عبعض المجموعات االقتصا ية اإلقليمية مثل

إلى جانب ذلك، في حين أن معظم المجموعات ووهو أمر غير مستدام.  الشركاء اإلنمائيينمن الموار  من 

، لديها وحدات لتعبئة الموار جماعة شرق أفريقيا والسا ك االقتصا ية اإلقليمية األخرى مثل الكوميسا و

رق جماعة شصندوق جماعة شرق أفريقيا  فإن موار ها مبعثرة في سالل مختلفة. على سبيل المثال، لدى

 أخرى. يؤ ي تعد  إمكانيات صنا يق من عبين ،تنميةجماعة شرق أفريقيا لل وصندوق ،شراكةلأفريقيا ل

التمويل عبسبب أسباب مختلفة إلى ضعف التنسيق وزيا ة تكاليف اإل ارة وقنوات إعدا  التقارير للمجموعة 

 .االقتصا ية اإلقليمية وحتى عدم الكفاءة في االستخدام

 

 :ما يلي هييكواس اإل الدروس الرئيسية من مثال

  ناس. ليست الدول األعضاء هي التي تمول عملية التكامل، عبل الناس؛ تكامل هي للملكية عملية الأن

 ل. لذلك فإنتجمع وتو ع وتحو  ليس على الدول إال أن يتم فرض الضرائب على الناس مباشرة، و

 .مرتفع تكاملالوعي العام عبشأن عملية ال

 مضمونة تقريبًا وفي نطاق سيطرتها  اعلى التخطيط عبشكل جيد حيث أن إيرا اته ةقا روعة المجم

وعة متحكم المجتعلى عكس االعتما  المفرط على المانحين الذين قد تتغير أولوياتهم والذين ال 

 .عبهماالقتصا ية 

  ء أفضل  اأ -التمويل المضمون إلى تخطيط وتنفيذ أكثر فاعلية للمشاريع والبرامج اإلقليميةيؤ ي

 .للمجموعات االقتصا ية اإلقليمية الممولة تمويال جيدا

  ينبغي تعزيز أمانات المجموعات االقتصا ية اإلقليمية ومنحها القدرة على األ اء. تدار المجموعة

االقتصا ية لدول غرب إفريقيا من قبل مفوضية، وهي الوحيدة من عبين المجموعات االقتصا ية 

 .قليمالتي تستخدمها لصالح اإل قليميها عبموار  اإلالتي يُعهد إل اإلقليمية،

 

 التكامل اإلقليمي في المغرب العربي: الجمود في اتحاد المغرب العربي  1.7

 

وأهداف  2063تواجه عبعض المجموعات االقتصا ية اإلقليمية تحدي تسريع التكامل وفقًا لرؤية أجندة 

التوجهات الوار ة في البيان الختامي للدورة تساهم  أن. ومن المؤمل 1991يونيو  3معاهدة أعبوجا المؤرخة 

( في ذلك 2019الساحل والصحراء )نجامينا، أعبريل   ول تجمع االستثنائية لمؤتمر رؤساء  ول وحكومات

 .لتكاملامن خالل خطة عمل 
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ن ما إ، يركز هذا القسم على اتحا  المغرب العرعبي حيث يكا  التكامل اإلقليمي في طريق مسدو . ومع ذلك

تم إنجازه في كل عبلد مغارعبي على حدة أمر مهم، لكن الجهو  المشتركة في إطار اتحا  المغرب العرعبي ما 

 .زالت متوقفة

 

 ي لم تتمكن عبلدانها من إيجا  طريقها نحوذال قليملإل متازشمال إفريقيا، هو المثال الم المغرب العرعبي، في

تانيا الجزائر وليبيا وموري -الخمس قليمالتعاون عبين  ول اإلساسي من تكامل أعمق. يوجد فقط المستوى األ

اء عاًما عبهدف عبن 25على الرغم من أن اتحا  المغرب العرعبي قد تم إنشاؤه منذ أكثر من  -والمغرب وتونس

. إن اتحا  المغرب العرعبي لديه إمكانات كبيرة ولكن ال يزال الطريق طويالً قليمكتلة اقتصا ية قوية في اإل

ي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لصالح العرعب ربل مؤسسات اتحا  المغيفعو ون ت  ونه

لتي يمر عبها األزمة اإن  االتحا  المغرعبي عبطيء في تفعيل مؤسساته ألسباب سياسية. -المواطنين المغارعبيين

 .العالم اليوم سيكون لها حتما تأثير طويل األجل على تنمية مجموعاتنا اإلقليمية

 

تكامل أكثر إثماًرا وأعمق،  تحقيقلنجاح في من أجل ا

يجب على البلدان المغارعبية العمل معًا عبشكل وثيق لتنفيذ 

األموال.  السلع والخدمات ورؤوسو تنقل الناس حرية

يبدأ هذا عبفتح الحدو  عبين الجيران. تم إغالق الحدو  عبين 

 امع منذ -قليمأكبر  ولتين في اإل -الجزائر والمغرب

هما إال عبر الرحالت ، وال يمكن التنقل عبين1994

ن مواليومية عبين الدار البيضاء والجزائر العاصمة. 

ن هاتي إلى العبور عبينتضطر  المؤسف أن البضائع

 ايمكنه انك ماعبينعبر ميناء مرسيليا الفرنسي الجارتين 

حتية البنية الت تعتبرعن طريق البر.  عبسهولة العبور

الفعالة والمتكاملة عبين البلدان، وخاصة السكك الحديدية 

 ،ينجحوال يمكن أن  -والطرق، مفتاًحا لنجاح هذا الهدف

عبالطبع،  ون رفع التعريفات الجمركية والحواجز 

 .حقتحقيق سوق موحدة عب التجارية والحصص من أجل

 

ة يكما يجب على اتحا  المغرب العرعبي أن يتعامل مع عبق

بغي عن عبقية القارة. ال ين عزل نفسهي؛ ال ينبغي أن القارة

دير ظهرها ألفريقيا جنوب للبلدان المغارعبية أن ت

، والتي تعتبرها المنطقة أحيانًا تهديدًا من الصحراء

حيث الهجرة والجريمة واأليديولوجية السياسية. إن عبقية 

القارة هي أرض الفرص وشريك قاعبل للحياة للتعاون 

يًكا كون شريا ي والسياسي المستدام ويمكن أن تصاالق

جديًرا عبإيجا  حلول لمشاكل المغرب العرعبي. في حين 

ل الرئيسي لالتحا   أن  ول المغرب العرعبي هي الممو 

األفريقي، فإن مشاركتها والتزامها عبالتكامل األفريقي 

عندما يتعلق األمر عبالتصديق على االتفاقيات وتنفيذها 

 .فينال يزاالن ضعي

 

هائلة، خاصة إذا عملت الدول معًا.  قليمإن إمكانات اإل

، وفقًا للجنة من حجم تجارتها %4,8ال تمثل سوى ومع ذلك، فإن التجارة عبين  ول المغرب العرعبي 

 قليمي الناتج المحلي اإلجمالي لإلمن إجمال %2وهي تمثل أقل من  -االقتصا ية ألفريقيا التاعبعة لألمم المتحدة

م  مج أقل التكتالت التجارية أ اًء في العالم. إذا تا اإلقليمي أحد هذيعتبر . الدولي البنك وفقًا لتقرير ،الفرعي

هائلة، خاصة إذا كان اإلقليم  إمكاناتتعتبر 

عبإمكان الدول العمل معًا. ومع ذلك، فإن 

التجارة عبين  ول المغرب العرعبي ال تمثل 

من حجم تجارتها، وفقًا للجنة  ٪4,8سوى 

 -االقتصا ية ألفريقيا التاعبعة لألمم المتحدة 

ي الناتج من إجمال ٪2وهي تمثل أقل من 

قرير ، وفقًا لتالفرعي قليمالمحلي اإلجمالي لإل

أقل  يعتبر هذا اإلقليم أحد. البنك الدولي

 مج  إذا تموالتكتالت التجارية أ اًء في العالم. 

منها   ول المغرب العرعبي الخمس، فإن كال

على األقل في الناتج  ٪5سب زيا ة عبنسبة تكي

ك ن البنمالمحلي اإلجمالي. قدر تقرير صا ر 

المغرب تصا ي في التكامل االقعن الدولي 

، عبما في ذلك العرعبي أن التكامل األعمق

تحرير الخدمات وإصالح قواعد االستثمار، 

كان سيؤ ي إلى زيا ة نصيب الفر  من الناتج 

 2005اإلجمالي الحقيقي عبين عامي  المحلي

للمغرب  ٪27للجزائر و  ٪34عبنسبة  2015و

 .لتونس ٪24و 
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على األقل في الناتج المحلي اإلجمالي.  %5سب زيا ة عبنسبة تكي منها  ول المغرب العرعبي الخمس، فإن كال

غرب العرعبي أن التكامل األعمق، عبما قدر تقرير صا ر عن البنك الدولي حول التكامل االقتصا ي في الم

في ذلك تحرير الخدمات وإصالح قواعد االستثمار، كان سيؤ ي إلى زيا ة نصيب الفر  من الناتج المحلي 

 .لتونس %24للمغرب و  %27للجزائر و %34عبنسبة  2015و 2005اإلجمالي الحقيقي عبين عامي 

 

 الحرة القارية األفريقيةبدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة   1.8

 

 خلفيةالمقدمة وال

 

في الوقت الحالي، هناك التزام متزايد عبالتكامل اإلقليمي واعتراف متزايد عبأن العمل التعاوني والنهج اإلقليمية 

 لنقابا ضرورية لتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا. يظهر هذا الزخم، على سبيل المثال، من خالل كشف

في قمة كيغالي  -أحد المشاريع الرائدة في القارة  -منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية عن اتفاقية إنشاء

والتي  يناير من هذا العام 1وتفعيلها اعتباًرا من  2019، وإطالقها الحقًا في نيامي في عام  2018في عام 

 .12فرصة تاريخية لتعميق تكامل القارة تعتبر

 

ارية األفريقية الطريق أمام الدول األفريقية لتعزيز التجارة مع عبعضها البعض تمهد منطقة التجارة الحرة الق

رصة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ف وفرقتصا ي والتنمية في القارة. توالتي عبدورها تدفع النمو اال

من أسواقها الصغيرة والمجزأة وتجد  إيمان شعبها عبالتكامل اإلقليمي مرة أخرى. لذلك  55ألفريقيا لتجمع 

في المسيرة الطويلة  اعبارزمعلما  الزخم. يعد إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةعدم فقدان  ينبغي

على النحو المتوخى في المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصا ية األفريقية )معاهدة ويقي. للتكامل األفر

 (.أعبوجا

 

البناء على عبر القارة و البينية تطمح منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى تحرير التجارة األفريقية

ن خالل القيام م. وقليمية في إفريقياعات االقتصا ية اإلمورة التي تحققت عبالفعل  اخل المجالنجاحات الكبي

تعزيز سالسل و ؛البينية ل التجارة األفريقيةعبذلك، تم تعيين منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتسهي

التنافسية  تاالتصنيع والقدر فعيلالمي؛ وتالقيمة اإلقليمية التي يمكن أن تسهل االندماج في االقتصا  الع

 .ةاألفريقي ةواالجتماعي ةاالقتصا يوالتنمية مساهمة في التقدم وعبالتالي ال -واالعبتكار

 

تحديات لاعلى واقع االقتصا  السياسي و قوةاألفريقية عبيرتكز النهج التنموي لمنطقة التجارة الحرة القارية 

لقارية اطموحة لثاني أكبر قارة في العالم، منطقة التجارة الحرة المبا رة تضم ال. في إفريقيا نمائيةاإل

مجموعات اقتصا ية إقليمية معترف عبها من قبل االتحا   8و في االتحا  األفريقي ا ولة عضو 55 ،األفريقية

من  عباإلضافة إلى مبا رة تكامل التجارة الثالثية لثالثوأطر قانونية مختلفة لتحرير التجارة، ولها األفريقي 

 .ألقاليمهذه ا

 

 التجارة الحرة القارية األفريقية منطقة في إطارالتداول  ءبد

 

. والمهمة الحاسمة اآلن هي 2021يناير  1التجارة الحرة القارية األفريقية في  في إطار منطقةعبدأ التداول 

 .التوفيق عبين الطموح والتنفيذ

 

تعد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أكثر من مجر  اتفاقية تجارة حرة تقليدية وتحتوي على العديد 

من عناصر السوق الموحدة. يغطي نطاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية التجارة في السلع 

ليدية ي حين أن اتفاقية التجارة الحرة التقوالخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة؛ ف

                                                           
 12 _en.pdf-consolidated_text_on_cfta_-treaty-https://au.int/sites/default/files/treaties/36437 
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لمثال، عا ة على سبيل اوغالبًا ما تتطلب فقط إلغاء التعريفات الجمركية والحصص على التجارة في السلع. 

ا وحدة. إن إ راج الخدمات للتفاوض جنبً مما يتم تنسيق القواعد واللوائح المتعلقة عبالخدمات عند إنشاء سوق 

خالت مدتعتبر في السلع يقر عبأن سالسل القيمة، والخدمات، في الوقت الحاضر،  إلى جنب مع التجارة

حاسمة في إنتاج التجارة في السلع. يساهم قطاع الخدمات عبالفعل عبحصة كبيرة في ناتج معظم االقتصا ات 

 .األفريقية

 

، دًماالتجارة للمضي قتحرير عبضرورة  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية نهج تنموي يقرمن صميم 

، سبهذا النهج غير تقليدي فحال يعتبر وتعزيز التحول الهيكلي.  مدا الوقت نفسه، معالجة قدرات اإلوفي 

صا ية الجماعة االقتأيًضا العديد من جوانب الجدول الزمني المحد  عبعناية لتقدم معاهدة أعبوجا نحو  تفا ىعبل ي

  .األفريقية

 
 

 

 الحرة القارية األفريقيةاتفاقية منطقة التجارة 

 

 بطاقة درجات األداء

 التوقيع والتصديق من قبل الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

  

 

 

 دولة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 54وقعت 

 
 
     
 لم توقع  ولة واحد عبعدُ    
 
                    
  ولة ولكن لم تصدق عليها 15وقعت عليها                         

  ولة 39صدقت عليها                                                                                                              

 وأو عت صكوك تصديقها                                                                                                 
 لدى مفوضية االتحا  األفريقي                                                                                                           

  
 
 

 
 

مع عبدء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، عبدأت إفريقيا رحلة جريئة تجمع عبين االقتصا ات 

اقتصا ا في القارة.  55والممارسات والقواعد التجارية المفككة حاليًا وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر 

م ء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. إذا تإلنشا هائال االتجارة الحرة القارية األفريقية التزامتعتبر منطقة 

بنية فرص العمل، وتخلق وتحسن ال وفر، وتتنفيذ االتفاقية وفقًا للخطة، فإنها ستعزز النمو االقتصا ي

 التحتية، وتعزز العوامل الخارجية االجتماعية والثقافية اإليجاعبية التي تنجم عا ة عن التراعبط والتكامل

ا، يجب على االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول . ولكي يحدث هذاالقتصا ي

دقوا يجب على أولئك الذين لم يصو، متاعبعة التنفيذ. اإلنمائية مبا راتال تطوير، الذين عبرعوا في األعضاء

 .عبعد على االتفاقية أن يفعلوا ذلك حتى تتحرك القارة معًا ككيان واحد

 

 إقليم السادك الحركة ويخفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية في ونغوالكاز جسريسهل   1.9
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 مقدمة

 

هوم نظًرا يقيا. وهذا أمر مفيعد نقص البنية التحتية من أقوى الحجج المؤيدة لضعف التكامل اإلقليمي في إفر

المعدالت في  تعتبر تكاليف النقل في إفريقيا من أعلىوللفجوة الكبيرة في البنية التحتية والقصور في القارة. 

 العالميمقارنة عبالمتوسط  %14فقط، وأقل انتشار للهاتف عبنسبة  %30العالم، حيث تصل الكهرعباء إلى 

، الحالي الوقت في 13.%14 البالغ العالمي عبالمتوسط مقارنة %3 عبنسبة لإلنترنت انتشار وأقل ،%52 البالغ

 لتيوال تزال عبعض الرحالت الجوية ا قليمفة مقارنة عبالشحن من خارج اإليعد الشحن  اخل إفريقيا أكثر تكل

ول خارج القارة للوص سير إلىترعبط عبعض البلدان األفريقية ت

 .إلى الوجهة النهائية

 

 الرئيسية للبنية التحتية اإلقليمية للنقل في يتمثل أحد األهداف

غير لبلدان ا أفريقيا في تعزيز القدرة التنافسية لبلدانها، وال سيما

 -من شأن البنية التحتية المحسنة، سواء الما يةوالساحلية. 

 أن تعزز التجارة عبين -/ الخدماتالسياسات -اللينةو - لموسةالم

يمية امج البنية التحتية اإلقلالبلدان األفريقية. تحتوي معظم عبر

في القارة على جوانب تيسير التجارة والنقل التي تتعامل مع 

الحواجز غير الما ية أمام النقل والتجارة. مطلوب مزيج من 

تعد والبنية التحتية القوية عبر الحدو  وخدمات النقل الفعالة. 

 مبا رات تيسير التجارة في إفريقيا أمًرا حيويًا للتعامل مع

  .الزيا ات المتوقعة في التجارة

 
 

مية ارة العالتتماشى هذه المبا رات مع أحكام اتفاقية منظمة التج

 ، والتي تتناول القضايا المتعلقة عباإلفراجعبشأن تيسير التجارة

 ،والتعاون عبين الوكاالت الحدو ية عن البضائع وتخليصها،

ين من عبواإلجراءات المتعلقة عباالستيرا  والتصدير والعبور 

 .أمور أخرى

ى تو، حيث تتمتع عبأقل مسقارات تكاماًل الا أقل تعد إفريقيا حاليً 

وأصغر حصة في التجارة  قليمللتبا ل االقتصا ي  اخل اإل

العالمية. يكلف عدم كفاءة البنية التحتية مليار  والر في السنة 

 .ويعيق النمو

ميع جلكي تحقق أفريقيا إمكاناتها، يجب على جميع البلدان وو

تم تعبحيث  األجندة المشتركةأصحاب المصلحة العمل معًا على 

معالجة القضايا المتعلقة عبإطالق وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 

اإلقليمية. يقو  هذا الهدف حاليًا عبرنامج االتحا  األفريقي لتطوير 

 للتنمية. التحا  األفريقياعبقيا ة وكالة  البنية التحتية في إفريقيا

 والمركز الحدودي الشاملكازونغوال  جسر

الذي يرعبط المركز الحدو ي الشامل و كازونغوال تم افتتاح جسر

عبمناسبة االنتهاء من  2021مايو  10عبين عبوتسوانا وزامبيا في 

مشروع عبماليين الدوالرات يهدف إلى تخفيف االز حام عند المعاعبر الحدو ية وتعزيز التجارة على أكثر 

الجنوعبي الذي يمتد على طول الطريق من ميناء  يرعبان في جنوب  -ي الشمالالممر  -از حامً ممرات إفريقيا ا

متًرا فوق نهر  923أفريقيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. يوفر الجسر المنحني الذي يمتد لمسافة 

                                                           
 13 , Economies African of JournalWhat Factors Drive Transport and Logistics Costs in Africa? 1) Plane, Patrick (202

https://doi.org/10.1093/jae/ejaa019 ejaa019, 

عبر نهر زامبيزي كازونغوال  تم افتتاح جسر

الذي يرعبط عبين عبوتسوانا وزامبيا من قبل رؤساء 

يعني عبناء و. 2021 ولتي البلدين في مايو 

الجسر، الذي يحل محل خدمة العبارات الطويلة 

أن الشاحنات على الطرق والبطيئة عبر النهر، 

اآلن عبور النهر في غضون ها اإلقليمية يمكن

أيام إلى ثالثة  ساعات قليلة، أو أقل، عبدالً من

 انهيمك ا. وهذا يعني أيًضا أنهفي الساعبق أسبوع

عبين موانئ  يرعبط تجنب استخدام أكبر معبر

يقي، فراألجنوب الومصانع جنوب إفريقيا وعبقية 

ًما أحد أكثر الحدو  از حاأيًضا يعتبر ، وبريجعبيت

 ةشاملفي إفريقيا. سيسمح وجو  نقطة حدو ية 

يجسد هذا المشروع وعند الجسر عبمسار أسهل. 

الفوائد التي توفرها البنية التحتية الجيدة 

والبيروقراطية المشتركة للتجارة اإلقليمية، 

وكالهما يعاني من نقص في المعروض عبشكل 

شاحنة يوميًا  250أكثر من ويكون عبإمكان عام. 

 عبدالً من القلة القليلة التي كانعبور نهر زامبيزي 

العبور من قبل، مما يؤ ي إلى خفض يمكنها 

التكاليف وزيا ة أمن البضائع وتوفير طريق عبديل 

 .للتجارة إلى البحر لألسواق الداخلية
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ع أن يفتح ، ومن المتوقناسلبضائع والنقل اتشتد الحاجة إليه ل التي زامبيزي طريقًا وخًطا للسكك الحديدية

 ور  المركز الحدو ي الشاملوكازونغوال  جسريبرز  14.فريقياألجنوب إقليم الطرقًا لزيا ة التجارة عبر 

في وي القارة؛ ف تنقل الناسحركة السلع و البنية التحتية وتأثيرها التحويلي على التكامل األفريقي وتحديداً 

 .لى سبل العيش وضمان الوصول اآلمن للناس إلى مختلف الخدمات، يتعلق األمر أيًضا عبالحفاظ عهذه الحال

  

                                                           
 14 -across-trade-and-integration-regional-expand-project-bridge-events/kazungula-and-https://www.afdb.org/en/news

southern-africa-43688 
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 المصدر: وزارة النقل واالتصاالت، جمهورية عبوتسوانا كازونغوال الصورة: جسر

المز حمة عا ة على الحدو  عبين جنوب إفريقيا الحدو ي الشامل  بريجمركز عبيت منطقة يجب أن تشهد

ا، أن يكون للجسر تأثير كبير على جنوب إفريقيوال عبد وزيمباعبوي طواعبير أقصر عبفضل الطريق الجديد. 

 لدى سائقي شاحنات الشحن منو. شاحناتالمما يخفف من االز حام في معبر عبيتبريدج الحدو ي لسائقي 

جنوب إفريقيا اآلن خيار السفر إلى لوساكا أو جمهورية الكونغو ميناء  يرعبان ومن أماكن أخرى في 

للشاحنات من وإلى جنوب  كازونغوال الديمقراطية عبر عبوتسوانا، مع افتتاح جسر كازونجوال. يسمح جسر

 .إفريقيا عبتجاوز زيمباعبوي عبالكامل

ة واألشخاص عبر النهر التي كانت تنقل الشاحنات والمركبات الصغير كازونغوال يمثل هذا نهاية عب ارة

مشاهد التجار والمسافرين والصيا ين والنساء  أصبحت اآلنمتر على مر السنين.  400الذي يبلغ عرضه 

 اربقوالارات وفرس النهر على األلواح العائمة والعب  واسيح التمعب الذين يعبرون نهر زامبيزي المليء

 ناسلالتنقل لى هذه المخاطر وفتح المنطقة لقد قضى الجسر ع -الماضي من حكايات والزوارق الصغيرة 

 .عبأمان

عند كال الطرفين أنه سيتم التعامل مع المسافرين مرة واحدة عند نقطة الشاملة  الحدو ية مراكزتضمن ال

الخروج. سيوفر هذا الوقت عند مقارنته عبالممارسة الساعبقة حيث توقف المسافرون في كل من عبوتسوانا 

لي الهجرة. ويهدف هذا إلى تعزيز التجارة البينية في مجموعة تنمية ؤومن قبل مسوزامبيا ليتم معالجتها 

، مع الجسر الذي يرعبط التجارة من ميناء  يرعبان إلى عبوتسوانا وزامبيا ومالوي  )السا ك( لجنوب األفريقيا

 .وموزمبيق وزيمباعبوي وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

مركز عبيتبريج  م المروري ويقلل من أوقات السفر ألولئك الذين يستخدمونكما سيخفف الجسر من االز حا

 السا ك. من جنوب إفريقيا إلى زيمباعبوي في طريقهم إلى  ول أخرى في الحدو ي الشامل

 

 المصدر: وزارة النقل واالتصاالت، جمهورية عبوتسوانا -الصورة: مركز كازونجوال الحدو ي الشامل  

 

، إن الجسر سيقلل من تكلفة ممارسة األعمال إ غار لونغوفي حفل االفتتاح، قال رئيس زامبيا، 

، فرص العمل، والسياحةتوفير التجارية مما سيؤ ي إلى زيا ة التجارة والقدرة التنافسية، و

 .وغيرها من اآلثار اإليجاعبية األخرى

، مضيفًا أن رةالجسر سيفتح طرقًا لتحسين التجوقال رئيس عبوتسوانا موكجويتسي ماسيسي إن ا

عبال ه تعتبر زامبيا شريًكا استراتيجيًا رئيسيًا في التنمية، مضيفًا أن المشروع كان  لياًل على 

 .العالقات المتنامية المستمرة

مليون  والر أمريكي في  259عبقيمة الشامل  الحدو ي مركزوال والغعبدأ عبناء جسر كازون

 والوكالة الياعبانية للتعاون الدولي لتنميةل يبنك األفريقال، عبتمويل مشترك من  2014 يسمبر 
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يجسد هذا المشروع الفوائد التي توفرها البنية التحتية ووالحكومات اإلقليمية ومنح أخرى. 

الجيدة والبيروقراطية المشتركة للتجارة اإلقليمية، وكالهما يعاني من نقص العرض عبشكل عام 

شاحنة يوميًا قا رة على عبور  250تكون أكثر من أن وال عبد ويتطلب توسيع نطاقه في القارة. 

نهر زامبيزي عبدالً من القلة القليلة التي كانت قا رة على العبور من قبل، مما يؤ ي إلى خفض 

التكاليف وزيا ة أمن البضائع وتوفير طريق عبديل للتجارة إلى البحر لألسواق الداخلية. سيتمكن 

أمان؛ ميزة عباورة من عبور النهر عبشكل أسرع واألشخاص الذين يعيشون في المنطقة المج

 .إضافية للحركة اآلمنة والحرة

يمي هو التكامل اإلقل جوهو .إلى البنية التحتية واالتصال تنانظرتفكيرنا وينبغي أن يتحول 

ممرات االتصال والتبا الت التي تحركها حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال 

سي لتحريك هذه العوامل. االتصال التنافضرورية لبنية التحتية اوتعتبر واألشخاص واألفكار؛ 

هو سباق التسلح في القرن الحا ي والعشرين. "لم تعد القدرة التنافسية ألي عبلد تتعلق عبثراء 

المعا ن، واألرض، والموئل، والحياة البرية، والشواطئ. يتعلق األمر  -الموار  الطبيعية

وهي دول أخرى. ال يوجد استثمار أفضل من االتصال، مدى ارتباط  ولة ما عب -عباالتصال

االنتقال إلى ما عبعد النمو الذي يقو ه التصدير نحو يبدأ حكيمة. يكتب عباراج خانا، "الاألولوية 

عبأن  طر  قائالً ويست 15تثمار في البنية التحتية".خدمات ذات قيمة مضافة أعلى واستهالك عباالس

ط عبمن . تخبرنا البنية التحتية من يرتبعن من الجغرافيا السياسيةعبمنقسم ال"الحدو  تخبرنا من 

نظًرا ألن الخطوط التي ترعبطنا تلغي الحدو  التي تفرقنا، أصبحت وعبر الجغرافيا الوظيفية. 

ألساسي ، فإن العامل ا"عبالنسبة لخانا"و الجغرافيا الوظيفية أكثر أهمية من الجغرافيا السياسية.

إلى  قميروال قتصا يواال ة ليس موقعها أو سكانها ولكن ارتباطها الما يفي تحديد أهمية الدول

 .األخرىمة القي  تدفقات الموار  ورأس المال والبيانات والمواهب واألصول 

 

 خاتمةالتوصيات وال  1.10

 التوصيات 

فيما يلي عد  من التوصيات للعمل على مستويات مختلفة في عملية التكامل: مستوى االتحا  

 .، ومستوى الدول األعضاءاالقتصا ية اإلقليمية ات، ومستوى المجموعاألفريقي

 القيام عبما يلي: ينبغي للدول األعضاء في االتحا  األفريقي

  اإلسراع عبالتوقيع والتصديق على اتفاقيات وعبروتوكوالت ومعاهدات االتحا  األفريقي، وخاصة

 والتجارةالتنقل  تلك المتعلقة عبحرية

  في تعزيز النظم الصحية على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري من خالل التمويل المساهمة

 والبحث والتكامل في قطاع الصحة

  استكشاف وسائل تعبئة الموار  المحلية في القارة من خالل الحد من التدفقات المالية غير

 ةالمشروعة، وإعا ة هيكلة الضرائب وصياغة سياسة مصرفية ومالية أكثر جاذعبي

  إعا ة التفكير في إضفاء الطاعبع الرسمي على القطاع غير الرسمي من خالل وضع سياسات

 .تقدمية من شأنها تحويل القطاع

                                                           
 15  & Globalization Markets, Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization (2016),"

: Vol. 4: No. 4, Article 3Review Development 
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 :ما يلي لمجموعات االقتصا ية اإلقليميةيجب على ا

 امع الدول األعضاء ومفوضية االتحا  األفريقي من أجل مواءمة مشاريعه اتعزيز تعاونه 

 تنقل الناسن حيث التكامل في القطاع االقتصا ي والصحة وحرية م اوسياساته اوعبرامجه

 ومنسق للتداعبير التقييدية التي يتم وضعها  واء معضاء فيها لتطوير نهج مالعمل مع الدول األ

 حتى يمكن التخفيف من اآلثار االقتصا ية

 إنشاء أو  عم مراكز البحوث اإلقليمية في مجال الصحة لمعالجة األمراض المعدية 

 ع عبعد انتشار فيروس كورونا من خالل تشجي أقاليمهافي انتعا  االقتصا ات في  إعا ة التفكير

 تمويل االقتصا  والتصنيع والحكمخاصة في  تهاصياغها ووتنسيقسياسات أفضل 

  إنشاء آليات إقليمية أو وحدات متخصصة لمتاعبعة وتقييم االتفاقيات والبروتوكوالت والمعاهدات

 .وتعزيز الصكوك المذكورة أعاله المخصصة للتوعية

 

 :ما يلي مفوضية االتحا  األفريقييجب على 

 

 وكذلك صياغة تداعبير  فيروس كورونا المستجد تشجيع الدول األعضاء على مواصلة مكافحة

 وحدنفسها مع الموقف األفريقي الملالنتعا  االقتصا ي عبروح من الوحدة من خالل مواءمة 

  المشاريع التي تهدف إلى تعزيز النظام الصحي القارياإلسراع في تنفيذ 

  إنشاء وحدة قارية للرصد والتقييم لتتبع االتفاقيات والبروتوكوالت والمعاهدات التي سيكون لها

  ور رئيسي في توعية وتعزيز الصكوك المذكورة أعاله على المستوى القاري

  المجموعات  اء، وكذلك علىعلى الدول األعضخطة متماسكة إعا ة التفكير واالقتراح

تستند إلى زيا ة  فيروس كورونا المستجد االقتصا ي عبعد نتعا االقتصا ية اإلقليمية، لال

 .التمويل الداخلي، وسياسة تصنيع أكثر طموًحا وسياسة حوكمة أكثر فاعلية

 2021لعقد للبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  تسريع تنفيذ خطة العمل ذات األولوية-

 .2021كما اعتمدها رؤساء  ول وحكومات االتحا  األفريقي في فبراير  2030

 

 خالصةلا
 

طورات هذه التصاحب الفرص والتحديات التي ت ،تقييم عملية التكاملفي معرض  يتناول هذا التقرير،

يد من عبالعدعلى الرغم من أنه من الضروري االعتراف والرئيسية في أجندة التكامل اإلقليمي األفريقي. 

يتعين ما م اإلنجازات التي تحققت في التكامل األفريقي، إال أنه يجب أن نتذكر أيًضا أنه ال يزال هناك الكثير

ا كبيًرا الكلي للسياسات والمشاريع والبرامج القارية واإلقليمية تحديً أو عدم التنفيذ  التنفيذعبطء يعد والقيام عبه. 

 .ومتكرًرا في القارة

 

دوى وفعالية التكامل اإلقليمي في نهاية المطاف من خالل نقاط القوة والضعف الداخلية للدول د جيحديتم ت

فها يتطلب التكامل اإلقليمي  واًل فعالة تؤ ي وظائواألعضاء ومستوى التزامها عبالوفاء عبااللتزامات القانونية. 

 .األساسية

 

ها تفتقر إلى غير أن، إنمائية مبا راتتطوير ة في لقد عبرع االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمي

هناك حاجة إلى زيا ة االلتزام والشغف والنهج القائم على النتائج تجاه تعبئة السكان و فع والمتاعبعة والتنفيذ. 

 .جهو  التنمية

 

نه ليس أ في حينو. اضروري ااالستثمار الحقيقي من قبل الدول األعضاء في التكامل اإلقليمي أمريعتبر 

 ً ، سيكون من الحكمة أن تضع الحكومات الوطنية الهدف طويل األجل المتمثل في التعاون مناسباً سياسياً  ائما
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للتكامل أن ينجح، يجب على الحكومات أُريد  فوق األولويات المحلية األكثر إلحاحاً. واألهم من ذلك، إذا

لحيوية. وعبدون هذا االلتزام، سوف تنهار التجمعات الوطنية ا ار أن تعتقد أن ذلك يصب في مصلحتهوالجماهي

اإلقليمية عند أول عثرة على الطريق الطويل نحو التكامل. تحتاج أفريقيا إلى التزام سياسي مستمر ومتسق 

 .عبالتكامل اإلقليمي من أجل الوفاء عبأولوياتها

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يهوالحصول عل عبشأنه والتفاعل تهوإ ار عم جميع أصحاب المصلحة تحديد 
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 عات االقتصادية اإلقليميةموفي المج تكاملالفصل الثاني: تقييم ال

 مقدمة  .2.1

هذا في معاهدة  تم وضع. عة اقتصا ية أفريقيةاية إلى التكامل اإلقليمي وتشكيل جمتستند أجندة التنمية القار

تعتبر خارطة طريق التكامل اإلقليمي  17 2063.16أجندة وتم توضيحه عبشكل أكبر في  1991أعبوجا لعام 

التي كان  لجماعة االقتصا ية األفريقية،عبمثاعبة اللبنات األساسية ل ألفريقيا المجموعات االقتصا ية اإلقليمية

. يتمثل أحد الشواغل المتكررة للتكامل ةسن 34ى ست مراحل على مدى فترة أن تأتي عل وخىمن المت

الذي يشمل معاهدة  لأجندة التكاماألفريقي في التحدي المرتبط عباالفتقار إلى الرصد والتقييم الفعالين لتنفيذ 

ومبا رات أخرى. وينعكس ذلك في عدم القدرة على تتبع وقياس التقدم عبدقة من أجل  2063أعبوجا وأجندة 

دة مختلف قطاعات عملية التكامل األفريقي على مواجهة التحديات. تم تطوير االستفا ة من الفرص ومساع

 .لمواجهة هذا التحدي المتعد  األعبعا مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي 

مؤشر التكامل  يغطي هذا الفصل تقييم عملية التكامل اإلقليمي في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عباستخدام

 .متعد  األعبعا اإلقليمي األفريقي ال

حيح وما على الطريق الص عبأهدافنا ناسيرمدى ساعدنا على تقييم يلصنع السياسات ألنه  امهمصد عتبر الري

، والتحديات التي نواجهها، وما هي الحلول الممكنة. ية تكاملناإذا كنا نتكامل عبالفعل أم ال. كما يخبرنا كيف

وهذا مهم عبشكل خاص ألفريقيا حيث يوجد اتفاق واسع النطاق على أن تنفيذ مبا رات التكامل الحالية لم 

يكن كافياً عبشكل عام عبحيث ظلت التنمية االقتصا ية وإمكانات الحد من الفقر من التجارة البينية اإلقليمية 

سجل اإلنجازات يمكن أن يُعزى إلى حد كبير إلى عوامل االقتصا  ضعف  في حين أنوغير مستغلة. 

غالبًا ما كانت الحساسيات السياسية وضغط مجموعات المصالح والصالعبة والسياسي وقيو  الموار . 

. يفرض العد  المتزايد من المنظمات اإلقليمية ونطاق اتية تتسبب في مواجهة تغيير السياسالبيروقراط

 .اساتها المتزايد ضغوًطا شديدة على القدرات الفنية لإل ارات الحكوميةسي

، يكون للرصد األفضل القدرة على جعل سياسات التكامل أكثر فعالية في اتمن منظور صنع السياسو

ات من المشاركة والشرعية، مما يجعل العمليقدر أكبر نطوي على ويالتنمية وعمليات التكامل أكثر شفافية؛ 

الفعالة في إعبراز أوجه القصور السائدة في التنفيذ وتزويد  رصديمكن أن تساعد عمليات الواستدامة. أكثر 

السياسات على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني  عانص

 .عبالمعلومات الالزمة للضغط من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية

 

  دية اإلقليميةالمجموعات االقتصا

المجموعات االقتصا ية اإلقليمية تجمعات إقليمية للدول األفريقية وهي ركائز االتحا  األفريقي. تم تعتبر 

تمثل يتشكيلها جميعًا قبل إطالق االتحا  األفريقي وتم تطويرها عبشكل فر ي ولها أ وار وهياكل مختلفة. 

را ى ف تسهيل التكامل االقتصا ي اإلقليمي عبين أعضاءفي الغرض من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية 

(. 1991، التي تأسست عبموجب معاهدة أعبوجا ) عة االقتصا ية األفريقية األوسعجماومن خالل الاألقاليم 

                                                           

 :الموقع الشبكي ( معاهدة أعبوجا. متاح على1991منظمة الوحدة األفريقية ) 16 
https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-
_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf 

doc--33126: الموقع الشبكي . متاح علىالتي نريد : أفريقيا2063( أجندة 2015)مفوضية االتحا  األفريقي  17 

01_background_note.pdf (au.int) 
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، في نهاية المطاف إلى إنشاء سوق أفريقية 1994ي  خلت حيز التنفيذ منذ عام تسعى هذه المعاهدة، التو

 .جموعات االقتصا ية اإلقليمية كعناصر أساسيةمشتركة عباستخدام الم

ت األساسية له. اللبناعتبر يق مع عمل االتحا  األفريقي وتتتكامل المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبشكل وث

معاهدة أعبوجا والقانون في العالقة عبين االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية نص ير  

ليمية واالتحا  قاألفريقي وتسترشد عببروتوكول العالقات عبين المجموعات االقتصا ية اإلالتأسيسي لالتحا  

م واألمن عبين االتحا  األفريقي والمجموعات تفاهم عبشأن التعاون في مجال السل؛ ومذكرة ال(2008األفريقي )

يقدم هذا و 20 19  18ريقيا.االقتصا ية اإلقليمية وآليات التنسيق للكتائب اإلقليمية االحتياطية لشرق وشمال إف

ً للتكامل اإلقليمي في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية.   في حين أن عبعض المجموعاتوالفصل تقييما

، اوأهدافه اخر عبعيد كل البعد عن تحقيق رؤاهاالقتصا ية اإلقليمية قد أحرزت تقدًما كبيًرا ، فإن البعض اآل

عضوية العديد من المجموعات االقتصا ية تداخل  زاليال على النحو المحد  في المعاهدات التأسيسية. 

 ي العضويات عمق. ال تؤاألقاري القليمي واإلتكامل التظل عقبة مستعصية أمام يشكل تحديًا كبيًرا ياإلقليمية 

المتداخلة إلى تفاقم مشاكل التمويل والقدرات البشرية المستمرة لدعم البرامج اإلقليمية فحسب، عبل تؤ ي 

ينبغي وإلى تحديات التنسيق الفعال للسياسات والبرامج لتعزيز التكامل اإلقليمي والقاري الوثيق. أيًضا 

لناجمة عن التحديات االتأكيد على الدور المحتمل للتنسيق عبين المجموعات االقتصا ية اإلقليمية في مواجهة 

نبغي القتصا ية اإلقليمية حيث ييمكن تحقيق المواءمة من خالل التنسيق عبين المجموعات او. عضويةتعد  ال

تنمية  ةعمجموكوميسا وجماعة شرق أفريقيا وتشجيع المبا رات مثل المجموعة الثالثية المشتركة عبين ال

 .لجنوب األفريقيا

، فإن االختناقات الكبيرة تقف في طريق تكامل أعمق، عبما في ذلك األسواق في حين تم إحراز عبعض التقدمو

في  ،مرهقة التي تعيق التكامل التجاري، واإلجراءات اإل ارية الالبنية التحتيةشبكات ضعف الضيقة، و

قواعد اإلنتاج المتنوعة إلى جانب ضعف الرواعبط الخلفية واألمامية عبين الزراعة والصناعة، فضالً عن 

ى ذلك ، فإن لعباإلضافة إوضعف اآلليات المؤسسية والقانونية لتنفيذ البرامج والمشاريع اإلقليمية والقارية. 

ي طريق ف عقبة إحجام الدول األعضاء عن التنازل عن السيا ة لألجهزة الرئيسية في االتحا  األفريقي يقف

التكامل األفريقي المتسارع. تشكل النزاعات المستمرة في وسط إفريقيا والقرن األفريقي وشمال إفريقيا 

 .وغرب إفريقيا أيًضا تحديات أمام التكامل

 لتقييم عملية التكامل اإلقليمي في المجموعاتمؤشر التكامل اإلقليمي المتعد  األعبعاء  فصليستخدم هذا ال

 ، وهي ما يلي:االقتصا ية اإلقليمية الثمانية المعترف عبها من قبل االتحا  األفريقي

 اتحا  المغرب العرعبي  (1

 ()الكوميسا فريقياألجنوب الو أفريقيا السوق المشتركة لشرق (2

 الساحل والصحراءتجمع  ول   (3

 جماعة شرق أفريقيا  (4

 لدول وسط أفريقيا المجموعة االقتصا ية (5

 لدول غرب أفريقيا المجموعة االقتصا ية (6

 (يغا اإل) الحكومية المشتركة للتنميةالهيئة  (7

 (سا كاللجنوب األفريقي )مجموعة تنمية ا (8

 

                                                           

 constitutiveact_en.pdf-file-https://au.int/sites/default/files/pages/34873 القانون التأسيسي لالتحا  األفريقي: 18 

 قي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية:عبروتوكول العالقات عبين االتحا  األفري 19 

https://archives.au.int/handle/123456789/1621 

م واألمن عبين االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية وآليات تنسيق تفاهم حول التعاون في مجال السل مذكرة 20 

 www.peaceau.org/uploads/mou-au-rec-eng.pdf لكتائب اإلقليمية االحتياطية لشرق وشمال إفريقيا:ا
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 اتحاد المغرب العربي .2.2

 

 1989في عام  اتحا  المغرب العرعبيأُنشئ  

من قبل الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب 

في مراكش وتونس في اجتماع ُعقد 

عبالمغرب، حيث تم التوقيع على معاهدة 

 اتحا لدى تأسيس اتحا  المغرب العرعبي. 

خمس  ول  ، الذي يضم المغرب العرعبي

أقل عد  من الدول األعضاء أعضاء فقط، 

  .في أي مجموعة اقتصا ية إقليمية في القارة
 

نشأ اتحا  المغرب العرعبي من العديد من 

إنشاؤها من أجل المنظمات القديمة التي تم 

المصالح المشتركة للبلدان المغارعبية. 

، ضد االحتالل كفاحا، وفي إطار الوهكذ

أسست الدول لجنة تحرير المغرب العرعبي 

عبعد حوالي عشرين وفي القاهرة.  1927عام 

، تم إنشاء مؤتمر 1945، في عام عاًما

في  ،لحركات الوطنية في شمال إفريقيا. ثما

، عقد االجتماع في طنجة عبين 1958عام 

رؤساء الحركات الوطنية للمغرب والجزائر 

وتونس عبهدف البدء في إنشاء هذا االتحا . 

، تم التوقيع على المعاهدة التأسيسية التحا  المغرب العرعبي في القصر الملكي 1989فبراير  17في و

 .هتي أعدتزرالدة ال في 1988يونيو  10تماع ، عبعد اجمراكش من قبل رؤساء الدول الخمسةعب

 

 اتحاد المغرب العربي عن لمحة
 

 مليون كيلومتر مرعبع  5,7 المساحة

 مليون  103,4 السكان

 مليار  والر أمريكي  630 الناتج المحلي اإلجمالي

 الرعباط، المغرب  المقر

 1989 سنة التأسيس

 الفرنسية، العرعبية اللغة الرسمية

 ليبيا الرئاسة، المجلسالرئيس، 

 سعا ة السيد طالب عبكو  من تونس األمين العام

2021المصدر: اتحا  المغرب العرعبي،   
 
 

 الرؤية واألولويات واألهداف

 

اتفاقية تركز على مختلف  34قمم أخرى لمجلس رئاستها وتم تبني  ، عقدت ستالقمة التأسيسية انعقا  منذ

المتمثل في عبناء الوحدة االقتصا ية والسياسية كل هذه موجهة نحو تحقيق الهدف األولي كانت القطاعات. 

 .عبين الدول العرعبية المغارعبية في شمال إفريقيا

 

 العرعبي عبإمكانياتاتحا  المغرب إقليم  تمتعيتوصيات: 

هائلة ولكن العقبات السياسية جعلت من الصعب على 

ما م المنظمة تسريع عملية التكامل. ال يزال هناك الكثير

يتعين القيام عبه إذا أرا ت الدول األعضاء في اتحا  المغرب 

 فع عجلة ومن أجل العرعبي تحقيق التكامل اإلقليمي. 

حا  المغرب التكامل، يجب على الدول األعضاء في ات

العرعبي: التركيز على الوحدة عباعتبارها في مصلحة الشعب 

ً كوسيلة لتعزيز التكامل  اوتنحية خالفاته العليا، جانبا

 انعدام األمنحشد الجهو  لمكافحة واالقتصا ي المغارعبي؛ 

اإلسراع عبالتصديق على االتفاقيات و؛ قليمواإلرهاب في اإل

والبروتوكوالت على المستوى اإلقليمي. اإلسراع في تنفيذ 

البرامج المعتمدة عبالفعل وعقد قمة لالتفاق على رؤية جديدة 

، عندما يتعلق األمر في الواقعوالتحا  المغرب العرعبي. 

عبالتمويل، فإن اتحا  المغرب العرعبي لديه الجزء األكبر من 

لموار  اال تشكل  تحا  األفريقي؛ لذلك ينبغي أنممولي اال

لمكون قد يكون او؛ قليماإل الهذعبالنسبة مشكلة من هذا القبيل 

 .االلتزام عبعملية تكامل اتحا  المغرب العرعبي المفقو 
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 لناستنقل اتهدف الدول األعضاء في اتحا  المغرب العرعبي إلى العمل عبشكل تدريجي نحو تحقيق حرية 

عبي التي تحا  المغرب العرال والسلع والخدمات ورأس المال فيما عبينها. ال تزال استراتيجية التنمية المشتركة

. العرعبي المغربإقليم هي مخطط تحقيق التكامل االقتصا ي في  1991مجلس الرئاسة في مارس  اعتمدها

 تاة لجميع األعضاء، وتوفير القدرتحقيق المصلحة المشتركفي الهدف من هذه االستراتيجية  ويتمثل

على  مغارعبيالبعد ال ضفاءنية والثنائية على إسسات الوطالالزمة لخدمة األهداف االتحا ية وتشجيع المؤ

 .جميع أنشطتها

 

 تقييم التكامل اإلقليمي في اتحاد المغرب العربي

 

ا األهداف التي يسعى إليه كثرة معوعملية التكامل اإلقليمي في اتحا  المغرب العرعبي. مضت عقو  على 

اتحا  المغرب العرعبي، من الضروري في أغلب األحيان إجراء تقييم لفهم اإلنجازات والصعوعبات التي 

 موعة.واجهها المجت

 

مجاالت  8وعبالتالي، فإن هذا القسم مخصص لتقييم عملية التكامل اإلقليمي في اتحا  المغرب العرعبي في 

 .المتعد  األعبعا لمحد  في مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي للتكامل اإلقليمي على النحو ا

 
 2021اتحا  المغرب العرعبي، المفوضية   لعملية التكامل في 2021 عام بياني:  رجات تقييمالرسم ال

 

ة توضح متوسط . هذه  رجة عام1و 0مقياس تصنيف عبين  حسب 0,51عبنقطة تم تصنيف العملية عبشكل عام 

 .موعةمستوى تكامل المج

 

من المهم وعلى التوالي.  0,54و 0,58كانت النتيجة في البنية التحتية وحرية الحركة أعلى من المتوسط، 

  .المالية واالجتماعية والبيئية هي قطاعات لم تشهد تقدًما على المستوى اإلقليمي القطاعات التأكيد على أن
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 2021المفوضية الشكل: أ اء اتحا  المغرب العرعبي من حيث التكامل اإلقليمي، 

 

عبعض  لخاص عبه، إال أنعلى الرغم من أن اتحا  المغرب العرعبي لم يستكمل تنفيذ عبروتوكول حرية التنقل ا

 .اتفاقيات ثنائية تسهل تنقل مواطنيهم اأعضائه لديه

 

 المغرب العربيتقييم خطوات التكامل اإلقليمي في اتحاد 

 

 ليتطلب التقييم في كل عبُعد من أعبعا  التكامل نهًجا أكثر تفصيالً لفهم مكامن القوة والتحديات في عملية تكام

مراحل محد ة من عملية التكامل. يتم أخذ  3، يقدم هذا القسم تقييًما عبناًء على اتحا  المغرب العرعبي. وعبالتالي

( تطوير الوسائل 2( مستوى األولوية، )1من األعبعا . وهذه هي: ) هذه الخطوات الثالث في االعتبار لكل

  .صكوكتأثير الو( 3)  ؛القانونية
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بياني: تقييم مفصل للخطوات المتخذة لتسهيل التكامل اإلقليمي في اتحا  المغرب العرعبي، الرسم ال
 2021ومفوضية االتحا  األفريقي 

 

والبنية التحتية والبيئة عبأولوية أعلى من أعبعا  التكامل  الناستنقل تحظى مجاالت التكامل التجاري وحرية 

التأثير  التنفيذ عبعضاألخرى. كان للصكوك واالتفاقيات التي نجح اتحا  المغرب العرعبي في وضعها حيز 

من أجل المساهمة في تحقيق أهداف االتحا . ومع ذلك، فإن التأثير ضئيل للغاية ولم ينجح اتحا   قليم اخل اإل

 .المغرب العرعبي في تعبئة الدول األعضاء لتحقيق رؤيته على النحو المحد  في المعاهدة التأسيسية

 

 مقارنة بين الدرجات والعتباتال

 

عتبات التقييم التي  مل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا مؤشر التكا حد  إطار الرصد والتقييم القائم على

 لتستند إلى األولويات واألهداف المحد ة على المستويين اإلقليمي والقاري. تعمل هذه العتبات كحكم مستق

لقيام عبه. يمثل الحد األ نى قيمة الدرجة في حالة احترام الكرونوجرام ا عبين ما تم فعله وما كان مخطًطا

  .المحد 

 
 2021المفوضية و اتحا  المغرب العرعبي  اخلالعتبات و 2021 عام الرسم البياني:  رجات تقييم

 

فيما يتعلق عبالمقارنة الوار ة في الرسم البياني أعاله، يجب أن نتذكر أن اتحا  المغرب العرعبي لم يحقق أيًا 

حد ها لنفسه في معاهدته التأسيسية من مبا راته المخطط لها. لم يتمكن االتحا  من تحقيق األهداف التي 

 .وفي خطته االستراتيجية

 

 2021و  2020 عامي مقارنة بين درجاتال

 

على فهم ه الممارسة ساعد هذت. 2021و 2020لعامي  نجازمخصص لتحليل تقييم  رجات اإل هذا القسم

 .التقدم والصعوعبات وكذلك تحديد أسباعبها
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 مفوضية االتحا  األفريقيالتحا  المغرب العرعبي و 2021و 2020 عامي لبياني: نتائج تقييماتالرسم ا
2021 

 

 2021 امع عبالنسبة لألعبعا  الثمانية التي أجريت فيها التقييمات على مدار العامين المذكورين، فإن  رجات

 .عباستثناء البيئة 2020في عام محرزة أعلى من تلك التعتبر 
 

هذا االختالف عبعيد كل البعد عن أن يُعزى إلى اإلنجازات التي تحققت خالل العام الماضي  اخل اتحا  

مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد   من خالليعتبر تقييم عملية التكامل في الواقع، والمغرب العرعبي. 

، كان جمع البيانات شامالً 2021عبالنسبة لعام ونشاًطا حديثًا ويعمل على تحسين عملية التقييم عبأكملها.  األعبعا 

قدر اإلمكان من خالل منح خبراء المجموعات االقتصا ية اإلقليمية حرية إرسال البيانات التي عبحوزتهم 

 .قليم اخل اإل عبحيث يكشف التقييم قدر اإلمكان عن حقيقة عملية التكامل

 

 عربيإمكانات وتحديات التكامل اإلقليمي في اتحاد المغرب ال

ناًء على أهداف عب شا ةعبالفعل عبعض التقدم الجدير عباإليتمتع اتحا  المغرب العرعبي عبإمكانيات كبيرة وقد حقق 

، ومع ذلك . المعاهدة. على سبيل المثال، وقع وزراء التجارة في اتحا  المغرب العرعبي اتفاقية التجارة الحرة

و ية محداتحا  المغرب العرعبي تحديات تتمثل في عدم االستقرار السياسي وانعدام األمن و إقليمواجه ي

 رعبيعاون اتحا  المغرب العت ت محدو يةالتعاون عبين الدول األعضاء ومحدو ية رواعبط البنية التحتية. شكل

لدول األعضاء ا أن تضعينبغي ، كتوصيةوتحديًا رئيسيًا آخر. ، لسنوات عديدة ،مفوضية االتحا  األفريقيمع 
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حويل إفريقيا لت االمغرب العرعبي وإفريقيا جنوب الصحراء ضروري التعاون األمني والسياسي عبينيعتبر 

إلى منطقة مستقرة وآمنة وخالية من النزاعات. يعمل اتحا  المغرب العرعبي كطريق خروج للمهاجرين 

إلى أوروعبا والتعاون ضروري لمعالجة رفاهية شعوب القارة ومنع المعاعبر الخطرة في البحر األعبيض 

 .المتوسط
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في اتحا  المغرب العرعبي استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات، عبما في ذلك العمل عن كثب مع المجموعات 

ندما يتعلق ، عللتمويل الذاتي. في الواقعاإليكواس  ، مثل طريقةالقتداء عبهاقتصا ية اإلقليمية األخرى لاال

ينبغي  ؛ لذلك الالجزء األكبر من ممولي االتحا  األفريقيضم ي األمر عبالتمويل، فإن اتحا  المغرب العرعبي

؛ قد يكون المكون المفقو  هو االلتزام عبعملية تكامل اتحا  المغرب ا اإلقليملهذ عبالنسبة الموار  مشكلة شكلأن ت

 .العرعبي

 

رب سلبًا على والمغأثر عدم االستقرار السياسي في ليبيا إلى جانب االختالفات الجيوسياسية عبين الجزائر 

 .التكامل اإلقليمي في شمال إفريقيا. عبل إنه زا  من صعوعبة عقد قمة ألعلى أجهزتها، المجلس الرئاسي

 :تم تحديد التحديات األخرى في المصفوفة أ ناه

 

  التحديات البعد

 غياب التنسيق السياسي  تنقل الناسحرية 

 جميع الدول عدم الموافقة على عبعض االتفاقيات الموقعة من قبل 

 عدم تحديث القوانين واللوائح التي تحكم هيئات اتحا  المغرب العرعبي 

  لتأشيرات عبين الدول األعضاءاإلغاء عبطء عملية 

 الهجرة السرية لدول جنوب الصحراء 

 عدم تنسيق القواعد والمعايير  التكامل التجاري

  لكإلى ذتنسيق األنظمة التجارية والجمركية والنقل والتبا ل وما عبطء 

 لتجاري ا تكاملة الحرة المغارعبية تحديا لليمثل فشل إنشاء منطقة التجار

 لالتحا  المغارعبي

استمرار ارتفاع تكلفة النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية عبين عبلدان   تكامل البنية التحتية

 المغرب العرعبي
 

 2021،  االتحا  األفريقيمفوضية تحديات عملية التكامل  اخل اتحا  المغرب العرعبي، 
 

يل إفريقيا إلى لتحو االتعاون األمني والسياسي عبين المغرب العرعبي وإفريقيا جنوب الصحراء ضرورييعتبر 

منطقة مستقرة وآمنة وخالية من النزاعات. يعمل اتحا  المغرب العرعبي كطريق خروج للمهاجرين إلى 

لمعالجة رفاهية شعوب القارة ومنع المعاعبر الخطرة في البحر األعبيض  االتعاون ضرورييعتبر أوروعبا و

 .المتوسط

 

اتحا  المغرب العرعبي العديد من العقبات يواجه  على الرغم من الرؤية العظيمة التي ظهرت عند إنشائها،و

االت، إال جإحراز تقدم في عبعض الماستطاع  قليمعلى الرغم من أن اإلوالتي تعوق أو تبطئ عملية التكامل. 

أن تنفيذ استراتيجيته التي من المفترض أن تؤ ي إلى تكامل جميع الدول المكونة لها، قد واجه العديد من 

 .التحديات
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شحنة موز تعبر الحدو  من أوغندا إلى جمهورية : فيروس كورونا المستجد الصورة: التجارة في أوقات

 الحدو ي، لتسليمها إلى صغار التجار. المصدر: الكوميساالكونغو الديمقراطية، عند مركز عبوناغانا 
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 السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي )الكوميسا( .2.3

 

 مقدمة

، وتمتد عبر القارة من إيسواتيني في جنوب إفريقيا وصواًل إلى تونس على  ولة عضًوا 21تضم الكوميسا 

عد  من حيث  إقليمية اقتصا ية مجموعة أكبر ثاني وهي. إفريقيا شمال فيساحل البحر األعبيض المتوسط 

 مليار  والر أمريكي، 805مليون نسمة، وإجمالي الناتج المحلي  586. يبلغ عد  سكانها أكثر من األعضاء

مليار  والر أمريكي، وتشكل الكوميسا سوقًا  346في السلع عبقيمة  عالميةال لصا رات والوار اتاوتجارة 

مليون  12رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية. تغطي الكوميسا ما يقرب من ثلثي القارة األفريقية عبمساحة 

 .كيلومتر مرعبع

 

 ولة عضو في  21)الكوميسا( التي تتكون من  فريقياألجنوب الو أفريقيا تأسست السوق المشتركة لشرق

وفقًا التفاقية الكوميسا، فإن أولويتها هي إقامة سوق . لتحل محل منطقة التجارة التفضيلية 1994 يسمبر 

مشتركة. لذلك تهدف الكوميسا إلى تنسيق السياسات الوطنية وهيكلتها عبهدف تبني سياسات إقليمية في 

 .التحتية والقطاع اإلنتاجي والقطاع االجتماعي وكذلك التعاون المالي والنقدي مجاالت التجارة والبنية

 

 عن الكوميسالمحة 
 

 مليون كيلومتر مرعبع 12  المساحة

 مليون  586 السكان

 مليار  والر أمريكي 805 الناتج المحلي اإلجمالي

 %0.6 معدل النمو االقتصا ي

 ألسعار المستهلك(منسق المؤشر ال) -%63.6 تضخممعدل ال

 سنويال

 %7 التجارة اإلقليمية البينية

 21 عد  الدول األعضاء

 21 عد  العمالت

 لوساكا، زامبيا المقر

 1993 أنشئت عباعتبارها )الكوميسا(

تسعى الكوميسا إلى تحقيق أهدافها التكاملية وفقًا ألجندة التكامل اإلفريقي على النحو المنصوص عليه في معاهدة 

ارة ج. وتواصل الكوميسا تعميق التكامل االقتصا ي من خالل تنفيذ مختلف عبرامج تيسير الت2063 أجندةأعبوجا و

وتشجيع االستثمار. ومع ذلك ، شهدت المنطقة تباطًؤا في النمو في الماضي القريب عبسبب انخفاض أسعار السلع 

تركز الخطة اإلستراتيجية  فيروس كورونا المستجد. األساسية في األسواق العالمية واآلثار السلبية لوعباء

ق ، التكامل الما ي / االتصال ، التكامل سوايجية: تكامل األعلى أرعبع ركائز إسترات 2025-2021للكوميسا 

دم . تفي الركائز عبمهمة الكوميسا التي تتمثل في "السعي لتحقيق تقمسائل الجنسينتكامل االجتماعي والمنتج وال

اقتصا ي واجتماعي مستدام في جميع الدول األعضاء من خالل زيا ة التعاون والتكامل في جميع مجاالت 

تجارة والجمارك والشؤون النقدية والنقل واالتصاالت والمعلومات والتكنولوجيا ، التنمية وخاصة في ال

 ." الصناعة والطاقة ، والمساواة عبين الجنسين ، والزراعة ، والبيئة والموار  الطبيعيةو
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أنشئت عباعتبارها )منظمة 

 منطقة التجارة التفضيلية(

1981 

 اإلنجليزية، الفرنسية، العرعبية اللغة الرسمية

سلطة الكوميسا الرئيس، 

 )رؤساء الدول والحكومات(

 الرئيس آندري نيرينا راجوئيلينا من مدغشقر

 

 السيدة تشيليشي مبوندو كاعبويبوي من زامبيا األمين العام، أمانة الكوميسا
2021المصدر: الكوميسا،   

 
 

 الكوميسا ةنشأ

 

في  فريقياألجنوب الوأفريقيا  إلقليم شرق فرعية تمت التوصية عبقرار إنشاء مجموعة اقتصا ية إقليمية

في اجتماع لوزراء التجارة والمالية والتخطيط في لوساكا، زامبيا. وقد تصور النهج المتسلسل  1978مارس 

سنوات في  ريتم تحديثها تدريجياً على مدى عش فرعية إقليمية  ه تنفيذ منطقة تجارة تفضيليةالذي تم اعتما

. ولهذه الغاية، اعتمد االجتماع "إعالن لوساكا للنوايا ةيقيحق ةاقتصا ي جماعةضوء سوق مشتركة و

ارة تجال)منظمة منطقة  فريقياألجنوب الوااللتزام عبإنشاء منطقة تجارة تفضيلية لشرق أفريقيا و

عبشأن معاهدة إنشاء منطقة التجارة التفضيلية. كما  مشترك، كما أنشأ فريق تفاوض حكومي  "تفضيلية(ال

 .جدول زمني إرشا ي لعمل فريق التفاوض الحكومي الدوليوافق االجتماع على 

 

على معاهدة منطقة ، 1981 يسمبر  21في  األفريقي، جنوبالووقع رؤساء  ول وحكومات شرق إفريقيا 

، عبعد أن صدقت عليها أكثر من سبع 1982سبتمبر  30ة حيز التنفيذ في التجارة التفضيلية.  خلت المعاهد

من المهم التأكيد على أن إنشاء منطقة ومن المعاهدة.  50 ول موقعة على النحو المنصوص عليه في الما ة 

، كان متوافقًا ا(فريقي )الكوميساألجنوب الو أفريقيا التجارة التفضيلية وتحويلها إلى السوق المشتركة لشرق

يتصور إطارا التعاون (. نظمة الوحدة األفريقية)لم النهائي وسجالون وقان وسجمع أهداف خطة عمل ال

في التكامل االقتصا ي للقارة تكون  درجيةملية تعوقانون الجوس النهائي(  )خطة عمل الجوس اإلقليمي

في نهاية  عة اقتصا ية أفريقيةجمافيها المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عناصر رئيسية، عبهدف إنشاء 

 .المطاف

 

، 1993نوفمبر  5في  ،تم التوقيع على معاهدة تحويل منطقة التجارة التفضيلية إلى مجموعة اقتصا ية إقليمية

  ولة عضو 21من  12عاهدة من قبل ، تم التصديق على الم1994 يسمبر  8في كمباال، أوغندا، وعبحلول 

 .عبمناسبة إنشاء الكوميسا

 

 رؤية وأولويات وأهداف الكوميسا

 

وليًا مع على المنافسة   ةتماًما وقا ر ةمتكامل ةإقليمي ةاقتصا ي موعةمج رؤية الكوميسا في "أن تكونتتمثل 

على استعدا  لالندماج في مجموعة اقتصا ية أفريقية." عالوة ومستويات عالية من المعيشة لجميع أفرا ها 

 المستدام في جميع الدول األعضاء منعلى ذلك، تتمثل مهمتها في "تحقيق التقدم االقتصا ي واالجتماعي 

 ."خالل زيا ة التعاون والتكامل في جميع مجاالت النشاط االقتصا ي

 

الكوميسا أكثر من عشر مؤسسات متخصصة تساعدها على تحقيق رؤيتها عبشكل فعال في قطاعات لدى 

 .التكامل المختلفة

 

 :فيما يليأهداف وغايات الكوميسا تتمثل 
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 لهياكل تحقيق النمو والتنم ً ية المستدامين للدول األعضاء من خالل تعزيز تنمية أكثر توازناً وتناغما

 ؛اإلنتاج والتسويق فيها

  تعزيز التنمية المشتركة في كافة مجاالت النشاط االقتصا ي واالعتما  المشترك لسياسات وعبرامج

 ؛ل األعضاء فيهااالقتصا  الكلي لرفع المستوى المعيشي لشعوعبها وتوثيق العالقات عبين الدو

  التعاون في خلق عبيئة مواتية لالستثمار األجنبي وعبر الحدو  والمحلي عبما في ذلك التعزيز المشترك

 ؛للبحث وتكييف العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

 ية في يز التنمية االقتصام واألمن واالستقرار عبين الدول األعضاء من أجل تعزالتعاون في تعزيز السل 

 م؛قلياإل

 افل اقف مشتركة في المحالتعاون في تعزيز العالقات عبين السوق المشتركة وعبقية العالم واعتما  مو

 ؛الدولية

 ها.وتحقيق هاوتقدمة فريقياأل الجماعة االقتصا يةأهداف  تأسيسالمساهمة في و 

 

 التكامل اإلقليمي في الكوميسا

 

المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، قامت مفوضية االتحا  تحديد حالة التكامل عبشكل  قيق ومنتظم في من أجل 

ة المعاهد اإلحصائية الوطنياألفريقي عبالتعاون مع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية والبنوك المركزية و

 .المتعد  األعبعا إطار عمل للرصد والتقييم على أساس مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي  وضععب

 

 .مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  م الذي تم على أساسهذا القسم مخصص للتقيي

 

لتكامل ايوضح الرسم البياني حالة و. 2021يوضح الرسم البياني أ ناه عملية التكامل  اخل الكوميسا لعام 

فترة تقييم في  0,67يظهر تطوًرا متنوًعا من عبعد إلى آخر. الدرجة اإلجمالية هي فهو اإلقليمي في الكوميسا. 

 .1و 0عبين 

 

 
 2021بياني: تقييم عملية التكامل اإلقليمي للكوميسا، مفوضية االتحا  األفريقي الرسم ال

 

والبنية  لناستنقل اتسجل الكوميسا أفضل النتائج عندما يتعلق األمر عبالمؤسسات والتجارة والتمويل وحرية 

 .1و 0على مقياس مقارنة عبين  0,65التحتية. الدرجات المسجلة في هذه األعبعا  أعلى من 
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 2021الشكل: أ اء الكوميسا من حيث التكامل اإلقليمي ، مفوضية االتحا  األفريقي 

 

ومع ذلك، في مجاالت مثل التكامل االجتماعي والعملة والتكامل البيئي، تحقق الكوميسا  رجات أقل من 

ال يسمح هذا التقييم مسبقا عبتحديد  .المتعد  األعبعا مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي  مقياسحسب المتوسط 

 .م تنجحل والكوميسا أ تالتحديات التي تواجه الكوميسا من أجل تحديد مراحل التكامل حيث نجح

 

 تقييم خطوات التكامل اإلقليمي في الكوميسا
 

خطوات. وعبالتالي، عبالنسبة لكل من  3من  تتكون كان ينظر إلى عملية تكامل الكوميسا على أنها حركة  قيقة

األعبعا ، يعمل هذا القسم على تقييم الكوميسا في كل مرحلة من المراحل. المراحل الثالث هي: مستوى 

 .تأثيروتنفيذ الصكوك واالتفاقيات والاألولوية، 

 

 .من األعبعا تتيح لنا المراحل الثالث المحد ة معرفة أسباب أ اء الكوميسا عبمزيد من العمق في كل 

 

، وعبشكل عام، تُظهر هذه الخطوة اإلضافية في التقييم ما إذا كانت عملية التكامل تمثل أولوية حقيقية عموما

. تم تقييم األ وات واالتفاقيات المنفذة 0,78 اخل الكوميسا مع  رجة إجمالية لمستوى األولوية تساوي 

يسا تطوير المزيد الكوم على ويجب  رجاتمتوسط  . وهي عبارة عن0,59 عبنقطةلتحقيق التكامل اإلقليمي 

 متوسط من لأق تأثيرمن األ وات للعملية التي سيتم تنفيذها ولكي يكون تأثيرها أكثر وضوًحا. مع متوسط 

 .ل كبيرشكعب اإلقليم في الناس حياة لتحسين العملية الستخدام المزيد تفعل أن للكوميسا يمكن التصنيف،
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 2021بياني: تقييم خطوات التكامل اإلقليمي في الكوميسا، مفوضية االتحا  األفريقي الرسم ال

 

. األعبعا  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد يلخص الشكل أ ناه نفس التقييم في كل من األعبعا  الثمانية ل

لقطاع ا  اخل الكوميسا هو اوعبالتالي، فإن البعد الذي يبدو أنه أقل أولوية أو حتى يعتبر مشروًعا مستقبليً 

النقدي. ومع ذلك، من الضروري التأكيد على إنشاء المعهد النقدي للكوميسا الذي سيتعين عليه وضع أسس 

 .االتحا  النقدي
 

 
 2021بياني: تقييم تفصيلي لخطوات التكامل اإلقليمي للكوميسا، مفوضية االتحا  األفريقي الرسم ال

 

ن الكوميسا . لم تتمكتنقلمجاالت السياسة والمؤسسات السياسية والعملة وحرية اليكشف هذا التقييم أنه في 

 .قليم اخل اإلحقيق التكامل ؤسسات الرئيسية التي يمكنها تمن إنشاء الم

 

والتي  ميسا ومقرها الخرطومعبالتجارة واالستثمار عباستثناء محكمة عدل الكو غالبية مؤسسات الكوميساتهتم 

سوية المسائل المتعلقة عبتنفيذ المعاهدة. في السنوات األخيرة فقط جعلت هذه المجموعة لحاجة إلى تلبي ات
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ع ذلك، فإن م واألمن والحكم. ومرتباط الوثيق عبين التنمية والسلاالقتصا ية اإلقليمية الحكم أولوية عبسبب اال

 .دت لدعم هذا البعالتكامل السياسي ليس من أولويات الكوميسا، وعبالتالي ال يمكن توقع إنشاء مؤسسا

 

 
 2021 عامل بياني: تقييم مفصل لخطوات التكامل اإلقليمي في الكوميسا، ومفوضية االتحا  األفريقيالرسم ال

 
 

 2021و 2020 عامي مقارنة بين تقييماتال

 

وتلك التي تم  2021في هذا القسم، يتم إجراء تحليل مقارن عبين النتائج التي تم الحصول عليها في عام 

 .2020الحصول عليها في عام 

 

تمت مراجعة عملية جمع البيانات للسماح للمجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبإرسال البيانات إلى مفوضية 

االتحا  األفريقي عبحيث ال تستخدم عبدورها البيانات من مصا ر أخرى والتي قد ال تعكس عبوضوح مستوى 

 .تكامل المجموعات االقتصا ية اإلقليمية
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 2021 ، عاممفوضية االتحا  األفريقي اخل الكوميسا،  2021و 2020 عامي لرسم البياني:  رجات تقييما

 

يوضح الشكل أعاله أن نتائج الكوميسا قد تحسنت عبشكل طفيف في جميع المجاالت عباستثناء التكامل النقدي. 

العام، فإن هذه الدرجات ستكون وعبعيدًا عن كونها نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته الكوميسا خالل هذا 

 .2021 عام موضع تقدير عبسبب مراجعة البيانات المستخدمة إلجراء تقييم

 

 2021 عام وعتبات 2021 عام تقييم

 

تُستخدم العتبات التي يتم حساعبها كجزء من تنفيذ أ اة الرصد والتقييم الخاصة عبالمجموعات االقتصا ية 

الحالي ووتيرة التكامل في المجموعة االقتصا ية اإلقليمية يتماشيان مع اإلقليمية لفهم ما إذا كان المستوى 

 .األهداف المحد ة على المستوى اإلقليمي وكذلك على المستوى القاري

 
 2021 مفوضية االتحا  األفريقي، 2021 عتباب عامو 2021عام الرسم البياني:  رجات تقييم 
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لقد تمكنت الكوميسا أو كا ت أن تحقق أهدافها في مجاالت المؤسسات والتمويل والتجارة والبنية التحتية. 

هذه بر تعتوالبيئة.  تنقل الناساالجتماعي وحرية  تكاملالفي مجاالت لم تتحقق األهداف من ناحية أخرى، 

 .اإلقليمي ثاعبتة على المستوى اإلقليمي والقاري لتسريع عملية التكامل األهداف

 

 إنجازات التكامل اإلقليمي للكوميسا
 

اري: إنشاء التكامل التج شملالعديد من المبا رات التي تميسا فيما يتعلق عباإلنجازات الرئيسية، طورت الكو 

 رفصعلى  قيو المنطقة تجارة حرة من خالل إلغاء التعريفات والحواجز غير الجمركية، عبما في ذلك إزالة 

، وإلغاء حصص االستيرا  والتصدير. وكذلك ةاألجنبي العملة صرف على ضرائبال، وإزالة العملة األجنبية

تعزيز التكامل ومن أجل ساعات العمل على الحدو .  زيا ةوتبسيط اإلجراءات الجمركية وحواجز الطرق 

التجاري، قامت الكوميسا عبتصميم وتنفيذ العديد من البرامج واأل وات المتعلقة عبالتجارة عبر الحدو  وتسهيل 

مبسط، وإنشاء لجان العبور عبما في ذلك إ ارة الحدو  المنسقة من خالل نقاط حدو ية شاملة. نظام تجاري 

جمركية لإلعبالغ عن الحواجز غير ال، ونظام الرسائل القصيرة جمركيةوطنية للحواجز غير الرصد 

التجارة اإللكترونية والتشريعات اإللكترونية والخدمات  -؛ عبدأت منطقة التجارة الرقمية الحرة ورصدها

السندات الجمركية اإلقليمية، واأل وات  البطاقة الصفراء، ونظام ضمان عبرنامج؛ اللوجستية اإللكترونية

 .الجمركية الفعالة مثل النظام اآللي للبيانات الجمركية وتبسيط الوثائق الجمركية

 

على الرغم من أنه لم يتم تشغيله عبعد. حتى اآلن، سجلت  2009أطلقت الكوميسا اتحا ًا جمركيًا في عام 

من ناحية أخرى، قامت و. %98,33عبنسبة   ارة الجماركالدول األعضاء متوسًطا إجماليًا لمواءمة لوائح إ

استنا ًا إلى ) لكوميسال تسميات التعريفة المشتركةفي المتوسط من مع  %69 ولة عضو عبمواءمة  18

 (. 2012النظام المنسق لعام  إصدار

 

مبا ئ ، وضعت الكوميسا فيروس كورونا المستجد جائحةخالل تفشي ل تسهيل التجارة عبر الحدو  من أجو

مع الحفاظ على الصحة. كما  قليمألساسية في جميع أنحاء اإلتوجيهية لتسهيل حركة السلع والخدمات ا

، قليمتوافر السلع والخدمات في اإل طورت الكوميسا منصة على اإلنترنت تهدف إلى تبا ل المعلومات حول

 .وخاصة السلع والخدمات األساسية

 

ا تقدما الكوميسفيما يتعلق عبالتكامل المالي، حققت 

ملحوظا. وقد أنشأت العديد من المؤسسات 

والترتيبات الهامة، مثل عبنك الكوميسا للتجارة 

 ،والتنمية، ووكالة التأمين التجاري األفريقي

ع دفال، ونظام لكوميسامركمز تبا ل المعلومات لو

 .قليمي وشركة إعا ة التأمين التاعبعة للكوميسااإل

ي واستقرار النظام المال تنفذ الكوميسا خطة تطوير

 .قليمفي اإل

 

يسمح النمو السريع للمؤسسات المالية في الكوميسا 

ة عبخدمة الدول للمجموعة االقتصا ية اإلقليمي

الكوميسا، وعبالتالي ستساهم  إقليماألعضاء خارج 

لك ذ عبشكل كبير في تحقيق التكامل القاري في

 .اإلقليم

 

فيما يتعلق عبالتكامل االجتماعي، قامت الكوميسا 

عبتطوير وإطالق منصة رقمية لدعم النساء في 

األ اء العالي للكوميسا في التكامل مما يبرر 

المالي والنقدي أن المنطقة قد أنشأت مؤسسات 

 لتبا ل لكوميسامركز اوآليات وظيفية مثل 

 PTA ، وشركة إعا ة التأمينالمعلومات

(ZEP-RE) وعبنك التجارة والتنمية ، 

(TDB).   الدفع والتسوية اإلقليمي الذي ونظام

. قليم؛ والتي تدعم التجارة في اإليعمل عبشكل جيد

كما تقوم الكوميسا عبتنفيذ خطة تطوير واستقرار 

النظام المالي في المنطقة. تواصل الكوميسا 

 .العمل على ضمان تنسيق النظام المالي والنقدي
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ول الخدمات المالية وغير األعمال التجارية في جميع الدول األعضاء من خالل الوصول إلى المعلومات ح

 سياسةلاتنفيذ  ، وفرص التواصل، والوصول إلى األسواق وعبناء القدرات. واصلت الكوميسا تعزيزالمالية

 .والميثاق االجتماعي ومبا رات مشاركة الشبابالجنسانية 

 

 القيود والتحديات الرئيسية

 

زال تال  ةاإلقليمي ةاالقتصا يه المجموعة ، إال أن هذإلشا ةالذي حققته الكوميسا يستحق افي حين أن التقدم 

التجارية، وانخفاض مستوى التكامل واجه عبعض التحديات التي تشمل ارتفاع تكاليف ممارسة األعمال ت

البنية التحتية والرواعبط المكلفة، وتعد  العضوية في عدم كفاية التجاري، والقيو  على جانب العرض، و

ص السوق واإلمكانيات فرحول  المعلومات المتاحةمحدو ية ، والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية مختلف

ات المانحة في تمويل عبرامج التكامل اإلقليمي الرئيسية، واستمرار كبير على الجهالعتما  قليم، واال اخل اإل

ه تم مناقشة عبعض هذي؛ وقيو  القدرات البشرية. اتلسياساتنسيق ومحدو ية ضعف االقتصا  الكلي؛ 

 :التحديات أ ناه

 

 راتابطء تنفيذ القر

 

رات التي تتخذها هيئات صنع القرار في الكوميسا تحديا رئيسيا. وعبمجر  اتخاذ اتظل مسألة تنفيذ القر

القرارات، يواجه تنفيذها الحقائق الوطنية للدول األعضاء، مما يؤخر المصا قة على عبعض هذه القرارات/ 

ن م لدول، هناك أيًضا عضويتها في العديدامن عبين هذه حقائق ومصالح و. إ ماجها في القوانين المحلية

كامل، من حيث تنفيذ أجندة التعبعض الشيء أكثر تشتتًا  ايجعلهوهو أمر المجموعات االقتصا ية اإلقليمية. 

 المصالح المختلفة يعززيقولون عبأن ذلك  على الرغم من أن عبعض المدافعين عن هذه العضوية المتعد ة

 .البلدان للبلدان مع كل من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية التي تنتمي إليها

 

عبرامجها في البرامج الوطنية للدول األعضاء. هناك فشل في ماج ال توجد آلية ملزمة حقيقية للكوميسا إل

يساهم غياب مثل هذه القوة و/ خطط التنمية الوطنية. مخططاتأهداف وخطط وعبرامج التكامل في إ ماج 

ي حالة  ي. ال توجد عبالفعل عقوعبة ففوق الوطنية للكوميسا في ضعف تنفيذ عبروتوكوالت التكامل االقتصا

عدم تطبيق البروتوكوالت الموقعة على المستوى اإلقليمي. لذلك يجب مالحظة أن الشراكات واالتفاقيات 

ي معظمها تختلف عبنو  هذه االتفاقيات فوالوطنية التي تنفذها البلدان تجعل المهمة أكثر تعقيدًا في الكوميسا. 

 .من الصعب التنفيذ الفعال لخطط وعبرامج الكوميساعن رؤية الكوميسا، مما يجعل 

 

 االعتماد الكبير على المانحين

 

 ،الميزانية من %70 من أكثر عبتمويل ونتعاونمال شركاءال قامتعتمد المنظمة مالياً عبشكل كبير على الشركاء. 

 عبكثير قلأ عبمستوى ولكن تدريجياً، األعضاء الدول تمويل از ا  لقد. الكوميسا عبرامج لتنفيذ ،في المتوسط

ق مبتكرة طرجب معالجته من خالل تدامة لالست تهديدًا السيناريو هذا يشكلو. ينتعاونمال شركاءال تمويل من

إستراتيجية الكوميسا لتعبئة  شروع، تم تقديم م2018ًرا من نوفمبر امج. وفي هذا الصد ، اعتبالتنفيذ البر

 .الموار  إلى المجلس وال تزال قيد التطوير

 

 عجز البنية التحتية

 

 ،لتجارة عبين  ول الكوميسا منخفًضاعلى الرغم من الجهو  المبذولة في مجال تيسير التجارة، ظل مستوى ا

، فضالً عن وجو  والمياهإمدا ات الكهرعباء عدم استقرار ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف شبكة النقل، و

 .حواجز غير جمركية
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 ضعف االقتصاد الكلي

 

ت سواق المالية تتميز عبمعدالعلى الرغم من أن القطاع المالي ظل مستقًرا وقويًا في عبعض البلدان، إال أن األ

منخفضة، وأسواق سندات متخلفة، وقاعدة مستثمرين محدو ة، وغياب نظام  فع حديث في عبعض  توفير

 .، إلخعبر الحدو  ، وانعدام اإلشراف على المعامالت الماليةالبلدان

 

تخضع اقتصا ات الكوميسا لصدمات كبيرة وغير متكافئة نسبيًا، عبما في ذلك معدالت التبا ل التجاري 

وجو  صدمة غير متكافئة سيشكل وصدمات أسعار الصرف، والتي لها عواقب على االقتصا  الحقيقي. 

عدات التي . كانت عبعض البلدان تعتمد عبشكل كبير على المساقليمللسياسة النقدية في اإل لفعالتحديًا للتنفيذ ا

ية يحد استخدام تدفقات المعونة هذه لدعم الميزانوال يمكن التنبؤ عبها لتمويل جزء كبير من اإلنفاق الحكومي. 

 .عبطريقة مستدامةمن تحقيق معيار عجز الميزانية إلى الناتج المحلي اإلجمالي )عباستثناء المنح( 

 

ير عجز الميزانية ومعاي ال يزال الوفاء المستدام لمعايير التقارب يمثل تحديًا خطيًرا لمعظم البلدان. ظل

عباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم الدول األعضاء لم تدمج معايير واالمتثال له. من حيث األصعب هو التضخم 

سياسات المالية لا تنسيقضعف في الكوميسا في عبيانات الميزانية والسياسات االقتصا ية الخاصة عبها. هناك 

في غياب التنسيق الفعال للسياسات، يمكن أن يؤ ي عدم االستقرار المالي إلى ارتفاع أسعار ووالنقدية. 

سيق تنضعف عباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل ووضغوط أسعار الصرف والتضخم السريع. الفائدة 

الستدامة المالية العامة. لم يتم عبعد تنفيذ إطار مراقبة االقتصا  الكلي المتعد  األطراف للسياسات تحديًا ا

 .للكوميسا

 

المو عة ومكاتب الصرافة  ظلت عروض األسعار والمعامالت عبالعمالت الوطنية للكوميسا من قبل البنوك

ن قبل المتراكمة ماألسهم المملوكة  محدو ة عبسبب عدم استقرار أسعار الصرف وغياب آلية تصفية وتسوية

 .البنوك

 

 ،ؤشرات التقارب عبين الدول األعضاءمن أجل تسهيل إجراء تقييم أفضل لعملية التكامل ولغرض مقارنة مو

هناك وللكوميسا. عبالنسبة حاجة إلى معلومات إحصائية موثوقة وحديثة ومنسقة. هذا هو التحدي الحالي ثمة 

 .أيًضا نقص في القوى العاملة المدرعبة عبشكل كاٍف لتطبيق المعايير المقبولة  وليًا للتكامل النقدي

 

 التحديات االجتماعية

 

الداخلية  اخل الكوميسا والتي تثير قضايا األمن تواجه الكوميسا تحديات اجتماعية هائلة عبسبب الهجرة 

والصحة العامة واالستياء عبين السكان المحليين والضغط الشديد على إ ارة الحدو  وأنظمة اللجوء. أ ت هذه 

المخاوف إلى سياسات هجرة تقييدية وضواعبط أكثر صرامة على الحدو  كان لها عواقب وخيمة على العديد 

ة والمهاجرين، عبما في ذلك استغالل حقوق المهاجرين وانتهاكها. تميل ضواعبط الحدو  من الحكومات األفريقي

الصارمة وأنظمة وسياسات التأشيرات التقييدية التي وضعتها العديد من الحكومات األفريقية إلى تقويض 

احة، فضالً عن لسي، وجذب االستثمار األجنبي المباشر واالبينية األفريقية ناتها لتحفيز التجارةجهو ها وإمكا

 مشاركة األفريقيين في المهجر.، عبما في ذلك هاوخارج نشر الموظفين المغترعبين  اخل القارة

 

كامل. لقد أثرت لتقدم الكوميسا نحو التكامل اإلقليمي ا والجوائح التحديات الناشئة مثل انتشار األوعبئةتعيق 

اقتصا ات الكوميسا وعلى التنقل وسبل العيش عبشكل على  فيروس كورونا المستجد مثل جوائحاألوعبئة وال

 .كبير

 

 التوصيات
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طوير المجموعة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا لتحذو  الكوميساتحذو فيما يتعلق عبالقيو  المالية، يوصى عبأن 

ضخمة، يوصى أيًضا عبأن تركز الدول األعضاء  اسوقتعتبر نظًرا ألن الكوميسا ومصا ر تمويل مستدامة. 

على تحسين سالسل القيمة وكذلك االستثمار في الصناعات التي يمكن أن تحسن المعالجة عبشكل كبير من 

 .خالل عمليات إضافة القيمة

 

أولوية أكبر لتنمية االقتصا  األزرق الذي يتمتع عبإمكانيات كبيرة للنمو والتنويع االقتصا ي  إعطاءيجب 

 .ألكثر من نصف أعضاء الكوميسا

 

نقل تسيشكل االقتصا  الرقمي وتوحيد البرامج الثالثية في التجارة والتصنيع وتطوير البنية التحتية وحرية 

ت الثالث المقبلة. وستُبذل الجهو  أيًضا لمواجهة التحديات مجااًل آخر للتركيز على مدى السنوا الناس

الحاسمة المتعلقة عبتبعية المانحين، وعبطء تنفيذ القرارات، فضالً عن التعاون عبين المجموعات االقتصا ية 

 .ومنطقة التجارة الحرة القارية تنقل الناساإلقليمية لتسريع تنفيذ األجندة القارية مثل حرية 

 

اجة لتقوية األطر المؤسسية لتحقيق أهداف الكوميسا. تقوم الكوميسا حاليا على أساس التنسيق كما أن هناك ح

طين . ومما زا  الهاوتنفيذ اتصنع القرارل وطنيةفوق عبين الحكومات عبمساعدة سكرتارية ليس لها سلطة 

أن يعزز  يمكنوعبلة عدم الوضوح في العديد من عبروتوكوالت الكوميسا عبشأن االلتزامات وكيفية تنفيذها. 

المزيد من الصالحيات ألمانة الكوميسا إلنفاذ األجندة اإلقليمية ومحاسبة البلدان عن عدم  إعطاءُ  التكامل  

 .االمتثال
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 تجمع دول الساحل والصحراء )سين صاد( .2.4

 

 مقدمة
 

يعد تجمع  ول الساحل 

)سين صا (  والصحراء

 ةاقتصا ي مجموعةأكبر 

من حيث عد   إقليمية

الدول األعضاء. تم 

فبراير  4في  اإنشاؤه

في طراعبلس، ليبيا  1998

في نهاية قمة جمعت 

رؤساء  ول ليبيا 

وعبوركينا فاسو ومالي 

والنيجر والسو ان 

 ل و وتشا . أصبح تجمع

الساحل والصحراء 

مجموعة اقتصا ية 

عبها من  اإقليمية معترف

، ي لوميف المنعقدة فريقي خالل القمة العا ية السا سة والثالثين لمنظمة الوحدة األفريقيةقبل االتحا  األ

 ولة ومقره في طراعبلس، ليبيا.  25تجمع  ول الساحل والصحراء  يضم ،. واليوم2000، في يوليو وجتو

ل مقر فقد تم نق، ومع ذلك، نظًرا للتحديات االجتماعية والسياسية التي تواجهها ليبيا في الوقت الحالي

 . .مؤقتًا إلى نجامينا في تشا ة اإلقليمية االقتصا ي مجموعةال
 

 عن سين صادلمحة 

 

 مليون كيلومتر مرعبع  13.58  المساحة

 مليون نسمة 640 السكان

 مليار  والر أمريكي 1287,7 الناتج المحلي اإلجمالي

 21 (2018/2019) %10,18 معدل النمو االقتصا ي

؛ %7,6الصا رات البينية في سين صا :  اإلقليمية البينيةالتجارة 

 22 %5,5وار ات سين صا : 

 نجامينا، تشا  مؤقت(الالمقر )

 طراعبلس، ليبيا دائم(الالمقر )

 1998 سنة اإلنشاء

 الفرنسية، اإلنجليزية، العرعبية اللغة الرسمية

األمين التنفيذي، األمانة 

 التنفيذية

 أعباني من النيجرالسفير إعبراهيم ثاني 

  2020المصدر: مفوضية االتحا  األفريقي،  

 

 تهورؤي هوأولويات الساحل والصحراء دول أهداف تجمع

                                                           

تم الحساب عباستخدام عبيانات من "الكتاب اإلحصائي السنوي ألفريقيا" الذي يوفر الناتج المحلي اإلجمالي عبأسعار السوق  21 

 الحالية

 نفس المصدر 22 

واجه تجمع عبلدان الساحل والصحراء العديد من الصعوعبات التشغيلية 

. ولم تُعقد 2011منذ األزمة االجتماعية والسياسية في ليبيا في عام 

تجمع  ول ل. ولم يعد 2013قمة لرؤساء الدول والحكومات منذ عام 

يات اليومية . مما جعل العمل2011منذ عام  الساحل والصحراء مقر

فقد انتقلت اآلن إلى  -الساحل والصحراء صعبة  ول  مانة تجمعأل

نجامينا في تشا . يوجد حاليًا التحدي المتمثل في تنشيط تجمع عبلدان 

الساحل والصحراء من خالل المشاركة الها فة للدول األعضاء في 

  .تنفيذ البرامج والخطط التي اعتمدها
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الساحل والصحراء، فإن أولويتها هي إنشاء اتحا  اقتصا ي قائم على تنفيذ خطة   ول وفقًا لمعاهدة تجمع

الجتماعية ا والتي تشمل مختلف مجاالت التنميةتكمل خطط التنمية المحلية للدول األعضاء المجموعة  تنمية

 .االجتماعية والثقافية والصحيةالمجاالت الصناعة والطاقة ووواالقتصا ية المستدامة في الزراعة، 

 

 :حد ت المعاهدة األولى، المعاهدة المؤسسة لتجمع  ول الساحل والصحراء، األهداف التالية

اتيجية تنفذ وفق خطة تنموية تتكامل مع خطط التنمية إقامة اتحا  اقتصا ي شامل يقوم على استر (أ

الوطنية للدول األعضاء. ويشمل االستثمار في المجاالت الزراعية والصناعية واالجتماعية 

 .والثقافية والطاقة

إزالة كافة المعوقات التي تعترض وحدة الدول األعضاء من خالل اتخاذ إجراءات تضمن ما يلي:  (ب

حرية اإلقامة ؛ وؤوس األموال وتلبية مصالح مواطني الدول األعضاءاألفرا  ورتنقل تسهيل 

شجيع توحرية حركة البضائع والسلع والخدمات الوطنية؛ و؛ لعمل والملكية والنشاط االقتصا يوا

النقل  تعزيز وتحسينوالتجارة الخارجية من خالل رسم وتنفيذ سياسة استثمارية للدول األعضاء؛ 

االتصاالت عبين الدول األعضاء من خالل تنفيذ مشاريع مشتركة؛ البري والجوي والبحري و

على منح مواطني الدول األعضاء نفس الحقوق موعة االقتصا ية وموافقة الدول األعضاء في المج

 .واالمتيازات المنصوص عليها في  ستور كل  ولة عضو

 .نيةفية والوالثقافية والعلمتعليمية تنسيق النظم الترعبوية والتعليمية على مختلف المستويات ال (ج

 

و خلت حيز التنفيذ  2013 فبراير 13الساحل والصحراء المنقحة، التي تم اعتما ها في   ول معاهدة تجمع

 .23الساحل والصحراء  ول ، تغير تركيز وأهداف تجمع2019في 

 

لغاية، . وتحقيقا لهذه اعلى مجالين رئيسيين: األمن اإلقليمي والتنمية المستدامة ااآلن عملهموعة ركز المجت

 :تسعى إلى تحقيق األهداف التالية

 

 ؛اتجمع الساحل والصحراء وتوطيده إقليمم واألمن واالستقرار في الحفاظ على السال (أ

لحدو  وما يرتبط عبها من ويالت مثل االتجار ا عبرتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة   (ب

 ؛واإلرهابعبالمخدرات واألسلحة والبشر وغسيل األموال 

مكافحة التصحر والجفاف وتغير المناخ من خالل الحفاظ على الموار  الطبيعية والبحث في مجال  (ج

 ؛الطاقة المتجد ة

 التعاون االقتصا ي والتجاري والعلمي واالجتماعي والثقافي؛ ( 

 ؛تطوير البنية التحتية (ه

 .والسلع والخدمات تنقل الناستعزيز حرية  (و

 

 ي اعتمدهاالتللمجموعة االقتصا ية  من خالل صياغة وتنفيذ السياسات القطاعيةيتعين تحقيق هذه األهداف 

 .البروتوكوالت اإلضافية؛ من عبين طرق أخرىمن خالل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات و

 

 الساحل والصحراء دول تقييم عملية التكامل اإلقليمي لتجمع

 

قليمي يركز هذا القسم على تقييم عملية التكامل اإلونتائج متباينة. سين صا   حققت عملية التكامل  اخل تجمع

 .متعد  األعبعا العلى أساس مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي 

 

                                                           

 الساحل والصحراء  ول من المعاهدة الجديدة لتجمع 2الما ة  23 
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 2021 مفوضية االتحا  األفريقي، عام بياني: تقييم عملية التكامل في تجمع  ول الساحل والصحراء،الرسم ال

 

إلى  0مقياس من حسب ال 0,53 نقطة الساحل والصحراء عند  ول لتجمعتم تسجيل عملية التكامل اإلقليمي 

تُعزى اإلنجازات في المجاالت التجارية والساحل والصحراء.   ول . وهذا يعكس النتائج المختلطة لتجمع1

 ا يةالمجموعة االقتصلدول غرب أفريقيا و المجموعة االقتصا يةوالمالية والنقدية إلى إنجازات الكوميسا و

 24الساحل والصحراء.  ول ول وسط أفريقيا حيث تنتمي أيًضا العديد من الدول األعضاء في تجمعلد

ي االعتبار د أُخذ فوعبالتالي، فإن التقدم الذي أحرزته هذه المجموعات االقتصا ية اإلقليمية في عملية تكاملها ق

المنطق الكامن وراء هذا النهج هو أنه في جميع هذه المجاالت سيكون من األسهل سين صا . في تقييم 

الساحل والصحراء البناء على إنجازات هذه الدول األعضاء التي تنتمي إلى المجموعات  ول لتجمع 

 .االقتصا ية اإلقليمية األخرى

 

احل ، وهو مصرف الساريًاالساحل والصحراء مصرفًا تج ول ومع ذلك، في مجال التمويل، أنشأ تجمع 

 .عبالفعل في أرعبع عشرة  ولة عضو توسع وهو موجو ما زال يوالصحراء لالستثمار والتجارة، والذي 

 

الصحراء الساحل و  ول ، والتكامل االجتماعي والتكامل التجاري، يطمح تجمعتنقل الناسفيما يتعلق عبحرية 

. ومع 0,55تالي، فإن الدرجات منخفضة جدًا وأقل من إلى تحقيق التكامل ولكن التنفيذ عبطيء للغاية. وعبال

على سبيل المثال، اتخذ مؤتمر رؤساء  ول وحكومات وعة عبعض التداعبير في هذا البعد. مجموال تتخذذلك، 

الذي اعتمدته سبع عشرة  ولة ات وعبشأن اإلعفاء االنتقائي للتأشير الساحل والصحراء قراًرا  ول تجمع

. ومن الواضح أن هذا القرار المهم هو المعلم األول في تنفيذ 2019 خل حيز التنفيذ منذ مايو و؛ اعضو

 .الساحل والصحراء إقليمفي  تنقل الناسخطة حرية 

 

                                                           

امبيا وغانا وغينيا عبيساو ومالي جعبنين وعبوركينا فاسو وكوت  يفوار و :أفريقياعة االقتصا ية لدول غرب مجموال 24 

يبيا يا ولو؛ الكوميسا = مصر وجيبوتي والصومال وجزر القمر وإريترجونيجيريا والسنغال وسيراليون وتووالنيجر 

 سطى.عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا = تشا  وجمهورية إفريقيا الومجمووالسو ان وتونس ؛ ال
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Figure: Performance of CEN-SAD in of integration, AUC 2021 

 

 حيث يةالتحت البنية مجال عباستثناء المجاالت جميع في اأ اء تجمع  ول الساحل والصحراء متوسطيعتبر 

من ريقيا. وإف في التحتية البنية لتطوير األفريقي االتحا  عبرنامج إلى ذلك يُعزىو(. 0,66) أعلى  رجة توجد

ول  الضروري أيًضا تسليط الضوء على مشروع السور األخضر العظيم الذي يعتبر مشروًعا رائدًا لتجمع 

الساحل والصحراء من االنضمام إلى   ول نصف الدول األعضاء في تجمع الساحل والصحراء. تمكنت

 .لنقل الجوية لالموحد ةسوق األفريقيال

 

التجارة والتمويل وتكامل العمالت عبشأن من ناحية أخرى، ليس لدى تجمع  ول الساحل والصحراء خطة و

 .الدراسات غير المكتملةيبقى العمل على مستوى الدراسات التي أجريت أو وفي الوقت الحالي. 
 

مع اإلرهاب والنزاعات المسلحة لم تسمح  قليملسياسية التي واجهتها  ول اإلإن الصعوعبات االجتماعية وا

 .الساحل والصحراء عبوضع األساس للتكامل السياسي والمؤسسي  ول لتجمع

 

 الساحل والصحراء دول تقييم خطوات التكامل اإلقليمي داخل تجمع

 

مراحل: مستوى األولوية؛ إنشاء الصكوك القانونية وتأثير  3إلى سين صا  كن تقسيم عملية التكامل  اخل يم

ل والصحراء الساح  ول عباتباع هذا النهج، يقوم هذا القسم عبتقييم الجهو  التي يبذلها تجمعوتنفيذ الصكوك. 

 .لتحقيق كل من األعبعا 
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 2021، عام حا  األفريقيمفوضية االت، تجمع  ول الساحل والصحراء بياني: تقييم مراحل التكامل فيالرسم ال

 

(. عندما 0,75يوضح الرسم البياني أ ناه أن مستوى األولوية في جميع المجاالت ال يزال منخفًضا )أقل من 

يتعلق األمر عباأل وات الموجو ة والتأثير، فإن الدرجات التي تم الحصول عليها تكون أقل من المتوسط. 

 :عبشكل أكبر في الرسم البياني أ ناهذلك ضح ويت
 

 
 

Graph: Performance of CEN-SAD in the 3 stages of integration 
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 الساحل والصحراء دولتجمع  عتباتأداء و

 

على عتبات تسمح  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  والتقييم القائم على رصديحتوي إطار ال

عية عبشكل موضوعي قدر اإلمكان. تكمن موضوسين صا   الدرجات التي تم الحصول عليها عبعد تقييمعبتقييم 

  .هذا النهج في أن تجمع الساحل والصحراء يقارن عبرؤيته وأهدافه

 

 
 2021مفوضية االتحا  األفريقي، عام  ،2021 عام في تقييمعتبات سين صا  الرسم البياني:  رجات و

 

ارية أهدافه اإلقليمية والققاصرا عن تحقيق وفقًا للرسم البياني أعاله، يظل تجمع  ول الساحل والصحراء 

تجمع  ول الساحل والصحراء في إعا ة ضرورة شروع  يعكس هذاخطط والبرامج المحد ة. والمحد ة في ال

 .القارية الجديدة هيكلة األولويات واألهداف مع األخذ في االعتبار تعد  األعضاء واألولويات
 
 
 
 
 
 
 

 2021و 2020المقارنة بين درجات عامي 
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، مفوضية االتحا  األفريقي،  2021و 2020الساحل والصحراء لعامي   ول الشكل: مقارنة عبين  رجات تجمع

 2021عام 
 
 

المتعد  مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي  زيا ة طفيفة في الدرجات في معظم أعبعا  2021يُظهر تقييم عام 

دمتها سين تي قاستخدام البيانات الجديدة ال عبل يعتمد على ،األ اء تحسن مع ذلك، ال يعتمد هذا على. واألعبعا 

عبدالً من عبيانات العام الماضي التي جاءت من مصا ر خارجية أيًضا. كما مكنت األسئلة المفتوحة صا  فقط 

المتعد ة األطراف األخرى للدول  الجهو  وكذلك ةالثنائي الجهو استيعاب في أ وات جمع البيانات من 

 .األعضاء

 الساحل والصحراء دول تحديات عملية التكامل اإلقليمي داخل تجمع
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م واألمن مع الساحل والصحراء لم تقوض السلإن األزمات العديدة التي ظهرت في مختلف عبلدان تج

ألهمية من اوفحسب، عبل أ ت أيًضا إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية واالتجار عبالبشر في المنطقة. 

لبلدان تجمع الساحل والصحراء تحديد استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة، والتي تكون عبمكان عبالنسبة 

 .عواقبها وخيمة على الدول
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من حيث التحديات، يفتقر تجمع  ول الساحل والصحراء إلى األموال الالزمة لتمويل عبرامج ومشاريع 

اعبل قاعتما ها الكبير على المانحين لتمويل المشاريع الرئيسية التقدم غير يجعل والتكامل اإلقليمي الطموحة. 

عبوكو  ماعتاجفي ليبيا والحوا ث اإلرهاعبية التي تسببها  التحديات األمنية استمرار شكلوي. مختلوللتنبؤ 

، هناك فيما يتعلق عبالتوصيات الرئيسيةو. سين صا  إقليمفي  تكاملاعش تحديات خطيرة لتعميق الحرام و 

تجمع  ول الساحل والصحراء عبما يتماشى مع الخمسية أو العشرية ل ولوياتاألحاجة ملحة إلعا ة تحديد 

 ها.واعبتكار وسائل لمعالجة المشاكل األمنية التي طال أمد قليمه والديناميات الجديدة في اإلرؤيت

 
 

 الساحل والصحراء دول في تجمع تكاملتحديات وفرص ال

 

ي الزعيم الليبتحت قيا ة أللفية الجديدة االساحل والصحراء مع العديد من طموحات   ول تم إنشاء تجمع

م واألمن. لسلاكفالة مع ضمان و قليمجتماعية واالقتصا ية في اإلرؤية لتسريع التنمية اال لديه تكانوآنذاك. 

الساحل ول  وقتاً في تطوير مبا رات لتحقيق هذه الرؤية. تظهر النتائج أن تجمع المجموعة ع يضتوعبذلك لم 

والصحراء تمكن من تحقيق العديد من اإلنجازات. ومع ذلك، ال يزال هناك العديد من اإلجراءات التي يتعين 

ر من عبين أموالتجارة الحرة واالتحا  الجمركي؛ منطقة اتخاذها لتحقيق األهداف التي حد تها لنفسها، وهي 

 .أخرى

 

ساحل والصحراء ال  ول ، يواجه تجمعقليمفي اإل تكامليجيات التي طورها لتسريع الولكن في تنفيذ االسترات

 تشمل ما يلي: عباستمرار تحديات وعقبات هائلة

 

 التحديات التنظيمية والتشغيلية

 

 زمة االجتماعية والسياسية فيالساحل والصحراء العديد من الصعوعبات التشغيلية منذ األ  ولواجه تجمع 

تجمع  ول الساحل ل. لم يعد 2013. ولم تُعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات منذ عام 2011ليبيا في عام 

 اليومية لقيا ة األمانة العامة لتجمع عمالاأل من الصعب تسيير . وهذا يجعل2011منذ عام  والصحراء مقر

يوجد حاليًا التحدي المتمثل في تنشيط تجمع  ول وإلى تشا . نقلها مما أ ى إلى  الساحل والصحراء  ول

 .الساحل والصحراء من خالل المشاركة الها فة للدول األعضاء في تنفيذ البرامج والخطط التي اعتمدها

 

 لدول األعضاء في المجموعاتاعضوية تعد  الساحل والصحراء للصعوعبات المرتبطة عب  وليخضع تجمع 

امل معينة اء أ وات تكإنشعبعندما يتعلق األمر  خاصة اإلقليمية األخرى. وهذا يشكل تحديًا حقيقيًااالقتصا ية 

 .التجارة الحرة واالتحا  الجمركي منطقةمثل 

 

 التحديات المالية

 

المحد ة.  ااتهعبتنفيذ استراتيجي موعةحديًا كبيًرا يعيق التزام المجأصبح تمويل تجمع  ول الساحل والصحراء ت

شركاء أو عبسبب عدم  فع رض العديد من األنشطة للخطر حيث توقف التمويل إما عن طريق التتع

من جانب الدول األعضاء التي تركز والءاتها على المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى.  مساهماتال

 ية وتحقيقالتحتالساحل والصحراء تحديًا في تعبئة الموار  من أجل تنفيذ مشاريع البنية  ول  يواجه تجمع

 .لتكامل. أ ت المشاكل في ليبيا إلى تقليص موار ها ومصدر تمويلها عبشكل كبيره النظامية لأهداف

 

 م واألمنالسلتحديات التحديات السياسية و
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 السلم واألمن الرئيسية اليوم قيا ة تعزز االلتزام السياسي على مستوىتحديات تتطلب التحديات السياسية و

هناك حاجة إلعا ة تحديد أولويات تجمع الساحل والصحراء عبما يتماشى مع ورؤساء الدول والحكومات. 

عبعد ذلك، يجب تحديد استراتيجيات جديدة لتنفيذ الخطط والبرامج ورؤيته والديناميات الجديدة في المنطقة. 

عبأسرع  وعةمقعد في األمانة التنفيذية للمجهناك تحٍد يتمثل في العثور على موتي يمكن أن تنشط المنظمة. ال

 .ما يمكن لتحسين أ ائها

 

، م تقوض السلم واألمن فحسبإن األزمات العديدة التي ظهرت في مختلف عبلدان تجمع الساحل والصحراء ل

النسبة من األهمية عبمكان عبو. قليمظامية واالتجار عبالبشر في اإلعبل أ ت أيًضا إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الن

لبلدان تجمع الساحل والصحراء تحديد استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة، والتي تكون عواقبها وخيمة 

 .على الدول

 

ا مع األزمات في ليبيفيمثل اإلرهاب تحديًا كبيًرا يؤثر على عمل وتطور تجمع  ول الساحل والصحراء. 

ومالي وعبوركينا فاسو وتشا ، شهدت المنطقة ظهور عد  من الجماعات المسلحة والمتطرفين/ اإلرهاعبيين. 

سلحة األ تهريب تتمثل فيرئيسية  تواجه العديد من الدول مشكلةولقد أصبح اإلرهاب مزروًعا في المنطقة. 

هناك حاجة إلى تحديد البرامج اإلقليمية وين شعوعبها. ظهور القومية والتطرف الديني عبالتي از ا ت سوءا عب

فيذ مشاريع أيًضا في إعبطاء تنعبل لمكافحة اآلفات المختلفة التي ال تسهم فقط في إضعاف التكامل اإلقليمي، 

 .تجمع الساحل والصحراء

 

 التحديات اإلدارية والمؤسسية األخرى

 

بيئية وعواقبهما ال قحطوالصحراء مهد  عبالجفاف وال حلفيما يتعلق عبالزراعة والبيئة، فإن تجمع  ول السا

 .واالجتماعية واالقتصا ية والسياسية عديدة في الدول األعضاء

 

واإلمكانات  قةيواجه تجمع الساحل والصحراء تحديات في مهمته المتمثلة في التنمية المشتركة للموار  والطا

ي عالميين آخرين ال يتر  ون ففاعلين  عبشدة من قبل ، هذه الموار  مرغوعبةفي الواقعو. إقليمهالمعدنية في 

 .واستفزاز اآلخرين لفرض قواعد اللعبة الخاصة عبهمالداخلية إثارة الصراعات واألزمات 

 

اعي لسد الجم الستنفارالبشرية وهناك حاجة ملحة ل الموار  اتنة التنفيذية أيًضا نقًصا في قدرتواجه األما

 .أجندتهانفيذ الفجوة القائمة للمساعدة في ت

 

يعاني تجمع  ول الساحل والصحراء منذ ما يزيد قليالً عن خمس سنوات من نقص الحماس من جانب عبعض 

الدول األعضاء. وقد أ ى ذلك عبالفعل إلى خروج عبعض الدول األعضاء مثل كينيا. ويوصى عبشدة أن يتصدى 

 .ق الماضيالساحل والصحراء لهذه التحديات حتى يستعيد وحدته وعبري  ول تجمع

 

 ،قليمي  اخل تجمع الساحل والصحراءعلى الرغم من كل هذه الصعوعبات التي تقوض عملية التكامل اإلو

إال أنها تظل مرتبطة عبرؤيتها التي هي جوهر إنشائها ووجو ها. وهكذا، فإن لتجمع الساحل والصحراء 

اة: تجمع الساحل والصحراء الجديد. للسنوات القا مة عد  من وجهات النظر المحد ة في االستراتيجية المسم

في إعالن نجامينا والمعاهدة المنقحة في  موعةالتي تمثل الرؤية الجديدة للمجتم تحديد هذه االستراتيجية 

م واألمن في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز التنمية وتتمحور حول مجالين: تعزيز السل .2013فبراير 

 .المستدامة

 

. وعلى الرغم من 2011منذ اندالع األزمة الليبية في عام سين صا   إقليم اخل  تكاملتباطأت عملية ال

لى الفترة ال تزال تؤثر عالطموح الذي رعته المنظمة في عبدايتها، إال أن العديد من العقبات الناشئة عن هذه 

 .تكامل في المجموعةال
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فإنها تعتمد على الدعم المؤسسي والفني ، عميقحل والصحراء من هذا السبات الالسا ول ومع خروج تجمع 

من مفوضية االتحا  األفريقي لمساعدتها على مواجهة تحدياتها وإعا ة االتصال عبدورها في قيا ة عملية 

 .التكامل اإلقليمي
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المسائية  ةتخاطب المائدة المستدير وهي صورة: وزيرة الخارجية والتعاون في شرق إفريقيا التنزانية ، ليبراتا موالموال،

لرئيس مجلس األعمال في شرق إفريقيا حول تعزيز التكامل عبقيا ة القطاع الخاص والفرص الناشئة في شرق إفريقيا في 
 : جماعة شرق أفريقيا. المصدر2021يونيو  11 ار السالم، تنزانيا، في 

 
 

 
وي على تحت ات، يقدم وثيقة سياسنياتنزاصورة: عبول كويي )إلى اليسار(، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 

جماعة شرق  لألمين العام لجماعة شرق إفريقيا عبيتر ماتوكي. المصدر ، نياعبةعن قا ة األعمال،تحدياتهم
   أفريقيا
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 جماعة شرق أفريقيا .2.5
 

 مقدمة
 

من ست  ول أعضاء: عبوروندي وكينيا  فريقياأعة شرق جماتتكون 

يا فريقأورواندا وجنوب السو ان وتنزانيا وأوغندا. تتمتع شرق 

نيا ي عبين كيعبتاريخ طويل من التعاون الذي عبدأ عباالتحا  الجمرك

، والذي انضمت إليه تنجانيقا في عام 1917وأوغندا في عام 

عملة لاومشتركة الخارجية التعريفة القدم االتحا  الجمركي . 1927

 قياالعليا لشرق إفري االتحا  الجمركي المفوضيةُ  تبريد. أعقبالو

، ومنظمة الخدمات المشتركة لشرق 1961 عام إلى 1948 عام من

. وعبدأت المحاولة الثالثة 1967 عام إلى 1961 عام من إفريقيا

دخول عب، 1967 يسمبر  1ي لشرق إفريقيا في للتكامل اإلقليم

منظمة الخدمات  إفريقيا التي حلت محلمعاهدة تعاون شرق 

 جماعة شرق أفريقيا حيز التنفيذ. انهارت المشتركة لشرق إفريقيا

عبشكل رئيسي عبسبب المخاوف المتصورة  1977في عام 

والمشروعة من التقاسم غير العا ل لتكاليف وفوائد التكامل 

 ة شرقعجماياسة لتصحيح الوضع. تم إحياء واالفتقار إلى س

يا وأوغندا ، عندما وقعت كينيا وتنزان1999نوفمبر  30في إفريقيا 

عة شرق جما. وتم توسيع 2000يذ في يوليو شرق إفريقيا، التي  خلت حيز التنفجماعة على معاهدة إنشاء 

عبقبول جمهورية  2016؛ ثم في عام عبوروندي وجمهورية رواندا جمهورية عبقبول 2007إفريقيا في عام 

جماعة شرق  اآلن  ولة مرشحة لالنضمام إلى هورية الكونغو الديمقراطيةجنوب السو ان. أصبحت جم

 .2021وعبدأت أمانة جماعة شرق إفريقيا عملية التحقق في يونيو أفريقيا 
 

 جماعة شرق أفريقيالمحة عن 
 

 مليون كيلوتر مرعبع 1,8 المساحة األرضية

 (2019مليون ) 177 السكان

الناتج المحلي اإلجمالي )أسعار 

 السوق الحالية(

 مليار  والر أمريكي 193,7

 (2019) %5,9 معدل النمو االقتصا ي

 (2019مليار  والر أمريكي ) 3,2 التجارة اإلقليمية البينية

 6 عد  العمالت

 أروشا، تنزانيا المقر

 2000 أعيد إحياؤها

 1977 انهارت

 1967 أنشئت أول مرة

 السواحلية، الفرنسيةاإلنجليزية،  اللغة الرسمية

رئيس جمهورية كينيا، أوهورو مويجاي  رئيس قمة جماعة شرق أفريقيا

 كينياتا

  . عبيتر موتوكو ماتوكي من كينيا األمين العام

 2021، عام ,جماعة شرق أفريقيا المصدر:

 

 

 ةمتكامل تعتبر جماعة شرق أفريقيا

قوى أويعتبر أ اؤها عبشكل جيد نسبيًا. 

وفي  تنقل الناسية في عبعد حر

التجارة. ومع ذلك، لزيا ة مستوى 

البينية، يجب أن  التجارة اإلقليمية

يكون التصنيع أولوية رئيسية 

جماعة شرق أفريقيا  مستمرة. ألغت

  .التعريفات الجمركية عبين أعضائها
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 اإلقليمية الثمانيةأقدم المجموعات االقتصا ية نظًرا لهذا التاريخ الطويل،  ،جماعة شرق أفريقيا تعتبر

 .المعترف عبها من قبل االتحا  األفريقي

 هاوأهداف هاوأولويات عة شرق إفريقياجمارؤية 

في أن تكون شرق إفريقيا مز هرة وتنافسية وآمنة ومستقرة وموحدة جماعة شرق أفريقيا  تتمثل رؤية

 .سياسيًا

( من 1)5تنص الما ة و. عريض النطاقعة شرق أفريقيا جماإلقليمي والتكامل المتوخى في التعاون ايعتبر 

سياسات وعبرامج تهدف  وضععة يجب أن تكون جماأهداف المعاهدة إنشاء جماعة شرق إفريقيا على أن "

 الثقافيةقتصا ية واالجتماعية وإلى توسيع وتعميق التعاون عبين الدول الشريكة في المجاالت السياسية واال

الدفاع واألمن والشؤون القانونية والقضائية من أجل المنفعة المتبا لة". ومنذ ذلك والبحوث والتكنولوجيا و

في عام و، تقدًما كبيًرا. 2005سس في مارس شرق إفريقيا، الذي أُ جماعة الحين، حقق االتحا  الجمركي ل

سيدخل  الذي 2013عام سوقًا مشتركة ووقعت على االتحا  النقدي في جماعة شرق أفريقيا  ، أنشأت2010

إلنشاء اتحا  سياسي كهدف نهائي لها؛ ومع ذلك،  جماعة شرق أفريقيا تخططو. 2023 عام حيز التنفيذ في

 .على المدى القصير، يجري العمل للتحضير لالتحا  السياسي كمرحلة انتقالية

ية التنمية جعة شرق أفريقيا على النحو المبين في استراتيجماأولويات تتمثل ، 2021-2017عبالنسبة للفترة و

 :فيما يلي جماعة شرق أفريقياالخامسة ل

 ، المصدر: جماعة شرق أفريقيا2021 -2017للفترة  الشكل: أولويات جماعة شرق أفريقيا

 

 

 جماعة شرق أفريقياالمستوى اإلقليمي في 

 

العديد من اإلنجازات منذ إنشائها. في الوقت نفسه، توجد العديد من المبا رات  جماعة شرق أفريقيا حققت

اإلنجازات  . ما هيالجماعة االقتصا ية األفريقيةعلى المستوى القاري في اتجاه تحقيق التكامل عبهدف إنشاء 

1
تعزيز المنطقة الجمركية الموحدة•

2
تطوير البنية التحتية في اإلقليم•

3
تعزيز حرية تنقل جميع عوامل اإلنتاج عبر الدول الشريكة•

4
تعزيز التنمية الصناعية اإلقليمية•

5
تحسين اإلنتاجية الزراعية وإضافة القيمة•

6
تعزيز السلم واألمن اإلقليميين والحكم الرشيد•

7
التحول المؤسسي على المستوى اإلقليمي ومستوى الدول الشريكة•
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ين اإلقليمي األهداف المحد ة على المستوي جماعة شرق أفريقيا ؟ هل حققتجماعة شرق أفريقياالتي حققتها 

 القيام عبه؟تسنى لها لقيام عبه وما ا جماعة شرق أفريقياوالقاري؟ ما هي الفجوات عبين ما خططت 

 

 .هذا القسم مخصص لتقييم عملية التكامل اإلقليمي  اخل جماعة شرق أفريقيا

 

 جماعة شرق أفريقيافي  تكاملتقييم مستوى ال

 

 اإلقليمي األفريقي لتكاملاوالتقييم في االتحا  األفريقي إلى مؤشر  رصداألعبعا  الذي يقدمه إطار اليستند تقييم 

( التكامل 2، )تنقل الناس( حرية 1أعبعا  رئيسية للتكامل وهي ) 8يركز هذا التقييم على و. متعد  األعبعا ال

( 7نقدي، )( التكامل ال6( التكامل المالي، )5( تكامل البنية التحتية، )4( التكامل التجاري، )3االجتماعي، )

 .التكامل السياسي والمؤسسيو( 8التكامل البيئي، )

جماعة شرق  يوضح الرسم البياني أ ناه الدرجات التي تم الحصول عليها عبعد تقييم عملية التكامل  اخلو

 .أفريقيا
 

 
 

ريقي، مفوضية االتحا  األف وسط وشمال أفريقيا،وشرق أقاليم الرسم البياني: مؤشر التكامل اإلقليمي في 
 2021عام 

 

لمؤشر التكامل اإلقليمي أ اًء رائعًا في معظم األعبعا  الثمانية عبشكل عام،  ،جماعة شرق أفريقيا حققت

حسب  0,65 رجات أعلى من  ، في جميع األعبعا  ،جماعة شرق أفريقيا . حققتاألفريقي المتعد  األعبعا 

 .0,75هي  جماعة شرق أفريقيا اإلجمالية لمستوى التكامل داخلالنتيجة . 1و 0مقياس تصنيف عبين 

 

حقيقة قائمة على عبروتوكول السوق المشتركة لشرق إفريقيا.  جماعة شرق أفريقيا اخل  تنقل الناسيعتبر 

ومع ذلك، في حين أن جميع الدول قد وقعت وصدقت على هذا البروتوكول، فإن القوانين الوطنية لم يتم 
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ة إلى تأشيرات  ون الحاج قليمي شرق إفريقيا التنقل عبر اإليمكن لمواطنوتنسيقها عبشكل كامل لتتوافق معه. 

. ومع ذلك، توجد ترتيبات مواءمةجديد الذي ال يزال في طور ال خول إال في حالة جنوب السو ان العضو ال

 جماعة شرق أفريقيا هناك هجرة مستمرة من جواز السفر الوطني إلى جواز سفروثنائية عبين عبعض الدول. 

 .ولكن ال تصدر جميع الدول جواز السفر اإلقليمي

 

في كينيا ورواندا وأوغندا عبحرية عبين البلدان الثالثة عباستخدام عبطاقات  جماعة شرق أفريقيا يتنقل مواطنو

وهذا نتيجة إلزالة قيو  التنقل التي فرضها رؤساء الدول . جماعة شرق أفريقيا الهوية الوطنية أو جواز سفر

ني شرق إفريقيا. مكنت حرية ر لمواط. ومن ناحية أخرى، تطلب تنزانيا وعبوروندي جواز سف2013في عام 

أوغندا و االجتماعي. قامت كينيا ورواندا تكاملكبير في مجال ال جماعة شرق أفريقيا من إحراز تقدم تنقل

 .وحق اإلقامة والوصول إلى سوق العمل لمواطنيها عبر الواليات الثالث ستقرارأيًضا عبتسهيل حق اال

 

عبرامج  جماعة شرق أفريقيا أكبر من التكامل االجتماعي، طورتإظهار التزامها عبتحقيق قدر ومن أجل 

 .والهجرة والشباب والتعليممسائل الجنسين وخطًطا في العديد من الجوانب االجتماعية مثل الصحة و

 

السو ان  استثناء جنوبعب -جماعة شرق أفريقيافيما يتعلق عبالتكامل التجاري، يعمل االتحا  الجمركي  اخل و

. تم اعتما  إطار مجموعة أ وات التعريفة جماعة شرق أفريقياالكامل عبمتطلبات االنضمام إلى عب الذي لم يف

وتنسيقها. ومع ذلك، تظل  وتم تبسيط إجراءات المنطقة الجمركية الموحدة جماعة شرق أفريقيااإللكترونية ل

يا عبوروندي وكين-ولي شرق أفريقيا. صا قت أرعبع  الحواجز غير الجمركية عائقا كبيرا أمام التجارة ف

 .ا كسالو جماعة شرق أفريقيالكوميسا ولعلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثالثية  -ورواندا وأوغندا

 

والتجارة. حرية التنقل   رجاتأقل من  جماعة شرق أفريقياأحرزت على المستوى النقدي والمالي، أما 

. تم اعتما  عبروتوكول االتحا  النقدي 0,65و  0,66الدرجات الخاصة عبالتكامل المالي والتكامل النقدي هي 

ضع األساس وي؛ 2013نوفمبر  30التوقيع عليه في  وتم جماعة شرق أفريقيالشرق إفريقيا وفقًا التفاقية 

ب عمالتها يرتق جماعة شرق أفريقياتوقع من الدول الشريكة في يسنوات و 10التحا  نقدي في غضون 

في طور عبناء اتحا ها النقدي، والذي  جماعة شرق أفريقيا لمجموعة. لذلك، فإنعملة واحدة في اإلى تدريجياً 

 .يمكن أن يفسر هذه النتائج

 

بر البنية تعتوفي تحقيق تكاملها. هامة التحتية ركيزة  في السنوات األخيرة البنية   جماعة شرق أفريقيا تعتبر

التحتية من أهم عوامل التمكين للتكامل اإلقليمي الناجح، مع األخذ في االعتبار أهميتها في تسهيل أنشطة 

في خمسة  جماعة شرق أفريقيا تنظرومثل التجارة والزراعة والسياحة وحركة العمالة والموار  األخرى. 

 ران واالتصاالت والممرات المائية الداخلية. تعكسجوانب من البنية التحتية: الطرق والسكك الحديدية والطي

مشروًعا  286مشروًعا من أصل  35األهمية المعطاة لهذا البعد. وقد تم االنتهاء من  0,7 رجة التقييم البالغة 

تنمية البنية التحتية ذات األولوية وهي اآلن قيد  اريععة شرق إفريقيا عباعتبارها مشحد ها رؤساء  ول جما

عبناء خط و م،ك 270كمباال عبطول -ومن عبين المشاريع المنجزة: إعا ة تأهيل خط سكة حديد ماالعباالتشغيل. 

إيتونجي وكيويرا  -تطوير موانئ عبحيرة نياساو؛ كم 472نيروعبي القياسي عبطول  -ساسكة حديد مومبا

لتخزين لمركز كيبيفو  الحافزكم وخط  450عبوصة )الخط الرئيسي  20كم عبقطر  454عبناء ووندومبي؛ 

إعا ة تأهيل و؛ منتجات النفط المكررل نيروعبي -مومباسا خط أناعبيبو ؛كم(  4المرحلة األولى إلى النفط

تجديد مبنى صالة وإعا ة تأهيل ساحة االنتظار وتوسيعها، والممرات وعبناء ممر متوازي جديد شبه كامل، 

 .الركاب في مطار كليمنجارو الدولي، تنزانيا
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 2021 مفوضية االتحا  األفريقي،، جماعة شرق أفريقيا من حيث التكاملالشكل: أ اء 

 

مثاالً في العديد من جوانب التكامل. ومع ذلك، كما هو مبين في معاهدة إنشاء  جماعة شرق أفريقيا عتبرت

لتي البيئة، اها منو، هناك مجاالت لم يتم االعتراف عبأهميتها إال مؤخًرا. جماعة شرق أفريقيا وفي أولوياتها

جماعة شرق  فيو. كضرورة  اخل جماعة شرق أفريقياالتكامل اإلنتاجي لمصاحبة ظهرت الحاجة إليها 

على عبذل جهو   جماعة شرق أفريقيا. وقد وافقت الدول الشريكة ل58,0، تم تصنيف التقدم البيئي عند أفريقيا

 .تأثيرات هذه األجندةمن غير الواضح جدا ومشتركة للتعاون في اإل ارة الفعالة لهذه الموار . 

 

 تقييم مراحل التكامل المختلفة داخل جماعة شرق أفريقيا

 

( النظر في 1ل: )مراح 3في  جماعة شرق أفريقيا من خالل النظر في عملية التكامل  اخل تم إجراء تقييم

( آثار الهياكل/ األ وات/ االتفاقات. هذا من 3) ؛( إنشاء الهياكل/ األ وات/ االتفاقات2) ؛أولويات الهيكل

 . أجل المساعدة في تحديد التحديات المتعلقة عبالعملية عبدقة
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 2021 مفوضية االتحا  األفريقي، ،جماعة شرق أفريقيا  اخلي: تقييم خطوات عملية التكامل بيانالرسم ال

 

تم  تظهر النتائج التيو. جماعة شرق أفريقيايوضح هذا الرسم البياني أن التكامل يمثل حقًا أولوية  اخل 

أن النتائج ليست مستقلة عن سياسة  لجماعة شرق أفريقياالحصول عليها ضمن مؤشر التكامل اإلقليمي 

ألولوية ة، مع إعطاء اسقعبطريقة متطيط لعملية التكامل يتم التخو. جماعة شرق أفريقياالتكامل اإلقليمي ل

س وهي أس -االتحا  الجمركي، والسوق المشتركة، واالتحا  النقدي، واالتحا  السياسي -للمراحل األرعبعة

في ارتباط وثيق مع المعاهدة  جماعة شرق أفريقيامن حيث الصكوك واالتفاقيات، تتطور و. موعةالمج

العديد من  جماعة شرق أفريقيا والسوق المشتركة، طورتعبالنسبة أل وات االتحا  الجمركي وورؤيتها. 

 .الصكوك واالتفاقيات
 
 

 2021و 2020المقارنة بين درجات عامي 
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 2021و 2020الشكل: تقييم جماعة شرق أفريقيا في عامي 

 

نات البياتشير هذه والنظر في عبعض البيانات الوار ة من أمانة جماعة شرق أفريقيا.  2021 عام أعا  تقييم

قلل من أهمية جهو  جماعة شرق أفريقيا من حيث التكامل. تم أخذ العديد من  2020 عام إلى أن تقييم

 .2021األ وات الموضوعة في مجال التكامل التجاري والمالي والنقدي في االعتبار في تقييم عام 

 

 مقارنة بين العتبات والنتائجال
 

 
 

 2021 عام عتباتو جماعة شرق أفريقياالشكل: تقييم 
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وى تتماشى مع معاهدتها واتفاقياتها على المست جماعة شرق أفريقيايعكس هذا الرسم البياني أيًضا حقيقة أن 

المتعد  األعبعا  في  فريقيى من عتبات مؤشر التكامل األأعل جماعة شرق أفريقيا تكون  رجاتوالقاري. 

ماعة ججميع المجاالت عباستثناء التكامل البيئي وكذلك في التكامل السياسي والمؤسسي. يعكس هذا األ اء أن 

ماعة شرق جتعمل في عملية تعكس االلتزامات التي تم التعهد عبها واألهداف الثاعبتة. ولذلك فإن  شرق أفريقيا

 .الجماعة االقتصا ية األفريقيةلى طريق وعمجموعتها  تسير على طريق اتحا  أفريقيا

 

 جماعة شرق أفريقياتحديات التكامل اإلقليمي داخل 
 

 التحديات البعد

ذي لمستجد العدم وجو  استجاعبة إقليمية منسقة لفيروس كورونا ا  تنقل الناسحرية 

 ناسوال سلعأثر على حركة ال

 في عام  جماعة شرق أفريقيا عبينما انضم جنوب السو ان إلى

السفر عبحرية  جماعة شرق أفريقيا ، ال يمكن لجميع مواطني2016

إلى جنوب السو ان والعكس صحيح. تمت معالجة ذلك جزئيًا على 

ماعة جالمستوى الثنائي، لكن االلتزام الكامل عباالتحا  الجمركي ل

 أو السوق المشتركة لم يحدث عبعد شرق أفريقيا

 الجة جب معت -واألمنم بًا إلى جنب مع السلجنالتنقل  سير حريةت

ل كامل حتى يتمكن الناس من النزاع في جنوب السو ان عبشك

 عبسالم نقلالت

 والركاب سلعحركة الفيروس كورونا المستجد عطلت جائحة   التكامل االجتماعي

  عدم وجو  استجاعبة إقليمية منسقة لفيروس كورونا المستجد الذي

 واألشخاص سلعال أثر على حركة

  استراتيجية مهمة طويلة ينبغي أن تكون ً التداعبير المنسقة إقليميا

عبسبب التنقل العالي  اخل  األجل لتجنب تكرار موجات الوعباء

 .قليماإل

في مكاتب الجمارك والهجرة  الحواجز الجمركية وغير الجمركية  التكامل التجاري

في عبعض الدول الشريكة. ال ينبغي أن يكون هذا هو الحال  اخل 

 .الجمركياالتحا  

  والركاب سلعيروس كورونا المستجد حركة الفعطلت جائحة 

  المساهمات المالية من  فع  في كفاية الموار  المالية والتأخيرعدم

 ةاألولين من السن فصلينقبل الدول الشريكة، خاصة خالل ال

 .المالية

 الموار  المالية كفايةعدم   التكامل المالي

المؤسسات الالزمة لدعم االتحا  النقدي عن موعده. تأخر إنشاء   التكامل النقدي

على سبيل المثال، لم يتم عبعد إنشاء معهد شرق إفريقيا النقدي، 

 2015الذي كان من المقرر إنشاؤه في عام 

االفتقار إلى التمويل الكافي، خاصة فيما يتعلق عبدراسات الجدوى   تكامل البنية التحتية

 .البنية التحتية ذات األولويةوالتصميم التفصيلي لمشاريع 

شرق في أنحاء اسعة من األراضي يدمر الجرا  مساحات ش  التكامل البيئي

، ويدمر المحاصيل في الصومال وإثيوعبيا وكينيا وأوغندا إفريقيا

 .مليون شخص لخطر المجاعة 12أكثر من  يتعرض وتنزانيا.



  

88 
 

عدم االلتزام عبالجداول الزمنية المحد ة لتحقيق المعالم الرئيسية   التكامل السياسي والمؤسسي

وعدم االمتثال للبروتوكوالت الموقعة: على الرغم من الوعي 

عبتأثير تنفيذ مبا رات التكامل مثل عبروتوكول السوق المشتركة، 

م قن عبعض الدول الشريكة لم تعبأ جماعة شرق أفريقياأمانة أفا ت 

عبعد القوانين والسياسات واألنظمة الوطنية مما يجعل  عبمواءمة

 .البروتوكوالت غير فعالة

 م واألمن اإلقليميين، فإن الحالة في نظرا ألهميتها عبالنسبة للسل

 جنوب السو ان تستحق الذكر عبشكل خاص

 السياسة في عقد اجتماعات منتظمة صنع فشل أجهزة 

  ة القرار في الكتلعمليات صنع القرار: قيل إن عملية صنع طول

 .طويلة ومملة وغير ضرورية إلى حد ما

  قلة وعي المواطنين وضعف مشاركة أصحاب المصلحة في صنع

 القرار

  عدم كفاية الموار  المالية عبسبب تأخر التحويالت المالية من قبل

الدول األعضاء: وقد أ ى ذلك إلى تأخر المشاريع والبرامج 

 اإلنمائيين اءشركالوكذلك االعتما  المفرط على 

 الدول الشريكة على االستجاعبة عبشكل فر ي  اتينبغي تعزيز قدر

. على سبيل المثال، يواجه قليمماعي للتحديات األمنية في اإلوج

ن العديد م جماعة شرق أفريقياجنوب السو ان الذي يقع في 

وهي  ؛ا غم واألمن ولكن الحل يكمن في اإليتحديات السل

أيًضا تحديات  يبرز. وهذا ةمختلف مجموعة اقتصا ية إقليمية

 .تداخل العضويات
 

، لقطريعلى المستوى ا هاوتنفيذإ ماج األطر واالتفاقات اإلقليمية محدو ية/ انخفاض مستوى  ينبغي معالجة

 .ةوحدلك المتعلقة عببروتوكول السوق الموال سيما ت

 

لألمانة عبالتخطيط الجيد وعبوجو  عد  كاٍف من الموظفين  تيحجة الصعوعبات المالية التي ال توينبغي معال

ال يجب حل التأخيرات في تحويل األمووالتكامل اإلقليمي. أجندة األكفاء لقيا ة ونشر المعلومات المتعلقة عب

 .من قبل الدول

 

 عتمدتفي الوقت الحالي، وكما أن هناك حاجة لتقوية األطر المؤسسية لتحقيق أهداف جماعة شرق إفريقيا. 

 على التنسيق عبين الحكومات عبمساعدة األمانة العامة التي ليس لديها سلطة فوق وطنية جماعة شرق أفريقيا

. ومما زا  الطين عبلة عدم الوضوح في العديد من عبروتوكوالت جماعة شرق أفريقيا هاوتنفيذ اتصنع القرارل

الصالحيات ألمانة جماعة شرق أفريقيا إعطاء المزيد من ومن شأن الخاصة عبااللتزامات وكيفية تنفيذها. 

عن عدم االمتثال أن يعزز التكامل.  جماعة شرق أفريقياومساءلة الدول الشريكة ل ةاإلقليمي األجندةإلنفاذ 

 .لفترة طويلة جدًا  ون اتخاذ إجراءات ملموسة جماعة شرق أفريقيااستمر النقا  حول اإلصالح المؤسسي ل
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تقي عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا، يللمجمو، رئيس مفوضية اجيلبرتو  ا عبيدا ي فيريسيمو: السفير صورة
ن والتنسيق ، لمناقشة التعاوالمجموعة االقتصا ية والنقدية لوسط أفريقيا عبالبروفيسور  .  انيال أوندو ، رئيس لجنة

 ة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا: المجموع. المصدرموعة االقتصا يةسياسات ومشاريع المج عبين
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 المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا .2.6

 مقدمة

مجموعات اقتصا ية إقليمية إحدى ال وهي )اإليكاس( تم إنشاء المجموعة االقتصا ية لدول وسط إفريقيا

ي ف -معترف عبها من قبل االتحا  األفريقيالثمانية ال

في و. اوتضم إحدى عشرة  ولة عضو 1983أكتوعبر 

عة االقتصا ية لدول وسط مجمو، فإن الالوقت الحالي

أفريقيا في خضم عملية إصالح مؤسسي أ ت إلى تحويل 

 .أمانتها العامة إلى مفوضية
 

السالم واالز هار  تحقيق في اإليكاستتمثل رؤية  

ئة من مشترك، في عبيالمستقبل اللشعوب وسط إفريقيا و

م واألمن واالستقرار مبنية على التنمية المستدامة السل

والحكم الرشيد وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين 

يتعلق األمر عبتعزيز وعدالة. وال والحرية واالستقرار

 والتنمية المتوازنة والقائمة علىوتقوية التعاون المتناغم 

االستدامة الذاتية في مجاالت النشاط االقتصا ي 

واالجتماعي، وال سيما في مجاالت الصناعة والنقل 

طبيعية واالتصاالت والطاقة والزراعة والموار  ال

والمسائل المالية والموار   ،والتجارة والجمارك والنقد

علوم ثقافة والوالالبشرية والسياحة والتعليم والتنمية 

لتحقيق االعتما  الجماعي  تنقل الناسوالتكنولوجيا و

على الذات، ورفع مستوى معيشة السكان، وزيا ة 

العالقات االقتصا ية واالستقرار والحفاظ عليها، وتقوية 

العالقات السلمية الوثيقة عبين الدول األعضاء، 

 تها.وتنمي والمساهمة في تقدم القارة األفريقية

 

يز تعزفي يكاس الجديدة لإلل رسالة المفوضية تتمث

 قليمز اإلبريم واألمن واالستقرار الدائم حتى السلو التنمية

كمساحة مشتركة ذات صلة في العالقات الدولية 

 :ليما ي واالقتصا  العالمي. المجاالت الستة المختارة هي

 م واألمن؛التعاون السياسي والسل  (1)

 التكامل االقتصا ي والتجاري؛  (2)

 تطوير البنية التحتية والوصالت اإلقليمية؛  (3)

 ؛ريفيةالتكامل البيئي والتنمية ال  (4)

 ؛ التنمية البشرية واالجتماعية  (5)

تم إنشاء الجماعة االقتصا ية والنقدية لوسط 

خلفًا لالتحا  االقتصا ي  1994في عام  إفريقيا

إنشاء الجماعة  تتكون. والجمركي لوسط إفريقيا

االقتصا ية والنقدية لوسط إفريقيا من ست  ول 

: الجاعبون والكاميرون وهي منتجة للنفط

وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشا  وجمهورية 

الكونغو وغينيا االستوائية. يبلغ إجمالي عد  

وتغطي مساحة مليون نسمة،  37سكانها حوالي 

 إلىوماليين كيلومتر مرعبع.  3إجمالية تبلغ حوالي 

جانب المجموعة االقتصا ية األكبر لدول وسط 

دان  ية لبلوالمجموعة االقتصا)اإليكاس(  إفريقيا

الجماعة االقتصا ية  شكلالبحيرات العظمى، ت

اإلقليمية  موعاتإحدى المج والنقدية لوسط إفريقيا

لوسط إفريقيا التي تم إنشاؤها لتعزيز التعاون 

والتبا ل عبين أعضائها. تتمثل المهمة األساسية 

نشاء الجماعة االقتصا ية والنقدية لوسط إفريقيا إل

في  ول األعضاءفي تعزيز التنمية المنسقة في الد

 اإلقليم الفرعيستخدم يإطار سوق مشتركة. 

ك ية لوسط إفريقيا فرنلجماعة االقتصا ية والنقدل

ة حركحرية هناك ووسط إفريقيا كعملة مشتركة. 

 لسلع  اخل سيماك وتعريفة خارجية مشتركةا

منطقة التُفرض على الوار ات من خارج 

سوق الالمشتركة عبغض النظر عن  ركيةالجم

  .مقصو ةال

 

عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا في الوقت الحالي هي جائحة فيروس مجموالقضايا الرئيسية التي تعالجها ال

 اإلصالح المؤسسي المستمروكورونا وانعكاساته على التنمية االجتماعية واالقتصا ية للدول األعضاء؛ 

لتي ؛ ومعالجة االختناقات والقيو  اإلقليمأفريقيا وتلبية توقعات مواطني اللجماعة االقتصا ية لدول وسط 

 .مساهمات النظاميةتعيق حسن سير عمل المؤسسة، وال سيما مشكلة عدم  فع ال
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 .مواصلة اإلصالحات المؤسسيةو (6)

 

هي وامالً، أكثر تك فرعية منظمة إقليمية عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا إلىمجموتنتمي ستة عبلدان من ال

 .والنقدية لوسط إفريقياعة االقتصا ية مجموال

 

 عن اإليكاسلمحة 
 
 

 كيلومتر مرعبع 6667000 المساحة

 مليون 200 السكان

 مليار  والر أمريكي 235 الناتج المحلي اإلجمالي

 %3 التجارة اإلقليمية البينية

 6 عد  العمالت

 ليبرفيل، الجاعبون المقر

 1983 سنة اإلنشاء

 البرتغالية، اإلسبانيةالفرنسية،  اللغة الرسمية

رئيس، مؤتمر رؤساء الدول 

 والحكومات

 رئيس جمهورية الكونغو  ينيس ساسو نغويسو 

 السفير جيلبرتو  ا سلفا فيريسيمو رئيس، مفوضية اإليكاس

 2021المصدر: اإليكاس، عام 

 
 

 

 عة االقتصادية لدول وسط أفريقيامجموفي ال تكاملمستوى ال

 

مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  أ اة لرصد وتقييم عملية التكامل  اخل المجموعات يعتبر 

، ، والتجارةقلالتن تقييم عملية التكامل في ثمانية أعبعا  رئيسية وهي حرية من نمك  وياالقتصا ية اإلقليمية. 

 .سييئة، فضالً عن التكامل السياسي والمؤس، والتمويل، والعملة، والب، والبنية التحتيةاالجتماعيةالجوانب و
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  2021تحا  األفريقي، الرسم البياني: تقييم عملية التكامل في اإليكاس، مفوضية اال

 

على أما  رجات معتدلة جدًا في جميع أعبعا  التكامل. اإليكاس  ، حققت0,62مع مستوى إجمالي للتكامل يبلغ 

عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا قد وضعت مجموجدًا وهذا ألن الالدرجة عالية المستوى البيئي، فإن 

 استراتيجيات وسياسات في هذا المجال؛ كما أنشأت مؤسسات متخصصة مثل لجنة غاعبات وسط إفريقيا

سرعان ما في الواقع، ولضمان المتاعبعة.  ومركز التطبيقات والتنبؤات المناخية لوسط إفريقيا )كوميفاك(

يعتبر و .عبسبب موار ها الطبيعية العديدة ،أهمية  ور البيئة ،االقتصا ية لدول وسط أفريقياعة مجموأ ركت ال

، إلى ريقيافإقليم وسط أ زخريلحوض الكونغو، ثاني أكبر غاعبة في العالم عبعد األمازون.  اوسط أفريقيا موطن

 حياءالتعدين واألسماك واأل ن موار غاعباتها، عبالموار  الطبيعية المهمة عبما في ذلك مجموعة متنوعة مجانب 

 .البرية

 

تعاني  ،والتكامل المالي والتكامل النقدي والتكامل التجاري تنقلا  األخرى عبما في ذلك حرية الفي األعبع

 الدرجات. ومع ذلك، فإن متوسط  اءاأل عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا في الواقع من ضعفمجموال

ة الجماعة االقتصا ية والنقدي جهو  نتيجة هو األفريقي المتعد  األعبعا مؤشر التكامل اإلقليمي  فيالوار  

عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا. إنها منظمة حققت مجمو اخل ال الفرعية ، المنظمة اإلقليميةلوسط أفريقيا

 عةمجمولل امتين اهذه اإلنجازات أساستعتبر الدول األعضاء. تكامل تقدًما ملحوًظا ومرئيًا في عملية 

ذه التطورات في  ولة عضو. إن أخذ ه 11االقتصا ية لدول وسط أفريقيا في طموحها لتحقيق التكامل في 

عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا في االعتبار تبرره حقيقة أن المنظمتين في وسط مجموتقييم تكامل ال

ية إنجازات الجماعة االقتصا  أفريقيا قد اضطلعتا منذ عدة سنوات عبتعاون وثيق لبحث إمكانيات تعزيز

 اإليكاس. مستوى علىالنقدية لوسط أفريقيا وتطبيقها و
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 ،عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا من حيث التكامل اإلقليمي، مفوضية االتحا  األفريقيمجموالشكل: أ اء ال
2021 

 

هذا ثق ينبعة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا إطار قانوني راسخ. مجموال ىلد، يجب االعتراف عبأن ومع ذلك

والتي تمت مراجعتها  1983اإلطار القانوني من المعاهدة المؤسسة للجماعة والتي يرجع تاريخها إلى عام 

 .التنفيذ في عبطءالتحدي الرئيسي  ويتمثل ؛2019في عام 

 

 االقتصادية لدول وسط أفريقياعة مجموخطوات التكامل اإلقليمي في ال تقييم

 

عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا من نقص اإلرا ة السياسية مما أ ى إلى مجموخل التعاني عملية التكامل  ا

عدم تنفيذ وتفعيل المعاهدات والبروتوكوالت واالتفاقيات التي اعتمدتها الدول األعضاء. ينعكس هذا البطء 

إلقليمي ا اه. يُظهر الرسم البياني عبوضوح أن جميع أعبعا  مؤشر التكاملفي التنفيذ في الرسم البياني أ ن

فاقيات عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا نظًرا لوجو  اتمجموأولوية عبالنسبة للتعتبر متعد  األعبعا  األفريقي ال

 .متوقعةلمن تحقيق الفوائد ا قليمتمكن اإليوعبروتوكوالت قائمة ولكن يجب المضي قدًما في التنفيذ حتى 
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 عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيامجموملية التكامل اإلقليمي  اخل البياني: تقييم خطوات عالرسم ال

 

 2021و 2020المقارنة بين درجات عامي 

 
، مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا عبناًء على  2021و 2020بياني: نتائج تقييمات عامي الرسم ال

 2021االتحا  األفريقي، عام مفوضية 

 

ا  حرية خفض الدرجات في أعبععة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا إلى مجموللنظر في البيانات الجديدة أ ى ال

من ناحية أخرى، في المجاالت الخمسة األخرى، تكون  رجات ووالتكامل المالي والتكامل السياسي.  تنقلال

ال يمكن أن تُعزى هذه االختالفات في الدرجات إلى و. 2020أعلى من تلك الخاصة عبعام  2021التقييم لعام 

 .تعديل البيانات نتيجةعبل هي في عام واحد،  ةاإلقليمي ةاالقتصا ي جموعةلمالتغييرات أو مبا رات ا

 

 2021ات الخاصة بتقييم النتائج والعتب
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عطاء إل مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا تُستخدم العتبات المحد ة في إطار الرصد والتقييم ل

مي ة على المستويين اإلقليفكرة عن مستوى التكامل مع أهداف والتزامات المجموعات االقتصا ية اإلقليمي

  ي.والقار
 

 
 2021مفوضية االتحا  األفريقي، عام  ،اإليكاس الدرجات والعتبات  اخلالشكل: مقارنة عبين 

 

ة إنجازات ال يمكن إنكارها ولكنها ال تزال غير كافيعبُعد التكامل البيئي، ، إلى جانب عبالتأكيديكاس حققت اإل

هناك حاجة للتحرك عبسرعة نحو تسريع تنفيذ الصكوك و. موعةهداف المحد ة ساعبقًا  اخل المجلتلبية األ

واالتفاقيات عبين الدول األعضاء األحد عشر. إن مستوى التكامل اإلقليمي للجماعة االقتصا ية والنقدية لوسط 

من  إليكاسايجب أن تستلهم و. اإليكاسال يشكل عملية التكامل  اخل أفريقيا هو عبالتأكيد أحد األصول، لكنه 

 .والتجارةالتنقل  تكاملها، عبدًءا من مجاالت مثل حريةذلك لتنفيذ 

 

 يكاسملية التكامل اإلقليمي داخل اإلتحديات ع
 

 التحديات البعد

عبروتوكول ألنه جزء من  ستقرارطار القانوني الالزم لحق االيوجد اإل  تنقل الناسحرية 

نفيذه لم ت. ومع ذلك، لم يتم تنفيذه ألن أ وات ستقرارحرية التنقل وحق اال

 تتم مناقشتها واعتما ها من قبل الدول األعضاء

 الحصول على البيانات الحالية والمتسقة والمتاحة والموثوقة  التكامل االجتماعي

 تحديد وسائل تنفيذ خططها و فع عجلة التنمية البشرية واالجتماعية 

  عدم وجو  سياسات وعبرامج قوية عبما فيه الكفاية، يحتمل أن تحصل على

  عم متزامن من جميع أصحاب المصلحة لتوفير الوضوح

سي عبترجمة اهناك تحديان رئيسيان يتعلقان عبقضايا الجمارك وااللتزام السي  التكامل التجاري

 ةمنطقل. هذا هو الحال عبالنسبة لإلى أفعا موعة االقتصا يةقرارات المج

قد من عالتجارة الحرة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ قبل 

 .الزمن ولكن أحكامها لم يتم تنفيذها عبعد على مستوى الدول األعضاء

  فيما يتعلق عبقضايا الجمارك، تتمثل الصعوعبة التي تواجه عملية مفاوضات

ن في عضوية  ولتين م التعريفة الخارجية المشتركةوسط أفريقيا في 
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رق جماعة شالدول األعضاء )رواندا وعبوروندي( في االتحا  الجمركي ل

 .اة لهفعالة عبالنسبالتعريفة الخارجية المشتركة  التي تعتبر أفريقيا

 منسقة عبين  جموعةمدونة جمركية للم شروع، فقد تم وضع مومع ذلك

والجماعة االقتصا ية والنقدية لوسط أفريقيا ويجري التفاوض  اإليكاس

 .عبشأنها على مستوى خبراء الدول األعضاء

أن تسهل عبناء طرق مناسبة لجميع األحوال الجوية لرعبط  إليكاسلينبغي   تكامل البنية التحتية

 جميع عواصم الدول األعضاء

 والبضائع من خالل وضع  تنقل الناسأن تعزز حرية  يكاسنبغي لإلي

 أ وات التسهيل

  فاءة وك اتلسالمة الجوية: ينبغي معالجة قدرا اإليكاسينبغي أن تضمن

ل ، والتنمية االقتصا ية للنقالجوية والتسهيالت المالحة الجوية، والسالمة

 .الجوي، وحماية البيئة في الطيران

 مواجهة  اإليكاس، يجب على التحتية الرقمية يةمن أجل تطوير متناسق للبن

رين من ( إزالة العقبات التنظيمية لجذب المستثم1التحديات التالية: )

القدرات ( تعزيز 2لحدو ، )عبر االتحتية  يةالقطاع الخاص وإنشاء البن

البشرية  اخل المفوضية من أجل ضمان تنسيق مشاريع البنية التحتية عبر 

 الحدو 

يتمثل التحدي في توسيع إنجازات الجماعة االقتصا ية والنقدية لوسط   التكامل المالي

 قليمأفريقيا إلى عبلدان أخرى في اإل

االقتصا ية والنقدية لوسط يتمثل التحدي في توسيع إنجازات الجماعة   التكامل النقدي

 قليمأفريقيا إلى عبلدان أخرى في اإل

عبشأن االقتصا  األخضر التي تهدف  موعةرات رؤساء  ول المجتنفيذ قرا  التكامل البيئي

إلى التوفيق عبين حماية البيئة، وال سيما مكافحة تغير المناخ والتنمية 

 االقتصا ية

 لرؤساء الدول الفرعية اإلقليمية عيل جميع المبا رات والقراراتتف 

  القضاء على الصيد الجائر واالستغالل غير المشروع للموار  الطبيعية

 ()األخشاب والمعا ن، إلخ

 إعا ة تنظيم اإلطار المؤسسي للبيئة اإلقليمية من حيث البيئة 

 برامج لتنفيذ الاإلطار المؤسسي والحوكمة  إضفاء الصبغة المؤسسية على

 للمجموعةالبيئية 

  الفرعي قليمي الناتج المحلي اإلجمالي لإلحصة البيئة فزيا ة 

  تفعيل وهيكلة نظام االقتصا  األخضر في وسط أفريقيا على الصعيدين

قطاعية إنمائية  عبرامج 33اإلقليمي والوطني، وال سيما من خالل تنفيذ 

 وتعزيز االقتصا  األخضر

  وعبرامجه ضمان تنمية وتعزيز االقتصا  األزرق في وسط أفريقيا

 24القطاعية الـ 

  ضمان تفعيل خطة العمل اإلقليمية عبشأن تنفيذ المساهمات الوطنية المحد ة

 في كينشاسا 2016المعتمدة في عام 

 تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز الطاقات المتجد ة في وسط أفريقيا 

 أفريقيا المرفوعة لمجلس إ ارة مبا رة الطاقة المتجد ة  اريع وسطتنفيذ مش

 قيا عبتنسيق من تشا عبأفري
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هيمنة النموذج االقتصا ي للتكامل، عبعد أصول الجماعة االقتصا ية لدول   التكامل السياسي والمؤسسي

وسط أفريقيا كمؤسسة أنشئت لتعزيز التعاون االجتماعي واالقتصا ي عبين 

 الدول األعضاء فيها

  منالصعوعبات المالية التي ال تسمح لألمانة واللجنة عبوجو  عد  كاٍف 

 اإلقليمي للتكامل ةكبير أجندةالموظفين األكفاء للعمل على صياغة وتنفيذ 

 قلة الوعي اإلقليمي والمجتمعي لدى المواطنين وقا ة الدول األعضاء 

  ينبغي توفير الموار  والدعم الكافيين لضمان نجاح اإلصالح المؤسسي

 .الجاري
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 2021مايو  27للهيئة التشريعية الخامسة لبرلمان اإليكواس في  2021األولى لعام صورة: افتتاح الدورة العا ية 

 : اإليكواسفي أعبوجا ، نيجيريا. المصدر
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 )اإليكواس( االمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقي .2.7

 

 مقدمة
 ظلت التيالمجموعة االقتصا ية اإلقليمية  )اإليكواس( عة االقتصا ية لدول غرب أفريقيامجموالتعتبر 

 عةمجموالألطول فترة. ال عجب إذن أن أفضل أ اء لدول  تنقل الناستسعى إلى تحقيق هدف حرية 

لمتمثلة ، وهو شها ة على تنفيذ وتحقيق رؤيتها اتنقل الناسية االقتصا ية لدول غرب أفريقيا يكمن في عبعد حر

رية حقت على البروتوكول األفريقي لصد، فإن النيجر هي الوحيدة التي عبال حدو . ومع ذلك إقليمي إنشاء ف

 .تنقل الناس

أُنشئت يا الجغرافية. ومنطقة غرب إفريق  ولة عضو 15دول غرب أفريقيا من عة االقتصا ية لمجموتتألف ال

معترف عبها من قبل الثمانية ال قليميةاإلقتصا ية المجموعات اإحدى ال ، وهي1975في عام المجموعة 

  .1991معاهدة أعبوجا لعام االتحا  األفريقي وفقًا ل

 

 عن اإليكواسلمحة 
 
 

 كيلومتر مرعبع  5114240 المساحة )عبما في ذلك المياه(

 (2029مليون )  387 السكان

الناتج المحلي اإلجمالي )أسعار 

 السوق الحالية(

 مليار  والر أمريكي 688

 (2019) %3,9 معدل النمو االقتصا ي

 (2019) %9,5 معدل التضخم

 أعبوجا، نيجيريا المقر

 1975 سنة اإلنشاء

 اإلنجليزية، الفرنسية، البرتغالية اللغة الرسمية

رئيس سلطة رؤساء  ول 

 وحكومات اإليكواس

 أ و-نانا أكوفو غانا،جمهورية رئيس 

كالو  كاسي عبرو من كوت - . جان رئيس مفوضية اإليكواس

  يفوار
 

 2021 لمصدر، مفوضية االتحا  األفريقي،ا
 
 

في تقريرها المعنون "رؤية  هاتلخيص األولويات الجديدة ل، تم إنشاء اإليكواسعاًما من  40عبعد أكثر من 

قع، في الواو". ةومز هر ة يمقراطي موعة: نحو مج2020 لعام المجموعة االقتصا ية لدول غرب إفريقيا

 االعتبار تبني رؤساء الدول ، ومع األخذ فييكواسة والناشئة التي تواجه اإلقديمفي مواجهة التحديات ال

 اعلى إعا ة تحديد أولوياته ت المجموعةفقات، 2007لشعوب" في عام اوالحكومات لرؤية "إيكواس 

، ةمشترك خارجيةتطبيق عبروتوكول حرية التنقل عبالكامل  اخل الدول األعضاء، مع وجو  تعريفة يعتبر 

ية للمجموعة االقتصا  أتاحتاألسباب التي من م واألمن ؤسسات رئيسية من حيث الحكم والسلوإنشاء م

 .لدول غرب أفريقيا الحصول على هذه الدرجات العالية في هذه األعبعا 
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، والضغط الديموغرافي على الموار  للسنوات القا مة. إن عبطء عملية التكامل، وعدم المساواة عبين الجنسين،

لبشري، وارتفاع تكلفة المعامالت التجارية، من عبين عوامل والبنية التحتية غير المالئمة، وانعدام األمن ا

 .يكواسي  فعت إلى تبني رؤية جديدة لإلأخرى، هي التحديات الت

 

 فيما" عة االقتصا ية لدول غرب أفريقيامجمواألولويات الرئيسية المنبثقة عن هذه الرؤية الجديدة "للتتمثل 

 :يلي

ا من ا رين على استغاللهالوصول إلى موار  وفيرة ويكونون قعبال حدو  يستطيع الناس فيه إقليم   (1)

 الفرص في عبيئة مستدامة؛توفير خالل 

 ،الحصول على تعليم جيد وصحة جيدة السكان عبحرية التنقل، وإمكانية متكامل يتمتع فيهإقليم   (2)

  ؛مة في عبيئة يسو ها السلم واألمنويشتركون في األنشطة االقتصا ية ويعيشون حياة كري

 .مبا ئ الديمقراطية وسيا ة القانون والحكم الرشيد حكمهت إقليمو  (3)

 

 معاهدة أبوجاوفقا لمستوى التكامل اإلقليمي 

 

ي . وهذا هو السبب ففي عملية التكامل القاري تلعب جميع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية  وًرا حاسًما

ركائز العملية؛ وعبالتالي، فإن عد ًا معينًا من الخطوات يبدأ من الخطوات الست  اأن معاهدة أعبوجا تعتبره

األولويات واألهداف الخاصة تضاف هذه الخطوات إلى والمحد ة مسبقًا في الجدول الزمني للمعاهدة. 

ا القسم ذعة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا لتحديد عملية التكامل اإلقليمي الخاصة عبها. لذلك يحلل همجموعبال

 .متعد  األعبعا الاإلنجازات التي تم تحقيقها على أساس مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي 

 

تكامل اإلقليمي مؤشر الوفقًا لألعبعا  الثمانية ليكواس ه تقييم عملية التكامل  اخل اإليلخص الرسم البياني أ نا

اإليكواس( ) االقتصا ية لدول غرب أفريقيايتم تحقيق عملية تكامل المجموعة و. األفريقي المتعد  األعبعا 

 يالت األعبعا  لدرجات الحساعبي. والنتيجة اإلقليمية هي المتوسط 1إلى  0مقياس من عب 0,74عبنتيجة إقليمية 

مق المتع حليلالت أن إال نسبيًا، جيد عبشكل تتقدم العملية أن من الرغم علىو. األعبعا  من لكل عليها الحصول تم

 .األعبعا  المختلفة يكشف عن عد  من الجوانبعلى مستوى 
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المتعد   مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقياألعبعا  الثمانية ل فياإليكواس  بياني: مستوى التكامل فيالرسم ال
 2021عام ، األعبعا 

 

، تنقلأ اء قوية في مجاالت حرية ال حصلت المجموعة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا على  رجات

، 0,75مع  رجات أعلى من ووالتكامل االجتماعي، والتكامل التجاري، والتكامل المؤسسي والسياسي. 

هذه األعبعا  األرعبعة إلطار تقييم االتحا  األفريقي عبشكل أو عبآخر أولويات المجموعة االقتصا ية لدول تعكس 

ة عضاء، مع وجو  تعريفة خارجيغرب أفريقيا. إن تطبيق عبروتوكول حرية التنقل عبالكامل  اخل الدول األ

 يكواسم واألمن هي األسباب التي تسمح لإلؤسسات رئيسية من حيث الحكم والسلمشتركة، وإنشاء م

 .عبالحصول على هذه الدرجات العالية في هذه األعبعا 

 

ة  على ترجمة األطر القانونية المحدات اإليكواس هذه األعبعا  المذكورة أعاله عبقدر رجات ارتفاع  رتبطي

م تتوقف ل اإليكواسالت والمبا رات المختلفة أن والمعتمدة إلى أ وات. وقد عبرر التنفيذ الناجح للبروتوكو

 .عند وضع أطر العمل عبل تجاوزت ذلك

 

 
ي، مفوضية االتحا  األفريق ، مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا على أساس  يكواسالشكل: أ اء اإل

 .2021عام 

 

أما عبالنسبة لألعبعا  األخرى مثل التمويل والعملة والبنية التحتية والبيئة، فإن المجموعة االقتصا ية لدول 

في الواقع، كان من وغرب أفريقيا تحقق أ اًء أقل مقارنةً عبتلك الموجو ة في المجاالت المذكورة أعاله. 

دول غرب إفريقيا االتحا  االقتصا ي الممكن أن تكون الدرجات أقل إذا لم تضم المجموعة االقتصا ية ل

. إن إنجازات اإليكواس ول من  ول  8ضم ت فرعية ةإقليميالذي يعتبر جماعة والنقدي لغرب إفريقيا، و

. يكواسعديدة وتشكل أصاًل حقيقيًا لإل االتحا  االقتصا ي والنقدي لغرب أفريقيا من حيث التمويل والعملة

ل عبالتأكيد عبأ اء أق اإليكواسوعبعد أن أخذ التقييم في االعتبار هذه اإلنجازات المتعد ة األطراف، خرجت 

هو أن المجموعة تواجه صعوعبات في تنفيذ اإليكواس  العوامل التفسيرية لنتائجومن ولكنه مقبول. 
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المبا رات  فإنعبالتأكيد، وة. البروتوكوالت والخطط والبرامج المتعلقة عبالتمويل والبنية التحتية والعمل

 .، لكن التنفيذ عبطيء لعدة أسبابموجو ة

 
 

 2021مفوضية االتحا  األفريقي، عام  ،اإليكواس الشكل: نتيجة الخطوات الثالث لعملية التكامل  اخل
 

على عبذل المزيد من اإليكواس  من خالل النظر في المراحل الرئيسية الثالث لكل عبُعد من األعبعا ، تُحث

الصكوك القانونية وحتى تنفيذها الكامل من قبل جميع وضع ات حتى مرحلة يالجهد لضمان أن جميع االتفاق

 .الدول األعضاء
 

 
  2021مفوضية االتحا  األفريقي،  ،اإليكواس الرسم البياني: نتيجة الخطوات الثالث لعملية التكامل في

 

جميع األعبعا  حتى لو  هي ، عمليااإليكواسمن خالل هذا الرسم البياني، أن أولويات عبشكل عام،  نالحظ

دو  د الصكوك واالتفاقيات في حمن ناحية أخرى، يتم تحديوكان مستوى األولوية يختلف من عبعد إلى آخر. 

، التحتية والبنيةالفرق عبين األولويات واأل وات القانونية أنه عبالنسبة للتمويل والعملة ومما يبرر . 70%

المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مختلف األجندات والمشاريع  تتباطأ ل.فعهناك انفصال عبين اإلرا ة وال

 سبةن ، عبلغ تأثير الصكوك واالتفاقيات المطبقة على عملية التكاملأخيًراووالبرامج عبسبب العديد من القيو . 

وأن يتم تطوير األ وات لتسريع عملية التكامل، ولكن في الواقع، من الجيد أن تكون لديك أولويات و. 45%

Free Movement of PeopleSocial Integration Trade Integration Infrastrucutre IntegrationFinancial IntegrationMonetary Integration Environmental IntegrationPolitical and Institutional Integration

Level of priority 1 1 1 1 1 1 0.6 0.8

Legal Instruments 0.8 0.75 0.8 0.7 0.8 0.7 0.4 0.6

Impacts 0.7 0.7 0.4 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3

Level of priority Legal Instruments Impacts

0.93

0.70

0.45
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من المهم عبنفس القدر تقييم تأثير األ وات التي تم إنشاؤها. يجيب هذا التقييم على األسئلة التالية: ما مقدار 

كيف ساهم جواز السفر  اخل ؟ حيث التعريفة الخارجية المشتركةمن البينية زيا ة التجارة اإلقليمية 

 ؟تنقل الناسحرية  في جموعةالم

 

 ، والتكامل االجتماعي مع حقتنقلى حرية ال، فإن التأثيرات أكثر وضوًحا على مستواإليكواس في حالة

عيد ت الملموسة على ص، والتكامل المؤسسي والسياسي مع العديد من اإلنجازاستقرار، والحق في االاإلقامة

 .م واألمنالحكم والسل

 

الرسوم البيانية التالية.  2020مع نتائج عام  2021تحد  مقارنة الدرجات التي تم الحصول عليها في عام 

الل عام ختم الحصول . تجمع البيانامراجعة ترجع التغييرات السلبية التي لوحظت في عبعض األعبعا  إلى 

تأتي حصريًا من  2021 عام على البيانات المفقو ة من مصا ر أخرى، ومع ذلك، فإن عبيانات 2020

  .2020. لذلك يمكن اعتبار هذا التقييم الجديد عبمثاعبة مراجعة لتقرير عام يكواسإ ارات اإل
 

 
 2021و 2020الرسم البياني:  رجات التقييمات لعامي 

 

 2021 عام مقارنة الدرجات مع عتبات

 

ليمية مع المجموعات االقتصا ية اإلق مفوضية االتحا  األفريقي عبالتعاونأعدته إن إطار الرصد والتقييم الذي 

ة اإلقليمية. وعات االقتصا يله عتبات يتم على أساسها مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من تقييم المجم

 .، هذا القسم مخصص لهذه المقارنةلذلك

 

 .إفريقيا اخل المجموعة االقتصا ية لدول غرب  2021يلخص الرسم البياني أ ناه  رجات وعتبات عام 
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   2021اإليكواس، مفوضية االتحا  األفريقي،  الشكل:  رجات وعتبات

 

تحقق األهداف فهي . اإليكواسيوضح هذا الرسم البياني أن هناك طاعبعًا مختلًطا في سجل التكامل  اخل 

، والتكامل المؤسسي، تنقل الناسالتي حد ها الجدول الزمني ألجندة التكامل القاري في مجاالت حرية 

من ناحية أخرى، في جميع المجاالت األخرى، على الرغم من ووالتكامل االجتماعي، والتكامل التجاري. 

هذه الدرجات العالية نسبيًا، لم تحقق المجموعة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا األهداف المحد ة في كل من 

 .ومعاهدة أعبوجا 2063أجندة 

 

ة قليميألوراق المالية اإللسوق إنشاء  اإليكواسجهو   تمخض عنلمالي والنقدي، توى التكامل اعلى مس

 .وعبنك مركزي إقليمي وعملة واحدة. ومع ذلك، ال تزال هذه أقل من العتبة القارية

 

 عة االقتصادية لدول غرب أفريقيامجموداخل ال تكاملتحديات ال

 

 ةالقاري دةها األجنتحقيقتحول  ون  العديد من التحدياتغير أن حققت عملية التكامل عبالتأكيد مكاسب هائلة، 

 :. وعبالتالي، تتلخص التحديات أ ناهاوااللتزام عبه
 

 التحديات البعد

عدم وجو  عقوعبات وآليات إنفاذ في حالة تخلف  ولة عضو عن   تنقل الناسحرية 

 السدا 

 (عدم اإلنفاذ من جانب الدول األعضاء )اإلرا ة السياسية 

 عدم المعاملة عبالمثل عبين الدول في تطبيق النصوص  االجتماعيالتكامل 

 عدم كفاية القدرات البشرية، واالفتقار إلى القدرات البشرية  التكامل التجاري

 تحديات مختلفة أمام التكامل  قليمتطرح الطبيعة الفريدة لإل

 التجاري
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 عدم تماثل مستويات التنمية االقتصا ية 

 توى على المس جموعةق نصوص المتباين مستويات تنفيذ وتطبي

 الوطني

االفتقار إلى التمويل الكافي لضمان التراعبط عبين األنظمة   التكامل المالي

)االتحا  االقتصا ي والنقدي لغرب أفريقيا والمنطقة  الحالية

عباإلضافة إلى إنشاء البنية التحتية النقدية لغرب أفريقيا( 

 .المطلوعبة

عبين الدول األعضاء لبدء  اتاإلرا ة السياسية والقدر قار إلىاالفت  التكامل النقدي

على أساس مستدام، وهو  قويالكلي ال قتصا الوتحقيق تقارب ا

 .أمر ضروري لبناء أساس متين لعملة واحدة

لمشاريع. هناك عمليات طويلة إلى حد ما لتأمين اقلة تمويل   تكامل البنية التحتية

 البريالموار ، ال سيما في مجال النقل 

 لعديد من الدولاالبيئة قائمة أولويات   تتصدرال  التكامل البيئي

 سيا ة غير كافية للعمل العا ي  التكامل السياسي والمؤسسي
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، في لو وار، شمال كينيا ، إلى مركز الحدو  ،  وركنه غبيه، )في الوسط(ا غالصورة: األمين التنفيذي لإلي
 لتنميةالمشتركة ل . المصدر: الهيئة الحكومية2021فبراير  11 األفريقي ، في
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 الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية )اإليغاد( .2.8

 مقدمة
 

تسببت حاالت الجفاف المتكررة والشديدة والكوارث الطبيعية 

في انتشار المجاعة  1984و 1974األخرى عبين عامي 

ق إفريقيا. شر إقليمات االقتصا ية في ئي والصعوعبوالتدهور البي

على الرغم من أن فرا ى البلدان عبذلت جهو ًا كبيرة للتعامل و

مع الوضع وتلقت  عًما سخيًا من المجتمع الدولي، فإن حجم 

المشكلة ومداها يتطلب عبشدة اتباع نهج إقليمي الستكمال الجهو  

المشتركة الوطنية. وقد أ ى ذلك إلى إنشاء الهيئة الحكومية 

من قبل جيبوتي وإثيوعبيا  ا ()اإليغ عبالجفاف والتنمية المعنية

. وانضمت 1986وكينيا والصومال والسو ان وأوغندا في عام 

 .ستقاللالعبعد حصولها على ا 1993إريتريا في عام 
 

مشتركة المعنية عبالجفاف غم من أن الهيئة الحكومية العلى الر

قد صممت في األصل لتنسيق جهو  الدول  ا ()اإليغ لتنميةوا

األعضاء لمكافحة الجفاف والتصحر، فقد أصبح من الواضح 

عبشكل متزايد أن الهيئة وفرت منتدى منتظًما حيث كان قا ة  ول 

اق األخرى في السيالقرن األفريقي قا رين على معالجة القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصا ية 

ا  غا  وأصدرت إعالنًا لتنشيط اإليغتوسيع والية اإلي 1995أعبريل  18 ا  فيغقمة اإليرت ، قراإلقليمي. لذلك

التنمية فاف والجالمعنية عبالمشتركة  وتوسيع التعاون عبين الدول األعضاء. ثم أعيدت تسمية الهيئة الحكومية

المشتركة مية لهيئة الحكويغا (. تم إطالق ااإللتنمية )المشتركة لالتي أعيد تنشيطها لتصبح الهيئة الحكومية 

رؤساء  ول وحكومات الهيئة التي عقدت  مؤتمرمتجد ة خالل القمة الخامسة ليغا ( الجديدة والاإللتنمية )ل

في جيبوتي. وأيدت القمة قرار تعزيز التعاون اإلقليمي في ثالثة مجاالت ذات أولوية:  1996في نوفمبر 

م واألمن. ؛ والسلقتصا ي والتكامل اإلقليمي والتنمية االجتماعيةالتعاون االواألمن الغذائي وحماية البيئة؛ 

لمشتركة اكما انتقل المقر الرئيسي من أ يس أعباعبا إلى جيبوتي. انضم جنوب السو ان إلى الهيئة الحكومية 

 .في الوقت الحالي، علقت إريتريا مشاركتها في المنظمةويغا ( عند استقاللها. اإللتنمية )ل

 

 عن اإليغاد لمحة
 

 مليون كيلومتر مرعبع 5,2 المساحة

 مليون 282,7 السكان

 (2019مليون  والر أمريكي ) 275  الناتج المحلي اإلجمالي

 %3المتوسط  معدل النمو االقتصا ي

 (2019/2020) %14المتوسط  معدل التضخم

 8 عد  العمالت

 جيبوتي المقر

أنشئت عبصفتها الهيئة الحكومية 

 المعنية عبالجفاف والتنمية المشتركة

1986 

أنشئت عبصفتها الهيئة الحكومية 

 المشتركة للتنمية )اإليغا (

1996 

 اإلنجليزية والفرنسية اللغة الرسمية

رئيس مؤتمر رؤساء الدول 

  والحكومات

 رئيس الوزراء السو اني عبد هللا حمدوك

 تواجه منطقة القرن األفريقي

حيث تقع الهيئة الحكومية 

لتنمية تحديات أمنية مشتركة لال

، هذه النزاعات متعد ة. ولمعالجة

 ةالمشتركأنشأت الهيئة الحكومية 

تنمية كفاءة واسعة في قضايا لل

أصبحت المنظمة م واألمن والسل

 .م واألمنمرا فًا لصون السل
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 إثيوعبيا . وركنه جبيه من  األمين التنفيذي ألمانة اإليغا 
 2021المصدر، اإليغا ، عام 

 

 أهداف اإليغاد وأولوياتها ورؤيتها

 

ن لدى أن تكو مفا ها يغا ( رؤيةاإلللتنمية ) المشتركةكان الدافع وراء القا ة المؤسسين للهيئة الحكومية 

، وتعيش في سالم وتتمتع عببيئة آمنة تخفف من حدة الفقر من خالل عبرامج التنمية هوية إقليمية قليمشعوب اإل

ون المجموعة يغا ( في أن تكاإللتنمية )المشتركة لتتمثل رؤية الهيئة الحكومية والمستدامة المناسبة والفعالة. 

عاون وتتمثل مهمتها في تعزيز الت. قليمالمستدامة في اإللتحقيق السالم والتنمية  االقتصا ية اإلقليمية األولى

 .والتكامل اإلقليميين إلضافة قيمة لجهو  الدول األعضاء في تحقيق السالم واألمن واالز هار

 

 لتنميةالمشتركة لتقييم التكامل اإلقليمي داخل الهيئة الحكومية 

 

يستخدم هذا القسم مؤشر التكامل اإلقليمي اإلفريقي المتعد  األعبعا  لتقييم التكامل اإلقليمي  اخل الهيئة 

 .يتم إجراء التقييم على ثمانية أعبعا  رئيسية)اإليغا (.  لتنميةالمشتركة لالحكومية 

 

 إليغا ا. تشير هذه الدرجات إلى أن اإليغا إقليم يلخص الرسم البياني أ ناه  رجات تقييم عملية التكامل في 

حسب  53,0قد أحرزت تقدًما معتدالً في غالبية مجاالت التكامل. تم تصنيف عملية التكامل، ككل، عند 

 .1و  0مقياس تصنيف عبين 
 

 
 2021 ،، مفوضية االتحا  األفريقييغا لإل بياني: تقييم التكامل اإلقليميال رسمال

 

في مجاالت التكامل االجتماعي والتكامل التجاري والتكامل المالي مع  رجات يغا " اإلكانت أ نى  رجات "

مل ايغا " فيما يتعلق عبالتكاإل. ويمكن تفسير ذلك من خالل االفتقار إلى أ وات قوية  اخل "5,0أقل من 

في  إليغا اعبعض التقدم الذي أحرزته  إ راجتماعي، فقد فشل التقييم في االج تكاملالتجاري. أما عبالنسبة لل
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على مدار العام الماضي، كان أ اء اإليغا  أيًضا جيدًا إلى و. ومسائل الجنسينمجاالت مثل الهجرة والصحة 

 .حد كبير في حشد الدول األعضاء فيها للعمل المشترك عبشأن جائحة فيروس كورونا المستجد

 

إلى عضوية عبعض  ولها األعضاء  اإليغا التي حققتها ات الدرج ارتفاع عزىيُ ومع ذلك، في مجال العملة، 

التي حققت عبعض التقدم في هذا المجال وإن كان  جماعة شرق أفريقيا)كينيا وأوغندا وجنوب السو ان( في 

 .الدول الخمس األخرى، التي تشكل األغلبية، عبطيئة في التكامل النقدي والماليكانت ذلك عبطيئًا للغاية. 

 ً ً حقيقيا لتقدم الذي لتنمية من االمشتركة ل. كما تستفيد الهيئة الحكومية لإليغا ولذلك فإن هذا يمثل مكسبا

 .الكوميسا في القطاعين المالي والنقديأحرزته 

 

 
 2021الشكل: أ اء اإليغا ، مفوضية االتحا  األفريقي، 

 

 اإليغادتقييم مختلف خطوات التكامل اإلقليمي في 

 

م للكشف عن في هذا القس التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا مؤشر تم إجراء تقييم إضافي يستند إلى 

في كل  إليغا ا. يعرض الرسم البياني أ ناه، وهو نتيجة تعميق التقييم، جهو  إليغا األسباب الحقيقية أل اء ا

 .عبُعد تحت ثالثة جوانب: األولوية، واأل وات القانونية واألثر
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 2021التكامل  اخل اإليغا ، مفوضية االتحا  األفريقي، عام الرسم البياني: تقييم خطوات 

 

أولوية  تنقل الناسحرية وللتنمية األولوية لبعض المجاالت على غيرها. المشتركة لأعطت الهيئة الحكومية 

م رطة الطريق التي تاأعلى من التكامل التجاري. تشمل األ وات القانونية لحرية التنقل البروتوكول وخ

ر عن منتدى عبصرف النظ . فيما يتعلق عبالتكامل التجاري،تنقلحرية العبشأن عبعد،  التأثير لم يظهرتبنيها. 

تكامل لالتنمية ليس لديها خطة المشتركة لا ، والخطة الرئيسية للسياحة، ما زالت الهيئة الحكومية غأعمال اإلي

لمشتركة اعبينما تخطط الهيئة الحكومية . يغا التمويل والعملة والتجارة أولويات عليا لالال يعتبر تجاري. ال

لتطوير التعاون عبين الدول األعضاء في القضايا المالية واالقتصا ية،  بعيديغا ( على المدى الاإللتنمية )ل

فإن  عبالنسبة للتجارة،أما فإن القرارات والبروتوكوالت واالتفاقيات األخرى في هذا المجال تظل ضئيلة. 

في الواقع، تجا ل الدول األعضاء عبأن التكامل التجاري ومنطقة تجارة حرة ضعيفة. اإلرا ة السياسية إلنشاء 

 .إليهاجميعًا التي تنتمي سيتم تسهيله في إطار الكوميسا 

 

 نية التحتية والبيئةمن ناحية أخرى، يجب ذكر البرامج والخطط العديدة في المجاالت االجتماعية والبو

 اتلقدرغا  ياإلم واألمن في تقييم مراحل التكامل. ومن عبين هذه المبا رات مبا رة والسل تنقلوحرية ال

 .مواجهة كوارث الجفاف واالستدامة، وعبرنامج الهجرة، وعبواعبة إ ارة األراضي، وهي مبا رات عبارزة

 

 2021و 2020 عامي مقارنة بين تقييماتال

 

و ة في كل من أعبعا  التكامل الجاري  اخل في االعتبار عبعض الحقائق الموج 2021 عام أخذت تقييمات

وضية ومف اإليغا . وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه تم تحديث البيانات عبشكل مشترك من قبل كل من اإليغا 

 .ليمقية  اخل اإلاالتحا  األفريقي من أجل الحصول على تقييم يعكس قدر اإلمكان عملية التكامل الجار
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 2021، مفوضية االتحا  األفريقي 2021و 2020اإلقليمي في اإليغا  في عامي الشكل: تقييم التكامل 
 

 

 نقلتج التقييم. في مجاالت حرية الكان لمراجعة عملية التكامل عبما في ذلك جمع البيانات تأثير على نتائ

والتكامل التجاري وتكامل البنية التحتية والتكامل البيئي والتكامل السياسي؛ كان هناك تحسن في الدرجات 

الجهو  التي  . وعبدون إنكارمؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا التي تم الحصول عليها في تقييم 

هذا التحسن  لمقارنة، ينبغي اعتبار أنالخاضعين ل نلتنمية عبين هذين العاميالمشتركة لعبذلتها الهيئة الحكومية 

 .اإليغا يمكن أن يُعزى إلى الترتيبات المتخذة لجمع البيانات الوار ة حصريًا من 

 

 2021 عام مستوى التكامل اإلقليمي وعتبات

 

 ةوتقييم عملية التكامل على عتبات حد ها خبراء من المجموعات االقتصا ية اإلقليمي رصدوي إطار يحت

 مومفوضية االتحا  األفريقي والبنوك المركزية والمعاهد الوطنية لإلحصاء. تعمل هذه العتبات عبمثاعبة الحك  

عبالفعل. لذلك، فهي تعمل على تقييم كيفية تطور المجموعات  إنجازهتم التخطيط له للعمل وما تم  عبين ما

 .االقتصا ية اإلقليمية وما إذا كانت تتوافق مع أهدافها الخاصة وكذلك تلك الموضوعة على المستوى القاري
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 2021، مفوضية االتحا  األفريقي، 2021تقييم عام  عتبات رجات والشكل: 

 

في جميع المجاالت إلى المستوى الذي خططت له المجموعة االقتصا ية اإلقليمية  اإليغا إنجازات ال ترقى 

في  ا اإليغوالوار ة في خططها وكذلك تلك الموضوعة على مستوى االتحا  األفريقي. وعبالتالي، فشلت 

في وفي معاهدة أعبوجا. هناك تأخر كبير إلى حد ما  2063الوفاء عبالتزاماتها القارية المحد ة في أجندة 

 .المجموعة االقتصا ية اإلقليمية في تحقيق أهداف التكامل اإلقليمي

 

 يغاد: النجاحات والتحدياتاإل

 

را جديتقدماً  اإليغا م واألمن لحل النزاعات. وقد أحرزت للسل الةفع منظومةفي إقامة  اإليغا لقد نجحت  

ية في ممر العبست، والمنطقة الحرة الدول في البنية التحتية اإلقليمية، على سبيل المثال ال الحصرعباإلشا ة 

ية واألمن في القضايا البيئ شا ة. كما تم تسجيل تقدم جدير عباإلاإلثيوعبي وغير ذلك نهضة، وسد الجيبوتي

 .الغذائي

 

 قامت اإليغا  عبما يلي: عندما يتعلق األمر عبالتجارة، 

 ا غإحياء منتدى أعمال اإلي 

  الشاحناتسائقي ل "يغا اإل"راعبطة تشكيل 

 نظام إيصال المستو عات لتعزيز لوجستيات التجارة القإط 

 

 رار عبسبب النزاع المسلح الذي"إيغا " يواجه تحديات مثل عدم االستقالـ ال يزال عد  من الدول األعضاء في

لك ذ تحديات كبيرة عبما في اإليغا العديد من الالجئين والنازحين  اخلياً. يطرح الجفاف في منطقة   ى إلىأ

الظروف الجوية القاسية التي ال تزال تؤثر سلبًا على الزراعة واستدامة التنوع البيولوجي وهو أمر عبالغ 

تغلب على إلقليمية للصياغة االستراتيجيات ا االستهانة عبضرورة األهمية لبقاء اإلنسان. كتوصية، ال يمكن
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 التحديات البعد

 والمخاوف األمنيةاإلرهاب   تنقل الناسحرية 

  االتجار غير المشروع عبالسلع 

 الهجرة غير الشرعيةو 

محدو ية القدرات المالية والبشرية لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات   التكامل االجتماعي

 والبرامج

 من هي التفشي المفاجئ لألمراض وغيرها من األزمات الطبيعية والتي 

صنع اإلنسان مثل النزاعات، مما أ ى إلى نزوح جماعي والجئين 

 .وهجرة

 يرا اتقلة التنفيذ وفرص توليد اإل 

 موالألانقص   التكامل البيئي

  /السياسات والبروتوكوالت واالستراتيجيات إ ماج انخفاض تنفيذ

 في القوانين المحلية اإلقليمية

  ا يغ، مثل اإلقليماإل عبين مختلف المؤسسات فياألنشطة عدم تنسيق 

وكالة  /ومفوضية االتحا  األفريقياإليغا  و؛ وعبرنامج األمم المتحدة للبيئة

ومنظمات األمم المتحدة األخرى يغا  واإلاالتحا  األفريقي للتنمية؛ 

 نمائيينشركاء اإلالو

التكامل السياسي 

 والمؤسسي
  يالتكامل السياس"إيغا " الـ إقليمالدول و اخلها في نزاعات عبين التعيق 

 تكامل الاستراتيجية  وضعتفاق عبين الدول األعضاء على عدم وجو  ا

 .سياسيال

 

 

 :التوصيات

 

 ما يلي: (يغا اإللتنمية )المشتركة ليجب على الهيئة الحكومية 

  اإلسراع عبتنفيذ المشاريع الرئيسية القارية واإلقليمية لتعزيز التكامل االقتصا ي واالجتماعي في

 أفريقيا

 عبدء مشاريع إقليمية وقارية جديدة تعزز التكامل االقتصا ي واالجتماعي في إفريقيا 

 راسة وتنفيذ آليات تمويل جديدة  

 نم واألمن المستداميمساءلة والشفافية كإطار عمل للسلتعزيز الحكم الرشيد وسيا ة القانون وال 

 ع وضع الخاص وتطبيقه في التعرف على  ور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطا

 .والتنمية االقتصا ية اتالسياس
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عبوتسوانا  من جانبرسميًا جسر كازونجوال الفتتاح  الصورة: رئيس عبوتسوانا موكجويتسي ماسيسي يقطع الشريط
 المصدر: وزارة النقلعبينما ينظر إليه رؤساء  ول آخرون واألمين التنفيذي لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي. 

 واالتصاالت، جمهورية عبوتسوانا
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 مجموعة تنمية الجنوب األفريقي )السادك( .2.9
 

 مقدمة
 

ضم هيئة إقليمية ت تعتبر مجموعة تنمية الجنوب األفريقي

والجنوب  أفريقياشرق ووسط  من ا ولة عضو 16

وعبعض جزر المحيط الهندي. تم تأسيسها كمؤتمر  األفريقي

 موعة تنميةوتحولت إلى مج 1980في عام  تنسيق التنمية

. وهي منظمة حكومية  ولية تهدف إلى 1992في عام 

تعزيز النمو االقتصا ي المستدام والعا ل والتنمية 

االجتماعية واالقتصا ية من خالل أنظمة إنتاجية فعالة 

 م واألمنكامل والحكم الرشيد والسلون والتالتعاووأعمق 

 .المستدامين عبين الدول األعضاء
 

، : أنغوالا وهي ولة عضو 16تتكون السا ك من 

، جمهورية (2017 عام عبوتسوانا، جزر القمر )منذ

الكونغو الديمقراطية، إيسواتيني )سوازيالند ساعبقًا(، 

ليسوتو ، مدغشقر ، مالوي ، موريشيوس ، موزمبيق ، 

، سيشيل ، جنوب إفريقيا ، تنزانيا ، زامبيا ناميبيا 

 .وزيمباعبوي

 

 عن السادك لمحة
 

 كيلومتر مرعبع 556781 المساحة األرضية

 مليون 360 السكان

 مليار  والر أمريكي 633 الناتج المحلي اإلجمالي

 %23 التجارة اإلقليمية البينية

 15  عد  العمالت

 جاعبورون، عبوتسوانا المقر

عبصفتها مؤتمر تنسيق التنمية أنشئت 

 للجنوب األفريقي

1980 

أنشئت عبصفتها مجموعة تنمية الجنوب 

 األفريقي

1992 

 اإلنجليزية، الفرنسية، البرتغالية اللغة الرسمية

رئيس جمهورية موزمبيق فليب جاكينتو  رئيس قمة رؤساء الدول والحكومات

 نيوسي

 ستيرجومينا لوورنس تاكس من تنزانيا .  األمين التنفيذي ألمانة السا ك

 2021المصدر، السا ك، 
 

 
 

 تهاورؤي هاوأولويات السادكإنشاء 

على الرغم من ثراء الموار ، فإن معظم 

مجموعة اقتصا ات الدول األعضاء في 

 -لجنوب األفريقي منخفضة الدخل تنمية ا

على الصناعة االستخراجية  ةعتمدم

ومصدرة للسلع األولية وغير متنوعة مع 

التنمية الصناعية األولية فقط. وعبشكل 

فر ي، فإن معظم اقتصا ات الدول األعضاء 

في الجنوب األفريقي متخلفة وصغيرة 

ومقيدة وتتسم عبارتفاع معدالت البطالة 

والفقر. كما أن االقتصا ات غير متنوعة 

جذب االستثمار المالي وغير قا رة على 

الضروري ونقل التكنولوجيا لدعم التصنيع 

 ،نويع المستدامين والنمو والتنميةوالت

 .وعبالتالي القضاء على الفقر
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لجنوب األفريقي، التي حلت محل حركة  ول خط المواجهة ومؤتمر مجموعة تنمية ا إن مؤسسات

؛ االقتصا يوتنسيق التنمية للجنوب األفريقي، متجذرة في الرغبة في: تعزيز االستقالل السياسي 

قيق تحإقامة رواعبط  اخل اإلقليم من أجل و؛ والقضاء على الفقرم واألمن المستدامين؛ من أجل السل

 لتعزيز تنفيذ اإلجراءات الوطنية ؛ لتعبئة موار  الدول األعضاءعا لتكامل إقليمي حقيقي و

لي في التعاون الدو ؛ والعمل عبشكل جماعي لتأمينعبين الدول المشتركة فيما لسياساتوا واإلقليمية

 .إطار استراتيجية التحرر االقتصا ي

 

، من خالل التحول من مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب األفريقي إلى كوماترؤساء الدول والحأعرب 

ل تحقيق التكامل اإلقليمي والتنمية االقتصا ية  اخعن رغبتهم في ، مجموعة تنمية الجنوب األفريقي

، فإن األهداف الرئيسية لمجموعة تنمية الجنوب وفقا لمعاهدة السا كوالجنوب األفريقي.  إقليم

األفريقي هي: تحقيق التنمية والنمو االقتصا ي، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين مستوى ونوعية حياة 

تطوير القيم وسكان الجنوب األفريقي، و عم المحرومين اجتماعيا من خالل التكامل اإلقليمي؛ 

ة ذاتية تعزيز التنميوتعزيز السلم واألمن والدفاع عنه؛ وياسية المشتركة؛ والنظم والمؤسسات الس

االستدامة على أساس االعتما  الجماعي على الذات واالعتما  المتبا ل عبين الدول األعضاء؛ 

ة المنتجة تعزيز وتعظيم العمالوتحقيق التكامل عبين االستراتيجيات والبرامج الوطنية واإلقليمية؛ و

تحقيق االستخدام المستدام للموار  الطبيعية والحماية الفعالة للبيئة؛ و؛ قليمموار  اإلواستخدام 

تقوية وترسيخ الصالت والرواعبط التاريخية واالجتماعية والثقافية الطويلة األمد عبين شعوب و

 25.قليمإلا

 

 ةالمشترك األجندةلجنوب األفريقي، المنصوص عليها أيضا في مجموعة تنمية اتتمثل أهداف 

تخفيف م واألمن، و، والسللجنوب األفريقي، في تحقيق التنمية االقتصا ية والنمولمجموعة تنمية ا

يجب تحقيق هذه األهداف و 26، وتعزيز مستوى ونوعية حياة شعوب الجنوب األفريقي.حدة الفقر

عا لة ن والتنمية المن خالل زيا ة التكامل اإلقليمي المبني على المبا ئ الديمقراطية وسيا ة القانو

 .والمستدامة

 

رؤية مستقبل مشترك يضمن الرفاه االقتصا ي وتحسين مستويات  عبارة عن هيالسا ك  رؤيةإن 

. فريقياألجنوب الم واألمن لشعوب لحرية والعدالة االجتماعية والسلالمعيشة ونوعية الحياة وا

 رجة عالية من التنسيق والترشيد، لتمكين تجميع الموار   فيهإقليم في عبناء  السا ك تتمثل رؤيةو

 .قليمين مستويات المعيشة لشعوب اإللتحقيق االعتما  الجماعي على الذات من أجل تحس

 

في تعزيز النمو االقتصا ي المستدام والعا ل والتنمية االجتماعية واالقتصا ية  السا ك رسالةتتمثل 

ظهر يمن خالل أنظمة إنتاجية فعالة وتعاون وتكامل أعمق وحكم جيد وسالم وأمن  ائمين عبحيث 

 .وفعال في العالقات الدولية واقتصا  العالمقليم عبمثاعبة عنصر فاعل منافس اإل

 

، وقد أعطت أهداف السا ك الهيئة اإلقليمية تركيزا أقوى على ةمشتركال األجندةيشار أيضا إلى 

 .التكامل االقتصا ي اإلقليمي، فضال عن االنفتاح على مجاالت تعاون جديدة مثل السلم واألمن

 

على أهمية إنشاء ترتيبات ، 1992عام  المنعقدة في في قمتهم السا ك شد  رؤساء  ول مجموعة

ي السياسالتعاون المعني عب السا ك المعاهدة الالحقة على إنشاء جهازنصت و ينقليمياإلمن األم وسلال

 ، والتعاون في منعقليمعلقة عبإحالل االستقرار في اإلإلى جانب األهداف المت. ووالدفاعاألمني و

                                                           

 السا كمن معاهدة  5الما ة  25 

 السا ك( من معاهدة 1) 5الما ة  26 
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لبرية ا ألحياءاالمتعلقة عب جرائمال، ودفاع، وإ ارة الفسا الالنزاعات وإ ارتها وحلها، وتطوير ميثاق 

إن الجهاز ف الخفارة، والمشاركة في تنقل الناس، وتسهيل غير القانونية، والالجئين وطالبي اللجوء

مكلف عبتسهيل و عم تطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية  اخل الدول األعضاء وكذلك 

. واعتبر الجهاز المعني عبالتعاون السياسي قليموق اإلنسان في جميع أنحاء اإلتشجيع تنفيذ حق

هيئة تاعبعة لمجموعة تنمية الجنوب  رسميًا أصبح حيث المسعى، هذا في مهًماوالدفاعي واألمني 

 .األفريقي مقيمة في األمانة العامة

 

لجنوب األفريقي مجموعة تنمية اعبالنظر إلى الرؤية والرسالة واألهداف المذكورة أعاله، حد ت و

ياس على ق اوشركائه ةاإلقليمي ةاالقتصا ي موعةمعالم التكامل وجداول زمنية لمساعدة المج لنفسها

وتتبع التقدم المحرز نحو أجندة التكامل اإلقليمي عبهدف تسريع القضاء على الفقر وتحقيق أهداف 

احل رأهداف التنمية االقتصا ية وغير االقتصا ية. تم تحديد األهداف واألطر الزمنية لممن  أخرى

 :التكامل على النحو التالي

 2008لدعم التجارة البينية عبحلول عام لسا ك تشكيل منطقة التجارة الحرة ل. 

 2010فة الخارجية المشتركة لمنطقة التجارة الحرة عبحلول عام يإنشاء اتحا  جمركي عبالتعر. 

 ول عام لتحقيق السوق المشتركة من خالل االتفاق على سياسات مشتركة لتنظيم اإلنتاج عبح

2015. 

  2016تحقيق االتحا  النقدي من خالل التقارب االقتصا ي الكلي عبحلول عام. 

  2018قبول عملة واحدة والتحول إلى اتحا  اقتصا ي عبحلول عام. 

 

ومنذ ذلك الحين لم تتبع الجدول الزمني  2008التجارة الحرة في عام  منطقةعلى وضع السا ك  حصلت

 المحد  للتكامل اإلقليمي على النحو المبين أعاله ، ولكنها سعت أوالً إلى تعزيز اتفاقية التجارة الحرة من

مكين ت خالل اتباع نهج تنموي للتكامل يركز على التعاون القطاعي والتصنيع وتطوير البنية التحتية من أجل

االستغالل المستدام للموار  الطبيعية، وإصدار القيمة واالستفا ة منها، والقدرة التنافسية كشرط مسبق 

قامت  ،رؤيتها ورسالتها وأهدافها في ضوء ذلك، ولتحقيقووضرورى لحدوث تجارة ها فة وتكامل إقليمي. 

من  سياسات واستراتيجيات يتم تفعيلهاتكون من ت ةمشترك أجندةمجموعة تنمية الجنوب األفريقي عبوضع 

 .خالل سلسلة من البروتوكوالت وخطط التنمية االستراتيجية

 

عبصياغة وتنفيذ خطة التنمية  2005لجنوب األفريقي في عام مجموعة تنمية اما سبق، قامت عبناء على و

ون االقتصا ي ا، وهي إطار شامل يوجه أجندة التع (2020-2005) االستراتيجية اإلرشا ية اإلقليمية

: التنمية الصناعية وتكامل أرعبعة مجاالت ذات أولوية متراعبطة، وهي الخطة حد ت. قليموالتنمية في اإل

مج الخاصة ام واألمن؛ والبرالتعاون في مجال السلوتطوير البنية التحتية لدعم التكامل اإلقليمي؛ ، وقاسواأل

 .واتيةم ان عبيئةوفر األخيريإلى تحقيق أهداف التنمية والنمو عبينما  األوالن  هدفيذات البعد اإلقليمي. 

 

لجنوب األفريقي مجموعة تنمية اتركيز الجهو  والموار  على هذه المجاالت ذات األولوية، قامت ومن أجل 

األولوية من أجل توجيه  ذات مجاالتالعبصياغة المزيد من الخطط االستراتيجية في إطار كل مجال من 

 .وتحقيق أهداف الهيئة اإلقليمية الخطة تنفيذ

 

عة من خالل توفير قواعد اإلجراءات مجموالبروتوكوالت وثائق ملزمة قانونا تكرس أهداف التعتبر 

اضر، في الوقت الحووالممارسات عبشأن مختلف القضايا، على النحو المتفق عليه من قبل الدول األعضاء. 

في عبعض وكل منها مجاال محد ا من التكامل. شمل ، يعبروتوكوال 29لجنوب األفريقي مجموعة تنمية الدى 

الحاالت، تم تضمين البروتوكوالت أو تعزيزها عبواسطة مواثيق وإعالنات واتفاقيات ومذكرات تفاهم عبشأن 

 .جوانب محد ة من تعاون الدول األعضاء وتكاملها
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ئة اإلقليمية وتحقيق أهداف الهيالسا ك إنمائية شاملة توجه تنفيذ أجندة تكامل  االخطط اإلستراتيجية أطرتعتبر 

موعة مج، لدى كة. إجماالً واألجندة المشتر السا كورؤيتها ورسالتها على النحو المنصوص عليه في معاهدة 

ذي و الحخطة استراتيجية تغطي جوانب مختلفة من التكامل اإلقليمي على الن 32لجنوب األفريقي تنمية ا

 :ما يليهذه الخطط االستراتيجية . ومن أهم اتفقت عليه الدول األعضاء

 

 يتمثل والتي ،عبشأن التعاون السياسي والدفاعي واألمني الخطة اإلستراتيجية اإلرشا ية للجهاز  (1)

 في هدافهاأ خاللها من قليماإل حققي ومستقرة سلمية وأمنية سياسية عبيئة خلق في األساسي هدفها

 إلقليميا والتكامل الفقر حدة من والتخفيف واألمن موالسل واالقتصا ي االجتماعي والنمو التنمية

 فريقي؛األ الجنوب لشعوب الحياة ونوعية مستوى وتعزيز

، والتي تسعى إلى  (2063-2015) السا ك رطة طريق مجموعةااستراتيجية التصنيع وخ  (2)

عام ل، عبما يتماشى مع أجندة االتحا  األفريقي قليماالقتصا ي والتكنولوجي في اإلتحقيق التحول 

 ؛2063

 ، التي تسعى إلى "تحديد األهدافلجنوب األفريقيلمجموعة تنمية االسياسة الزراعية اإلقليمية   (3)

والتداعبير المشتركة المتفق عليها لتوجيه وتعزيز و عم اإلجراءات على المستويين اإلقليمي 

لجنوب األفريقي للمساهمة مجموعة تنمية اوالوطني في القطاع الزراعي للدول األعضاء في 

من أجل و .لجنوب األفريقيا لمجموعة تنمية األجندة المشتركةفي التكامل اإلقليمي وفي تحقيق 

مية لجنوب األفريقي خطة إقليمجموعة تنمية ا، طورت السياسة الزراعية اإلقليمية تفعيل عبرنامج

 ( ؛ 2022 - 2017ستثمار الزراعي )لال

التي تدعو  ،لجنوب األفريقيلمجموعة تنمية االخطة الرئيسية لتطوير البنية التحتية اإلقليمية و  (4)

محد ة عبشأن كيفية تطوير البنية التحتية الالزمة لتحفيز التصنيع، وتطوير إلى اتخاذ إجراءات 

 ، ونقل المهارات، والحواجز غير الجمركيةممرات لمعالجة القضايا المتعلقة عبتيسير التجارة

 .والتعاون

 

 ،لواندا االجتماع االستثنائي لرؤساء الدول والحكومات الذي عقد فيخالل ،  2012في يونيو  ،قت القمةاتف

 (2050رؤية السا ك لعام ) لجنوب األفريقيلمجموعة تنمية ا، على تطوير رؤية طويلة األجل أنغوال

تي هي ، واللجنوب األفريقي عبصياغة رؤية طويلة األجللمجموعة تنمية اونتيجة لذلك، قامت األمانة العامة 

استراتيجية الحقة  وضع، وضعت األمانة العامة خطة في الوقت نفسهوعليها.  صا قةاآلن في طور الم

خطة  خطة التطوير الالحقة التي تجمع عبين(. 2020-2015) التنمية االستراتيجية اإلرشا ية اإلقليمية لخطة

في خطة تنمية متكاملة الخطة االستراتيجية اإلرشا ية للجهاز و التنمية االستراتيجية اإلرشا ية اإلقليمية

 (.2030-2020للفترة ) التنمية االستراتيجية اإلرشا ية اإلقليمية خطة تسمىوالتي واحدة، 
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 2050 عام تقوم رؤية 

 سلمي ومستقر إقليمعلى 

 يمقراطياً.  محك  يو وآمن

 م واألمن، فإن السلوعليه

هما الشرطان األساسيان 

لتحقيق الركائز الثالث. 

إلى األ لة  ا استناو

فإنه  ،والحقائق التجريبية

 اسلمي قليمكن اإليما لم 

، فإنه اوآمن اومستقر

واجه تحديات كبيرة يس

أهداف الركائز  لتحقيق

 ، فإنالثالث. وعبالتالي

لجنوب مجموعة تنمية ا

األفريقي ستدعم  ولها 

األعضاء لتعزيز 

ألمن وصون السلم وا

وكفالة االستقرار في 

. وهذا يعني قليماإل

تجاوز غياب الصراع 

 كمالحالعنيف في الدول األعضاء وفيما عبينها إلى  عمها لدعم واحترام سيا ة القانون وحقوق اإلنسان و

 .الرشيد والنظام الدستوري
 

امل تنافسي وسلمي ومبتكر وش إقليمسلمي ومستقر وآمن. لتحقيق إقليم على  2050 السا ك لعام تعتمد رؤية

 السا ك، تحد  2050عبيئيًا عبحلول عام  لمناخ ومستدامقا ر على التكيف مع اومتوسط الدخل وصناعي و

كامل تطوير البنية التحتية لدعم التصنيع والتوق؛ اسوثالث أولويات أساسية: التنمية الصناعية وتكامل األ

سائل ماإلقليمي؛ وتنمية رأس المال االجتماعي والبشري في  عم التصنيع والتكامل اإلقليمي. يتم  عم 

 في جميع المجاالت الثالثة ذات والشباب وتغير المناخ والتحضر على أنها قضايا شاملة ومعممة الجنسين

 .األولوية

 

إلى منطقة سلمية ومستقرة وآمنة  2030-2020 للفترة التنمية االستراتيجية اإلرشا ية اإلقليمية خطة ستندت

م واألمن هما الشرطان ألساسية الثالث. وعليه، فإن السلومحكومة  يمقراطيًا كأساس لتحقيق أولوياتها ا

اء لجنوب األفريقي ستدعم  ولها األعضمجموعة تنمية ا، فإن الركائز الثالث. وعبالتاليلتحقيق األساسيان 

. وهذا يعني تجاوز غياب الصراع العنيف في قليمألمن وكفالة االستقرار في اإللتعزيز وصون السلم وا

ظام لرشيد والنالدول األعضاء وفيما عبينها إلى  عمها لدعم واحترام سيا ة القانون وحقوق اإلنسان والحكم ا

 .الدستوري

 

االقتصا  األخضر و ، واغتنام فرص االقتصا أيًضا إلى مواجهة التحديات الناشئة لتغير المناخالسا ك  تهدف

األزرق واالقتصا  الرقمي والثورة الصناعية الراعبعة، مع ضمان النمو الشامل والتنمية في نفس الوقت. 

لتصدي ى اشديد علعباالعتراف الكامل عبالتركيز ال تحقيق ذلكلجنوب األفريقي إلى مجموعة تنمية اوتسعى 

امل اإلقليمي التك أجندةلتحدي التنفيذ، والذي تم تسليط الضوء عليه كعامل حاسم يمكن أن يقوض مصداقية 

 .عبأكمله

 

2050رؤية السادك لعام   

التنمية الصناعية 

 وتكامل األسواق

تطوير البنية التحتية 

دعما للتصنيع 

  والتكامل اإلقليمي

تنمية رأس المال 

االجتماعي والبشري 

دعما للتكامل 

 اإلقليمي

واألمن والحكم الرشيدالسلم   

 

"إقليم سلمي وشامل وذو الداخل المتوسط ومتطور صناعيا، حيث يتمتع جميع المواطنين والدول 

 ”األعضاء بالرفاهية االقتصادية المستدامة والعدالة والحرية"

مسائل الجنسين والشباب وتغير المناخ والتحضر -القضايا الشاملة  
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التنمية االستراتيجية اإلرشا ية  خطة كما تم الحرص على مواءمة مجاالت العمل الخاصة عبتطلعات ركائز

لالتحا   2063مع مجاالت أولويات أهداف التنمية المستدامة وأجندة  (2030-2020للفترة  ليميةاإلق

األفريقي لضمان توافق البرامج والمشاريع اإلقليمية مع تطلعات التنمية العالمية والقارية. تمت مراجعة 

"( في يونيو 20ر "ريو +مؤتم في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )أو أهداف التنمية المستدامة

 .، في البرازيل2012

 

 مستوى التكامل اإلقليمي

 

 0 عبين تصنيف حسب 0,64 هي المختلفة األعبعا   رجاتالنتيجة اإلجمالية التي تم الحصول عليها عبمتوسط 

 .1 و

 

 تي تحقق فيهااليعد التكامل المالي، وتكامل البنية التحتية، والتكامل التجاري، والتكامل البيئي هي األعبعا  

 تنفذ فيما يتعلق عبالتجارة ، لموأ اًء رائعًا كما ينعكس في مؤشر التقسيم األوروعبي المتعد  األعبعا .  السا ك

عبالتأكيد أ وات كاملة مثل منطقة التجارة الحرة اإلقليمية ولم تتحرك لتفعيل االتحا  الجمركي وفقًا  السا ك

العالم(  ليل قية عبمن إجمالي التجارة مع  %23التجارة البينية ) ارتفاع معدل . إنللجدول الزمني المتصور

متعد ة األطراف تساهم في تحقيق الهدف النهائي للتكامل التجاري. العلى أن العديد من االتفاقيات الثنائية أو 

هو عامل رئيسي في  قليمرسمي ومؤسسات مالية  اخل اإل التكامل المالي، فإن إنشاء إطاروفيما يخص 

واللجنة الفرعية لنظام الدفع،  من عبين أمور أخرى، لجنة اإلشراف على نظام الدفعوتحقيق التكامل المالي. 

سا ك، هي هيئات تعمل على تسريع التكامل التحت إشراف لجنة محافظي البنوك المركزية في مجموعة 

 تبا ل معلوماتإقليمي تم إنشاؤه لتسهيل ومات تبا ل معل نظام لمشغ السا ك المالي. إلى جانب ذلك، لدى

عباإلضافة إلى ذلك، لدفع تطوير سوق أوراق مالية / رأس مال إقليمي منسق ومتكامل ومدفوعات التجارة. 

وذات مصداقية قا رة على تعبئة الموار  المحلية لمواجهة تحديات االستدامة لألسواق الوطنية األصغر 

ر خدم أيًضا كإطا، والتي تلسا كسوق األوراق المالية للجنة  السا كأنشأت وتخفيف أوجه عدم المساواة ، 

طوير ت مرفق إعدا  المشاريع وتطوير لدعم السا ك. كما أنشأت لسا كأسواق األوراق المالية لتعاون عبين 

 .عبينما يستمر التشغيل الكامل لصندوق التنمية اإلقليمية قليمالبنية التحتية في اإل

 

 السا ك والخطط المختلفة المعتمدة في أعبعا  البنية التحتية والبيئية عوامل مهمة في  رجاتتعد البرامج 

للبنية التحتية لمجموعة تنمية الجنوب األفريقي في عام  2027العالية. على سبيل المثال، تم وضع رؤية 

لفة عبر ث التكعبهدف إنشاء إطار عمل استراتيجي لتوجيه تطوير عبنية تحتية سلسة وفعالة من حي 2007

، والنقل، على ست ركائز تتكون من الطاقة السا ك للبنية التحتية لمجموعة 2027 عام الحدو . ترتكز رؤية

 حة )مناطقوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واألرصا  الجوية، وموار  المياه العاعبرة للحدو  والسيا

كما صممت . السا ك وير البنية التحتية لمجموعة، والتي تشكل البرنامج اإلقليمي لتطلحدو (عبر االحفظ 

خطة تسمى "استراتيجية االقتصا  األخضر وخطة العمل من أجل التنمية المستدامة" والتي تساهم  السا ك

 .في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة

 

منخفضة عبسبب عدم وجو  مؤسسات  السا ك عليها مجموعةمن الناحية السياسية، فإن الدرجة التي حصلت و

معينة مثل محكمة العدل والبرلمان اإلقليمي والتي تعد مؤشرات إلطار التقييم. ومع ذلك ، يجب أن نعترف 

من عبين أمور تشمل التي وم واألمن. في مجال السل السا كوجهو  عديدة تبذلها  27عبوجو  منتدى عبرلماني

المبذولة إلجراء انتخاعبات  يمقراطية منتظمة، ونشر عبعثات مراقبة االنتخاعبات التاعبعة أخرى: الجهو  

القوة المنتشر في عبالتوجيهية المحد ة، ولواء التدخل خطوط على أساس المبا ئ وال السا ك لمجموعة

، لسا كلم واألمن، وإنشاء القوة االحتياطية السل تحقيقيمقراطية للمساعدة في جمهورية الكونغو الد

                                                           

 سين(لتحهوعبي ا السيديتولى لمواءمة البروتوكوالت ) دور تنسيقيالسا ك عب المنتدى البرلماني لمجموعة ضطلعي 27 
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االستقرار  ناجحة لتحقيقالوساطة والقيد اإلنشاء،  للسا ك قليمي للقوة االحتياطيةات اإللوجستيالمستو ع و

 .في مدغشقر وليسوتو السياسي

 

عد  كبير من البرامج والخطط. وهي تؤثر على التنوع البيولوجي، وإزالة  السا ك على الصعيد البيئي، لدى

شارة إلى والحفظ عبر الحدو  ، والمشاريع المشتركة )أ خل مرعبع نص لإل الغاعبات ، وإ ارة الغاعبات ،

 .، والنمو األخضر والمناخ(قليممشاريع محد ة في اإل

 

على المستوى النقدي، عبالطبع، لم تظهر عبعد مؤسسات ملموسة  اخل مجموعة تنمية الجنوب األفريقي، 

ره والموافقة عليه من قبل وزراء المالية في ولكن هناك قانون البنك المركزي النموذجي الذي تم تطوي

 . وقد تم تصميم هذا لوضع أطر منسقة لمراقبة سياسات2009لجنوب األفريقي في عام مجموعة تنمية ا

واإلجراءات واألنظمة المصرفية. يوجد لدى مجموعة تنمية الجنوب األفريقي أيًضا لجنة لمحافظي  الصرف

البنوك  لجنة محافظي تعتبر البنوك المركزية وأمانة عامة يوجد مقرها في عبنك االحتياطي لجنوب إفريقيا.

هناك والنقدية ذات الصلة. المركزية هي المسؤولة عن اإلشراف وقيا ة التكامل النقدي في إنشاء المؤسسات 

القتصا  الكلي لتوجيه الدول األعضاء نحو التقارب في السياسات االقتصا ية الموجهة اأيًضا عبرنامج تقارب 

نحو االستقرار في محاولة لتحقيق االستقرار االقتصا ي الكلي المستدام كشرط مسبق التحا  نقدي في 

 قليم.اإل

    

 
التكامل اإلقليمي التاعبع لـمؤشر التكامل اإلقليمي المتعد  األعبعا ، مفوضية االتحا  األفريقي، بياني: تقييم الرسم ال

2021 
 

ي والتكامل االجتماعي والمؤسسالتنقل  لجنوب األفريقي أقل من حيث حريةمجموعة تنمية اومع ذلك، حققت 

التكامل اإلقليمي األفريقي مؤشر ، يوضح "1و 0عبين حسب مقياس  0,6مع  رجات أقل من ووالسياسي. 

السبب الرئيسي يتمثل و. ه المجاالتضعيف في هذ السا ك " من خالل هذا التقييم أن أ اءالمتعد  األعبعا 

أن تسهيل توكول اإللكتروني عبشعدم تنفيذ البروفي االجتماعي  تكاملالدرجات في حرية التنقل والالنخفاض 

األعضاء عبتنفيذ جوانب مختلفة عبما في ذلك إعفاءات تأشيرة . ضمن البروتوكول، تقوم الدول تنقل الناس

، مثل السا ك الدخول عبين الدول األعضاء مع إعفاء عبعض الدول األعضاء لجميع الدول األعضاء في

، واالتفاقيات الثنائية لمواءمة ن التأشيرةعيوًما من اإلعفاء  90: عبعض المبا راتتشمل جمهورية زيمباعبوي. 
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. ليس لدى واإلقامة المنصوص عليه في القوانين الوطنية ستقرار، وحق االالحدو  ساعات العمل على

هي المجموعة  السا ك عبشكل فريد في القطاع االجتماعي، رعبما تكونو. المجموعةجواز سفر  السا ك

االقتصا ية اإلقليمية الوحيدة التي لديها عبروتوكول للثقافة والمعلومات والرياضة حيث تتعاون الدول 

 ور مهمدعبالثقافة اضطالع  ألعضاء في صياغة ومواءمة السياسات الثقافية للدول األطراف وكذلك ضمانا

 .قليمفي التنمية االقتصا ية لإل
 

 

 
مفوضية من خالل مؤشر التكامل اإلقليمي المتعد  األعبعا  ،  السا ك الشكل: أ اء التكامل اإلقليمي لمجموعة

 االتحا  األفريقي

 

 التكامل داخل السادكتقييم مراحل 
 

للحصول على شرح أكثر تعمقًا للتقييم، يقدم هذا القسم  راسة لثالثة جوانب لعملية التكامل في كل عبُعد من 

( الصكوك/ 2( مستوى األولوية، )1في الواقع، تم تقسيم عملية التكامل عبأكملها إلى ثالثة أجزاء: )واألعبعا . 

ات. مستوى األولوية هو ما إذا كان قد تم النظر في أعبعا  يكوك/ االتفاقتأثير الصو( 3) ؛االتفاقات القانونية

ات القانونية هي مجموعة يالصكوك/ االتفاق. السا ك التكامل في التطلعات أو في المعاهدات أو في قرارات

الخطط والبرامج واالستراتيجيات المعتمدة لتسريع عملية التكامل. التأثير هو نتيجة تنفيذ الصكوك 

 .واالتفاقيات القانونية

 

  ل.يوضح الرسم البياني أ ناه حالة كل مرحلة من أعبعا  التكام
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 2021 مفوضية االتحا  األفريقي، ، السا كتقييم خطوات التكامل  اخل  :بيانيالرسم ال

 

ي االعتبار فألعبعا  التمويل والتجارة والبنية التحتية والبيئة من خالل أخذها تي تم إيالؤها األولوية ال توضح

عبشكل عام، عندما ال تكون المسألة ذات والدرجات المذكورة أعاله.  السا ك في البرامج اإلقليمية لمجموعة

ما إلى ، فمن الضروري اإلشارة إاإلقليمية ونشهد تأثيًرا كبيًرا أولوية عالية عبالنسبة للمجموعة االقتصا ية

في اء أعض  والتضم  عات اإلقليمية الفرعية التيمولمجأو إلى الجهو  التي تبذلها ا المبا رات الثنائية

 الذي يساهم عبشكل كبير في تجارة التحا  الجمركي للجنوب األفريقيعبالنسبة لهذا هو الحال و؛ السا ك

 .السا ك

 

 2021و 2020عامي تقييمات مقارنة بين ال

 

عام، تختلف هذه الدرجات عبشكل و . 2021و 2020 ييلخص الرسم البياني أ ناه مقارنة عبين  رجات عام

ة من تكملس، فإن إ راج البيانات الموالتكامل االجتماعي تنقلى. فيما يتعلق عبأعبعا  حرية المن سنة إلى أخر

الدول  عبين عبعضلبروتوكول المتعلق عبهذه القضية، ووجو  تأشيرات اتنفيذ عبطء  والتي تظهر السا ك قبل

كون من عبين أمور أخرى،  ،هي عناصر تبرر موعةوعدم وجو  جواز سفر المج موعةاألعضاء في المج

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Level of priority Legal Instruments Impacts



  

124 
 

، الناس تنقلفي العام الماضي. وعبينما تم اعتما  عبروتوكول تيسير المحرزة  الدرجات الجديدة أقل من تلك

 .سا كلايمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حرية التنقل  اخل واإل ماج في القوانين المحلية  فإن مشكلة التصديق

 

النظر  2021 امع فيما يتعلق عبالتكامل التجاري والتكامل المالي والتكامل النقدي والبنية التحتية، أعا  تقييم

 لدى السا كولما كان األمر كذلك، فإن . السا ك في البرامج والخطط والمؤسسات المختلفة إلعا ة تقييم

 .ية، من قبل عبعض المؤشراتالعديد من األ وات التي لم تؤخذ في االعتبار، في البدا
 

 
 

 2021، مفوضية االتحا  األفريقي 2021و 2020تقييمات السا ك لعامي الرسم البياني:  رجات 
 

 

 2021 عام وعتبات نتائج

 

مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  وفقًا لتقييمات  السا ك لقد وصفت األقسام الساعبقة أ اء مجموعة

ألفريقي تلبي التوقعات لجنوب امجموعة تنمية ا، فمن غير المؤكد ما إذا كانت إنجازات األعبعا . ومع ذلك

لقيام عبذلك، فإن العنصر الرئيسي إلطار عمل ومن أجل ا ، سواء في أهدافها أو في أهداف القارة.التي تظهر

لحد األ نى. مح عبهذا هو االذي يس مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا المتاعبعة والتقييم الخاص عب

تم تحديد العتبات على أساس النظر في األهداف المحد ة في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية وعلى 
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 تتماشى السا كالمستوى القاري في كل مجال من مجاالت التكامل. توضح هذه المقارنة ما إذا كانت جهو  

 .البياني أ ناه هذه المقارنة مع أولوياتها المحد ة وأولويات القارة. يعرض الرسم
 

 
 

 2021الشكل: مقارنة عبين الدرجات والعتبات  اخل السا ك، مفوضية االتحا  األفريقي، عام 
 

عبصرف النظر عن أعبعا  البنية التحتية والتمويل، فإن األعبعا  األخرى لها  رجات أقل من العتبات. وهذا 

غير كافية ولم تجعل من الممكن تحقيق األهداف على النحو  السا كيعني أنه في هذه األعبعا ، فإن جهو  

عدم وجو  جواز سفر يعتبر . 2063المنصوص عليه في رؤيتها وتلك الخاصة عبمعاهدة أعبوجا وأجندة 

ومحكمة العدل وكذلك عبعض المؤسسات المالية والنقدية  الخارجية المشتركة التعريفة الجمركيةو، المجموعة

حقائق توضح أنه ال يزال يتعين على مجموعة تنمية الجنوب األفريقي أن تفعل المزيد لتحقيق أهداف عملية 

 .التكامل على المستويين اإلقليمي والقاري

 

 .األفريقي لجنوبعة تنمية امجمووينبغي إيالء اهتمام خاص للتحديات والعقبات التي تعترض عملية تكامل 

 

 السادك فيتحديات عملية التكامل 

 

إلى البنية التحتية والمؤسسات غير الكافية  قليمم التكامل في اإليمكن أن تُعزى العوائق الرئيسية أما

والمتخلفة، وقلة استخدام المهارات واختالل مواءمتها، واالفتقار إلى اإل ماج الكامل واالمتثال 

أمام  لجنوب األفريقي، وتشكل اختناقاتمجموعة تنمية ات واالتفاقيات، وكلها شائعة في عبلدان للبروتوكوال

هناك أيًضا حواجز غير جمركية ال تزال موجو ة وتمنع المزيد من النمو في التجارة والتكامل.  أجندةتنفيذ 

 .البينية
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 :أ ناهتم تسليط الضوء على عبعض التحديات المحد ة األخرى في المصفوفة 

 

 التحديات البعد

في هذه األطر اإلقليمية واالتفاقيات  إ ماج/ انخفاض مستوى محدو ية  تنقل الناسحرية 

 على المستوى القطري هاوتنفيذالقوانين المحلية 

 لوتيرة التي يتم عبها تحقيق التكامل االجتماعي، على سبيل المثال، عبطء ا

 والخبراء والباحثين وما إلى ذلك التأشيرة اإلقليمية لتسهيل حركة الطالب

 قليم اخل اإل

 لقرار من خاللاتنفيذ  تدني التي تؤ ي إلى معوقاتضرورة معالجة ال  التكامل التجاري

 تصنيعالمبا رة عبال

 أيًضا جزئيًا على  السا ك يعتمد تعميق التكامل اإلقليمي في مجموعة

لخلق قيمة  قليمء على زيا ة مصا رها  اخل اإلالبلدان األعضا اتقدر

هذا يتطلب الوصول إلى المنتجات عبأسعار وشروط وأكبر للصا رات. 

، فإن التطور المنخفض الحالي لسالسل القيمة اإلقليمية ذلكتنافسية. ومع 

واتباع االستراتيجيات الصناعية وضع يعكس ميل الحكومات إلى 

 .ةوالقطاعية المماثلة التي تتأثر عبالسياسات التجارية والحمائي

 تحرير التجارة في الخدمات أن يعالج النقص في المهارات ويزيد يمكن ل

من القدرة التنافسية لألعمال التجارية ، مما قد يكون له تأثير إيجاعبي على 

 .النشاط االقتصا ي ورفاهية الناس في مختلف البلدان

في هذه األطر اإلقليمية واالتفاقيات  إ ماجمحدو ية / انخفاض مستوى   التكامل االجتماعي

 على المستوى القطري هاوتنفيذالقوانين المحلية 

 لوتيرة التي يتم عبها تحقيق التكامل االجتماعي، على سبيل المثال، عبطء ا

 والخبراء والباحثين وما إلى ذلك التأشيرة اإلقليمية لتسهيل حركة الطالب

 قليم اخل اإل

 نشر خبراء طبيين ورونا المستجد، خالل فيروس ك ،كان من الصعب

 .ومستجيبين إلى البلدان التي تعاني من حاالت طارئة

  ف ضعتعني  من الضروري االنتباه إلى قلة توافر العمالة الماهرة التي

 .القدرة على إ ارة سلسلة التوريد عبأكملها في مختلف القطاعات

أن تستثمر في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  السا كينبغي لبلدان   تكامل البنية التحتية

البسيطة والقوية والبنية التحتية لمعالجة قضية النقص في المهارات وعدم 

 .االمتثال

 أن خفض  لسا كتدرك الخطة الرئيسية لتطوير البنية التحتية اإلقليمية ل

تكاليف المعامالت للصناعة والتجارة أمر ضروري لتعزيز التكامل 

، ومع ذلك تظل جو ة وكمية البنية التحتية للنقل منخفضة. اإلقليمي

ستؤ ي مواءمة السياسات عبر البلدان األعضاء إلى خفض تكلفة النقل، 

وعبالتالي، فإن الهدف هو توسيع البنية التحتية المتاحة، ورفع مستوى 

 .الجو ة عند الضرورة

 قليميةية اإلعدم كفاية استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحت 

  عدم كفاية المشاريع القاعبلة للتمويل 

   قاعبلة عدم كفاية القدرات )المهارات( في الدول األعضاء إلعدا  مشاريع

 امصرفي التمويل
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  التخطيط الرئيسي غير المنسق أو غير المتكامل لمشاريع البنية التحتية

 اإلقليمية

، )االتحا  األوروعبي( 2015/849 رقم، تمشيا مع التوجيه 2020في مايو   التكامل المالي

ي( )االتحا  األوروعب ذات تفويض جديدة الئحةتبنت المفوضية األوروعبية 

راتيجية ستافيما يتعلق عبالدول الثالثة التي لديها أوجه قصور  2020/2801

إلرهاب التي تشكل تهديدات في أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل ا

ا للما ة وفقً و"الدول الثالثة عالية الخطورة"(. لنظام المالي لالتحا  )لكبيرة 

من هذه الالئحة، أضافت المفوضية األوروعبية ثالث  ول أعضاء في  2

، وهي: عبوتسوانا وموريشيوس وزيمباعبوي إلى قائمة جديدة من السا ك

 يالعجز ف الدول التي تشكل مخاطر مالية على االتحا  األوروعبي عبسبب

اإلرهاب. عبدأ التاريخ الفعلي لتطبيق الما ة  مكافحة غسل األموال وتمويل

. ومع ذلك، من المهم 2020من هذه الالئحة في األول من أكتوعبر  2

مالحظة أن الدول األعضاء المتأثرة قد وافقت عبالفعل على تنفيذ خطة عمل 

، فرقة عمل اإلجراء المالي مفصلة في غضون جدول زمني متفق عليه مع

وعبعد ذلك من قائمة االتحا   عمل اإلجراء المالي فرقة ليتم حذفها من قائمة

 األوروعبي

 األزمة المالية العالمية   التكامل النقدي

  ضعف النمو االقتصا ي العالمي 

  الظروف/ األحداث المناخية المعاكسة، على سبيل المثال، حاالت

 الجفاف والفيضانات واألعاصير

 يا ، اإليدز تفشي األمراض مثل فيروس كورونا المستجد، المالر

 وتفشي اإليبوال

ملية التصديق على عبروتوكول اإل ارة البيئية للتنمية المستدامة عبطء ع  التكامل البيئي

( من قبل الدول األعضاء لكي تصبح سارية المفعول، وتوفر 2014)

صلة لاإلطار القانوني لجميع االستراتيجيات والبرامج البيئية ذات ا

 قليمالتي يتم تنفيذها في اإل

  محدو ية التمويل لتنفيذ البرامج المختلفة  اخل الدول األعضاء والتي

 من شأنها تعزيز التكامل البيئي

 محدو ية الموار  البشرية الفنية والماهرة لمعالجة الجوانب البيئية 

  الفقر، عبما في ذلك الجوع، واالعتما  الكبير على الموار  الطبيعية

في االستخدام غير المستدام التي تجبر المجتمعات على االنخراط 

 ا، من أجل عبقائهللموار  البيئية

  قليمتدني مستوى التنمية االقتصا ية لإل 

التكامل السياسي 

 والمؤسسي
  اإلرهاب والتطرف العنيف في المناطق الساحلية شمال موزمبيق

وجنوب تنزانيا. إذا لم يتم التعامل مع الوضع الهش في شمال 

كارثة عبشرية أكبر عبكثير وينتقل إلى الدول موزمبيق، فقد يؤ ي إلى 

المجاورة. أ ى الصراع المتصاعد عبين المتمر ين المدججين عبالسالح 

 .إلى نزوح وقتل ومعاناة إنسانية خطيرة عبشكل عام

  السا كهناك حاجة أيضا إلى تعزيز األطر المؤسسية لتحقيق أهداف .

عبمساعدة  حاليا على أساس التنسيق عبين الحكومات السا كوتقوم 

. فيذصنع القرار والتنل األمانة العامة التي ال تتمتع عبسلطة فوق وطنية

 السا كومما زا  الطين عبلة عدم الوضوح في العديد من عبروتوكوالت 

إعطاء المزيد من يمكن أن يعزز وعبشأن االلتزامات وكيفية تنفيذها. 
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 البلدانومساءلة  ةاإلقليمي األجندةإلنفاذ  السا كالصالحيات ألمانة 

 .التكاملعملية عن عدم االمتثال 

 مجموعة تنمية م واألمن في السل منظومةينبغي إجراء مراجعة ل

لجنوب األفريقي مع األخذ في االعتبار االتجاهات المحد ة ا

 .والتهديدات الناشئة لسيا ة ورفاهية الدول األعضاء

 الدول األعضاء على االستجاعبة عبشكل فر ي  اتينبغي تعزيز قدر

 .قليمماعي للتحديات األمنية في اإلوج

  من  لسا كاينبغي إشراك القا ة التقليديين وقا ة المجتمع حتى تستفيد

 .م واألمنلسلالخبرة األفريقية األصلية في قضايا ا

  قد يكون من الضروري أيًضا إنشاء وحدة لتسهيل توليد ونشر

م واألمن عبين الدول التهديدات التي يتعرض لها السلل المعلومات حو

 .األعضاء
 

والتي عبدورها  قليمتحقيق اإلمكانات الكاملة لإل من أجل السا ك هناك حاجة إلى تعميق التكامل في مجموعة

 .ستمكن الجماعة من مواجهة التحديات المعقدة والنظامية التي تواجه شعوعبها
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 تنقل الناسيجب أن تكون إفريقيا قارة ستؤ ي فيها حرية 

ورؤوس األموال والسلع والخدمات إلى زيا ات كبيرة في 

التجارة واالستثمارات عبين البلدان األفريقية التي ترتفع إلى 

مستويات غير مسبوقة وتعزز مكانة إفريقيا في التجارة 

 .العالمية

 

 أفريقيا التي نريد - 2063 لعام أجندة االتحا  األفريقي



  

130 
 

 
 

 في القارة تنقل الناسحرية  3الفصل 

 

 مقدمة 3.1

 

يمكن تتبع و .الجماعة االقتصا ية األفريقيةخطوة أساسية نحو تحقيق  تنقل الناسيعتبر هذا الفصل حرية 

وتستلزم تعزيز وتسهيل التنقل  1963في عام  إلى إنشاء منظمة الوحدة األفريقية تنقل الناسحرية  رؤية

ة عبشكل مصطنع. أعطت  يباج الحدو  االستعمارية التي فصلت الشعوب األفريقيةفرضتها  ون عوائق 

ميثاق منظمة الوحدة األفريقية تعبيراً عن قناعة القا ة المؤسسين لمنظمة الوحدة األفريقية آنذاك عندما أعلنت 

 28ها".ورفاهية شعوعبخير ألفريقية من اآلن فصاعداً أن تتحد حتى يمكن ضمان أنه "يجب على جميع الدول ا

التكامل االقتصا ي للقارة مفتاح تحقيق أفريقيا الموحدة والمز هرة والها ئة التي تلعب  وًرا رئيسيًا يعتبر 

 يمكن الأساسية للتكامل االقتصا ي للقارة.  تنقل الناسمن ناحية أخرى، تعتبر حرية وفي الشؤون العالمية. 

التنمية المعتمدة على الذات المنشو ة للغاية في أفريقيا إال من خالل االستخدام الفعال لموار  القارة أن تتحقق 

ة تقديم مساهمة في إفريقيا عبإمكاني تنقل الناس حريةل لوظيفيانظام الاألكثر قيمة، وفي مقدمتها شعوعبها. يتمتع 

 .الجماعة االقتصا ية األفريقيةة في التنمية االقتصا ية واالجتماعية في القارة نحو تحقيق كبير

 

 :ما يليلذلك يبحث الفصل في

 

 في التكامل اإلقليمي واألفريقي وفوائده في تحقيق األعبعا  األخرى للتكامل  تنقل الناسحرية   ور

 .مثل التكامل التجاري والمالي واالقتصا ي

 التي أ ت إلى عبطء وتيرة التوقيع والتصديق على عبروتوكول االتحا   تنقل الناسحرية  تحديات

من قبل الدول األعضاء وتنتهي عبتوصيات حول أفضل السبل  تنقل الناسحرية  األفريقي عبشأن

 .في القارة تنقل الناسحرية  للتعامل مع

  

 األدوات القانونية والسياسية الرئيسية -الخلفية والسياق  3.2

 

وس للتنمية االقتصا ية ألفريقيا، جخطة عمل العبوضع  1980حتى عام  عباالهتمام تنقل الناسحرية تحظ لم 

وس، "إعدا  مشروع المعاهدة جخطة عمل الفي إطار . قدمت منظمة الوحدة األفريقية، 1980-2000

غايات حقيق أهداف والمنشئة للجماعة االقتصا ية األفريقية واتخاذ التداعبير التي من شأنها أن تؤ ي إلى ت

. 1991األ اة الرئيسية التي توجه التكامل القاري هي معاهدة أعبوجا لعام  29الجماعة االقتصا ية األفريقية.

من خالل مراحل متتالية، من شأنها  الجماعة االقتصا ية األفريقيةوقد حد ت معاهدة أعبوجا طريقًا لتحقيق 

مستويات التكامل اإلقليمي.  ومختلف ة الحالية والمستقبليةج المجموعات االقتصا ية اإلقليميا مإتنسيق و

وقد تم  ،مية الركائز واللبنات األساسية للجماعة االقتصا ية األفريقيةتشكل المجموعات االقتصا ية اإلقلي

نقل تتصور تنسيق أطر التكامل اإلقليمي الخاصة عبها، مثل مناطق التجارة الحرة وعبروتوكوالت حرية 

خالل المرحلة الخامسة من تنفيذ معاهدة أعبوجا، سيتم . الجماعة االقتصا ية األفريقية أجل عبناء، من الناس

كدت . أستقرارلى حقوق الدخول واإلقامة واال، والتي من شأنها أن تنص عوحدةاألفريقية المإنشاء السوق 

عبين الدول  نقل الناستحرية  من المعاهدة على اإلزالة التدريجية للعقبات التي تعترض طريق 4الما ة 

األعضاء عباعتبارها وثيقة الصلة عبتحقيق أهداف المجموعة، والتي تشمل التنمية االقتصا ية وتكامل 

اركة أخرى من المش يتطلب التكامل االقتصا ي اإلقليمي تنقل العمالة وأشكاالواالقتصا ات األفريقية. 

                                                           

 جديدة 28 

 (1991معاهدة الجماعة االقتصا ية األفريقية )معاهدة أعبوجا  29 
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ي في يؤ ي تعزيز التنقل إلى تعميق التكامل القار . لذلك من المتوقع أنتنقل الناساالقتصا ية التي تتطلب 

 :، من عبين أمور أخرىالجماعة االقتصا ية األفريقيةمن المعاهدة على طرق إنشاء  6تنص الما ة وإفريقيا. 

 

( مراحل متغيرة المدة خالل فترة انتقالية ال تتجاوز أرعبعة 6من خالل ست ) موعةيتم إنشاء المج (1

 .( عاًما34وثالثين )

إنشاء  -( سنوات 4)هـ( على تنفيذ المرحلة الخامسة خالل فترة ال تتجاوز أرعبع )6الما ة  تنص (2

 سوق مشتركة

( سنوات. تتعلق 5ينص على المرحلة السا سة المطلوب تنفيذها خالل فترة ال تتجاوز خمس) (3

 .ستقراروحق اإلقامة وحق اال تنقل الناسالمرحلة عبتدعيم وتقوية السوق المشتركة عبما في ذلك حرية 

 

، توافق الدول األعضاء على اتخاذ التداعبير الالزمة، عبشكل فر ي أو ثنائي أو إقليمي، من 43في الما ة  

ً  تنقل الناسحقيق حرية أجل ت المواطنين  اخل استقرار  ، وضمان تمتعهم عبحق اإلقامة وحقتدريجيا

وحق  تنقل الناسكول عبشأن حرية ( على إعبرام "عبروتو2)43فقوا في الما ة ت. ولهذا الغرض، اموعةالمج

 ."ستقراراإلقامة وحق اال

 

 يتمثل الزخم نحو تكامل القارة. 2002االتحا  األفريقي في عام  ئ عبموجبهنشسي الذي أُ جد  القانون التأسي

"تحقيق قدر أكبر من الوحدة والتضامن عبين البلدان األفريقية والشعوب  في 3أحد األهداف الوار ة في الما ة 

هي: "تسريع التكامل السياسي  3أ(. األهداف األخرى ذات الصلة في الما ة  3األفريقية" )الما ة 

تعزيز التعاون في جميع مجاالت النشاط البشري لرفع المستوى و؛ ج( 3جتماعي واالقتصا ي للقارة )واال

(؛ وتنسيق ومواءمة السياسات عبين المجموعات االقتصا ية اإلقليمية ك 3للشعوب األفريقية )المعيشي 

 ل(. 3الحالية والمستقبلية ... " )

في إفريقيا عبرنامًجا رئيسيًا للهيئة القارية في سياق إفريقيا التي نريد عبحلول  تنقل الناسحرية  أصبح عبرنامج

االستفا ة من التراعبط اإلقليمي، وتكامل التجارة األوسع،  ( ويهدف إلى تعزيز2063)أجندة  2063عام 

أحد تأكيدات رؤية إفريقيا، التي تم تأطيرها عببصيرة جماعية التزمت فيها الدول ويعتبر وهجرة اليد العاملة. 

عبـ: "قارة متكاملة متحدة سياسياً وتستند إلى ُمثُل الوحدة األفريقية ورؤية نهضة  2األعضاء في الطموح 

لحدو  ا برموار  عالإلى أن تكون أفريقيا: قارة ذات حدو  سلسة وإ ارة  2063يقيا". نطمح عبحلول عام إفر

(. ومن أجل تحقيق هذا المثل األعلى، ستكون إفريقيا قارة ستؤ ي فيها حرية 20من خالل الحوار )الفقرة 

واالستثمار عبين البلدان  ورؤوس األموال والسلع والخدمات إلى زيا ات كبيرة في التجارة تنقل الناس

في و(. 24ة )الفقرة عالمياألفريقية التي ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة وتعزيز مكانة أفريقيا في التجارة ال

( عبارة عن  عوة للعمل: تقديم جواز سفر أفريقي، صا ر عن الدول األعضاء، لالستفا ة من 1)7الفقرة 

في  يقيينرلتأشيرة لجميع المواطنين األفاإللكترونية، وإلغاء متطلبات االهجرة العالمية نحو جوازات السفر 

 .2018جميع البلدان األفريقية عبحلول عام 

 

في إفريقيا إلى قارة أفريقية متكاملة حيث يتم كسر الحواجز التي أحدثتها الحدو   تنقل الناستدعو حرية 

 .امل األفريقياالستعمارية لخلق تجرعبة مشتركة للهوية األفريقية والتك

 

 تنقل الناسبروتوكول حرية   3.3

 

من أجل تحقيق هذه الرغبات وكذلك االنضمام إلى الجهو  اإليجاعبية للتكامل التي شرعت فيها الهيئات 

، اعتمد االتحا  األفريقي عبروتوكول المعاهدة تنقل الناسالقارية األخرى في إ ارة فكرة الهجرة وحرية 

ي الحق في اإلقامة والحق فو تنقل الناسحرية فيما يتعلق عبوالمؤسسة للجماعة االقتصا ية األفريقية. 

. إنها خطوة جريئة من خالل وضع إطار قانوني إل ارة الهجرة والتنقل في القارة. 2018في يناير  ستقراراال

العناصر التكاملية على النحو الوار  في القوانين المقننة واإلنجازات التي  يعترف البروتوكول عبجوهر

، الواقع فيو. تنقل الناسال حرية تحققت في مختلف المجموعات االقتصا ية اإلقليمية في القارة في مج



  

132 
 

تعزز عناصر البروتوكول تسهيل حرية التنقل، سواء عبشكل مؤقت أو في توطين األشخاص في البلدان 

يذ تأخذ عبالبروتوكول خارطة طريق للتنف ةرفقوتر  مريقية األخرى، وهذا يسمح عبتأكيد الهوية األفريقية. األف

في مناطق مختلفة من القارة. ويغطي الموا   تنقللمتغيرة من حيث مستوى حرية الفي االعتبار الهندسة ا

 عام فيذ فيمع عبدء التن ستقرارمة واالتأشيرات الدخول واإلقاإلغاء  -والجوانب الرئيسية الثالثة للبروتوكول 

لتفصيل طة طريق التنفيذ عباراعند اعتما  البروتوكول والتوقيع عليه والتصديق عليه. كما تتناول خ 2018

 .تداعبير الحماية التي تغطي الشواغل األمنية كما عبرت عنها الدول األعضاء خالل المفاوضات

 

للمجموعات االقتصا ية اإلقليمية للتعاون والمضي قدًما في كما نصت خارطة طريق التنفيذ على أحكام 

 تنفيذ البروتوكول من خالل االتفاق الذي سيوفر نفس الفرص الممنوحة لمواطني البلدان  اخل المجموعات

من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية  19. تتوافق هذه األحكام مع الما ة ااالقتصا ية اإلقليمية الخاصة عبه

فريقية التي تنص على أن الدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية "التي هي أعضاء األ

في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى، والترتيبات التجارية اإلقليمية واالتحا ات الجمركية، التي 

ت أعلى الحفاظ على مستوياوفاقية، حققت فيما عبينها مستويات أعلى من التكامل اإلقليمي مقارنة عبهذه االت

( من عبروتوكول التجارة في السلع على أن "الدول األطراف األعضاء في 2)8. تنص الما ة افيما عبينه

المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى، التي حققت فيما عبينها مستويات أعلى من إلغاء الرسوم الجمركية 

ص عليها في هذا البروتوكول، يجب أن تحافظ على ما يلي: وحيثما والحواجز التجارية مقارنة عبتلك المنصو

 .اأمكن تحسين تلك المستويات األعلى من تحرير التجارة فيما عبينه

 

 تنقل الناسمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وحرية   .3.4

 

التي تغطي التجارة في السلع والخدمات   خلت االتفاقية اإلطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية واتفاقية سياسة المنافسة حيز التنفيذ وعبدأت التجارة عبموجب الشروط 

عبروتوكوالت التجارة في لكل من و. 2021يناير  1التفضيلية التفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية في 

ليها التفاوض ععد  من المالحق التي تغطي التخصصات الموضوعية ويتم السلع والتجارة في الخدمات 

الهدف الرئيسي ويتمثل . 2021، ومن المتوقع االنتهاء من القضايا المعلقة عبحلول يونيو في المرحلة األولى

ل اللسلع والخدمات، مع حرية تنقل رجة موحدة إنشاء سوق قاريفي لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية 

تنقل  ةيالعالقة المباشرة عبين منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وحرتكمن واألعمال واالستثمارات. 

 تنقل الناسحرية  في مجاالت السلع والخدمات، حيث تتطلب منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية الناس

 %90سنوات إللغاء  10إلى  5يتراوح عبين . ومع ذلك، في حين أن هناك جدواًل زمنيًا واضًحا كي تنجح

وضات مفا؛ من المتصور التحرير التدريجي من خالل جوالت متتالية من سلعمن الرسوم الجمركية على ال

 .لخدماتا

 

ومع ذلك، تتطلب التجارة في الخدمات )عبما في ذلك العمال والعاملين لحساعبهم الخاص واألشخاص الذين 

بيرة م مساهمات كالتجارة في الخدمات تقدوتظل . سلعأكثر من الالتنقل رية يقدمون خدمات في التجارة( ح

في نمو االقتصا  األفريقي والتكامل اإلقليمي. على سبيل المثال، يمثل قطاع الخدمات أكثر من نصف الناتج 

د النمو يالمحلي اإلجمالي للكوميسا وأكثر من ثلث العمالة، متجاوًزا قطاعي التصنيع والزراعة من حيث تول

 اإلجمالي المحلي الناتج من %52,5والدخل والوظائف. تمثل القيمة المضافة عبواسطة الخدمات في المتوسط 

 في التجارة من كبير قدر يتطلب الواقع، في 2018.30 عام في العمالة إجمالي من %2,37 عبنسبة وتساهم

التنقل مهم للعمليات من مقدمي الخدمات عبغض عبين المنتجين والمستهلكين، كما أن التقارب الما ي  الخدمات

النظر عما إذا كانوا موجو ين فعليًا في عبلدان أخرى أو يقدمون خدمات عن عبُعد عبر الحدو  الدولية. لذلك، 

                                                           

الكوميسا: التجارة في الخدمات هي أكبر مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي ( 2020عبينديكت موسينجيلي وجين كيبيرو ) 30 

. 2020يونيو  20الكوميسا ، أمانة . فيروس كورونا المستجد آثارلى الدول حماية القطاع من اإلقليمي: لماذا يجب ع

 /https://www.tralac.org الموقع الشبكي  مستنسخة من
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هناك حاجة لتقليل القيو  و/ أو تحرير قطاعات الخدمات لتسهيل حركة العمال والمهنيين مثل العاملين في 

 .31سين والفنيين عبر الحدو المجال الطبي والمهند

 

 في التكامل اإلقليمي واألفريقي التنقل ةيدور وفوائد حر  3.5

 

في ما يلي  يناميكيات السكان والهجرة في أفريقيا ولماذا يجب تعزيز خطة إ ارة الموار   نتناول عونا 

أفريقيا  إلى عبلد آخر فيريقيين غالبية األفيهاجر رأس المال البشري.  -المالية لتسخير أكثر موار ها حيوية

يبقون في  ريقيينمن المهاجرين األف %80كثر من ، أي أن أريقيينمهاجرين أف 5من أصل  4يمثلون و

إلى  الفرعي قليميث تنتقل النسبة  اخل نفس اإلفي الواقع، تعد الهجرة  اخل القارة مهمة جدًا حوالقارة. 

في شرق  %47في وسط إفريقيا ، و %50، وفريقياألجنوب ال في %65في غرب إفريقيا، و %90حوالي 

 لمهاجرين الدوليينذات أصغر ا قارةال، كانت إفريقيا  2019في عام و 32في شمال إفريقيا. %20، وإفريقيا

لكاريبي ثاني أصغرهم ر االبح ومنطقة الالتينية أمريكا في المهاجرون كان سنة، 33,8 عمر. عبمتوسط سنا

 ً إفريقيا،  أما في(. 43,5( وأمريكا الشمالية )42,9(، أوقيانوسيا )42,7أوروعبا )و( ، 35,6) ، تليهم آسياسنا

( 31,1) إفريقيا وسط يليه ،سنة 27,0 يبلغ عمرالمهاجرون في شرق إفريقيا هم األصغر سناً عبمتوسط يعتبر 

نسبة المهاجرين الدوليين  تراوحت(. 33,8( وجنوب إفريقيا )32,1) إفريقيا غرب ،( 31,2) إفريقيا شمال ،

يوضح و 33.فريقياألجنوب الفي  %39في شرق إفريقيا إلى  %56عاًما من  30الذين تقل أعمارهم عن 

ة الجغرافي قاليم اخل األأ ناه معدل النمو السنوي للسكان والقوى العاملة والعمال المهاجرين  3.1الجدول 

كانية التنقل عبحرية  اخل القارة عبواسطة المور  األكثر للقارة لما يقرب من عقد من الزمان. ويوضح أن إم

 .يجب أن يكون الشباب جزًءا من التداعبير لتحقيق العائد الديمغرافي للقارة والتكامل -قيمة في إفريقيا

. 

د  العمال وع الدوليين والمهاجرين العاملة والقوى للسكان السنوي النمو معدل: متوسط 3.1الجدول 
  )%201734-2008)، الجغرافية الفرعية قاليم، حسب األأفريقياالمهاجرين في 

 

المهاجرون  اليد العاملة السكان قليماإل

 الدوليون

المعمال 

 المهاجرون

 6.8 6.6 4.3 3.6 وسط أفريقيا

 9.8 9.9 2.9 2.8 شرق أفريقيا

 5.8 5.9 1.7 2.0 شمال أفريقيا

 13.4 13.3 2.6 2.6 الجنوب األفريقي

 2.6 3.0 2.7 3.1 أفريقياغرب 

 7.5 7.5 2.7 2.8 أفريقيا

 37( ص 2017إحصاءات هجرة اليد العاملة في أفريقيا ، الطبعة الثانية )عن  المصدر: تقرير االتحا  األفريقي
 

                                                           

 نفس المصدر 31 

 جريئةالمبا رة الفي أفريقيا:  تكاملهجرة اليد العاملة من أجل التنمية وال إ ارة 32 

 2019 لعام ونشرت في تقرير الهجرة األفريقيةإ ارة الشؤون االقتصا ية واالجتماعية لألمم المتحدة عبيانات من  33 

. نُشر 37( ص 2017عن إحصاءات هجرة اليد العاملة في أفريقيا، الطبعة الثانية ) (. تقرير2019االتحا  االفريقي ) 34 

 2019في  يسمبر 
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ستكون خطة إ ارة المشاريع حافًزا للتكامل االجتماعي واالقتصا ي والسياسي للقارة والذي يرقى إلى 

 في الوقتواحتمالية حقيقية لتسخير الموار  الهائلة للقارة، وتسهيل التجارة وتعزيزها، لصالح الشعوب. 

فقط عبحلول عام  %1من االقتصا  العالمي ومن المتوقع أن يز ا  هذا عبنسبة  %3الحالي، تمثل إفريقيا 

االقتصا ات الناشئة في إفريقيا في سالسل القيمة اإلقليمية  تكاملويتوقع الخبراء أن  رجة  5203.35

تي لالمستقبلي عباإلضافة إلى مسارات التنمية ا اكبير على نموهوالعالمية وأنماط التجارة سيكون لها تأثير 

يساعد  يمكن أنوتتطلب عبدورها االتصال لتسهيل تدفق السلع والخدمات واألشخاص واألفكار عبر الحدو . 

التكامل اإلقليمي األعمق البلدان األفريقية على إعطاء األولوية لالستثمار في القطاعات التي تتمتع فيها 

ا شاء أو ترويج الصناعات التي تمتلك فيهعبأقرانها. عالوة على ذلك، يمكن أن يعزز إنمقارنة عبمزايا نسبية 

 .36الشركات األفريقية القدرة على المشاركة والمنافسة في األسواق العالمية

 

في وتسهل حركة أولئك الذين يتعاملون في التجارة غير الرسمية عبر الحدو .  تنقل الناسكما أن حرية 

مستوى التجارة في العديد من المجموعات  التجارة عبر الحدو  عبشكل كبيرتعزز الواقع، من الواضح أن 

ستؤ ي حرية التنقل إلى تخفيف  اإليكواس.و السا ك هذا هو السائد عبشكل خاص فيواالقتصا ية اإلقليمية. 

المتطلبات الصارمة على الرحالت عبين البلدان األفريقية عن طريق إلغاء الحاجة إلى تأشيرة للزيارات 

تصريح عمل لإلقامة المقصو ة أو إقامة أخرى أطول أو عن طريق إصدار القصيرة ولكن ال تزال تتطلب 

 .37تأشيرات عند الوصول

 

ارة غير الرسمية هم أكبر رعبما يكون من الضروري اإلشارة إلى أن أولئك الذين ينخرطون في قطاع التج

 38ية والتنقل الدولمن المتفق عليه أن هذه سمة مهمة للتجارة اإلقليميوهم في القطاع الرسمي. من عبكثير م

 .39من سكان أفريقيا %43در رئيسي للدخل لما يقدر عبنحو وكذلك مص

 

سنويًا عبين عامي  %7عبنسبة ي سيشيل فالسياحة  درتقوعززها. تصناعة السياحة و تنقل الناسحرية  عززت 

وعبفضل ،  2015عبحلول عام و. ريقيينأشيرات الدخول للمواطنين األفعندما ألغت الدولة ت 2014و 2009

زيا ة اإليرا ات من السياحة، أصبحت  ولة ذات  خل مرتفع مع از هار العقارات والطيران وصناعات 

منذ أن خففت  %22إلى رواندا وزا  عد هم عبنسبة  ريقيينالمزيد من األف الخدمات األخرى. وعبالمثل، سافر

في  %50كينيا وأوغندا عبنسبة . كما زا ت تجارة رواندا عبر الحدو  مع 2013متطلبات التأشيرة في عام 

 .40العمالة ورأس المال تعزز األنشطة االقتصا ية تنقلعلى أن حرية  نفس الفترة. كل هذا  ليال

 

لكي تغير القارة نفسها، سيتعين عليها الشروع في تعزيز مهارات القدرات البشرية وقدرة سكانها على و

ذلك، أصبح البشرية. ل اتفنية ونقلها في صميم تعزيز القدرإحداث نمو شامل. يعد التعليم وتبا ل المهارات ال

تيسير أجندة حرية التنقل في القارة، وال سيما أجندة العلماء والطالب والباحثين عن المعرفة، المرساة لتحقيق 

 نسبة عاًما وأن 15تقل أعمارهم عن  ريقيينمن السكان األف %40يجب التأكيد على أن أكثر من وذلك. 

من األفريقيين هم من  %60مما يعني أن نسبة  41عاًما 24و 15تتراوح أعمارهم عبين  أخرى 20%

آلية منسقة للتوافق وقاعبلية المقارنة عبين  شخاصتنقل األحرية ل يوفر عبروتوكول االتحا  اإلفريقيو 42الشباب.

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

Available at ISS Africa. 

 2018في إفريقيا ، حرية تنقل الناس  : " راسة حول فوائد وتحدياتلمنظمة الدولية للهجرةاالتحا  األفريقي/ ا 36 

 نفس المصدر 37 

ومركز الهجرة الدولية. معايرة التجارة غير الرسمية عبر الحدو  في الجنوب  لهجرةل لجنوب األفريقياعبرنامج  38 

 تاون عبرنامج الهجرة في الجنوب األفريقي. كيب -1: 2015األفريقي ، 

 39 J.G.K. Afrika and C. Ajumbo “ Informal cross Border Trade in Africa: Implications and Policy Recommendations AFDB 

Africa Economic Brief,2012,10:1 

 "2016، "تقرير انفتاح تأشيرة إفريقيا لعام البنك األفريقي للتنمية راجع مجموعة 40 

 لتنمية والعائد الديموغرافي.األفريقي ل بنكال للبنك األفريقي للتنمية: فريقياألشباب الانظر عبرنامج  41 

 فرصة )أفريقيا المتجد ة( م: قنبلة موقوتة أفريقياألشباب ال، "إيغوعبور 42 
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على لحدو  عبر ايعزز مثل هذا اإلطار االعتراف عبالمؤهالت ووثائق التفويض والتعليم العالي في إفريقيا. 

 .أساس المعايير المعترف عبها  وليًا. هذا عبمثاعبة عامل تمكين حاسم لتمكين الشباب

 

لعمالة، من عبين اتنقل تسعى حرية ويعتبر تنقل اليد العاملة أيًضا شرًطا مسبقًا أساسيًا للتكامل االقتصا ي. 

أخرى، إلى سد الفجوة عبين فائض المهارات والعجز عبين الدول األعضاء في االتحا  األفريقي. كما أنه أمور 

يشجع وواالعبتكار واالستخدام األمثل للموار  البشرية في أفريقيا.  نا رةل نقل المهارات األساسية واليسه

المجاالت الحاسمة من ، 2015في عام األفريقي البرنامج المشترك لهجرة اليد العاملة، الذي اعتمده االتحا  

يسية تشمل مجاالت األنشطة الرئولتسهيل حرية تنقل العمال كوسيلة لتعزيز التكامل اإلقليمي والتنمية. 

قاعبلية نقل المهارات واالعتراف المتبا ل عبالمؤهالت، فضالً عن تطوير  لبرنامج المشترك لهجرة اليد العاملةل

اجه معظم البلدان األفريقية نقًصا في العمالة والمهارات في قطاعات معينة، تووإطار المؤهالت األفريقي. 

ذي يمكن أن يساعد تجميع المهارات اإلقليمية الوعبينما تكافح في الوقت نفسه البطالة وتزايد أعدا  الشباب. 

أكثر ية وجيتم تمكينه من خالل التنقل في مواجهة هذا التحدي وتخصيص اليد العاملة حيث تكون أكثر إنتا

نظم أيًضا على  البرنامج المشترك لهجرة اليد العاملة عملي، اليد العاملةتنقل  لمساعدة فيومن أجل ا. طلبا

معلومات سوق العمل، والتنبؤ عبالمهارات وإحصاءات هجرة اليد العاملة التي تدعم عبشكل جماعي تنمية 

 .المهارات المدفوعة عبالسوق وتجميع المهارات عبر القارة

 

في أفريقيا على تعزيز الهوية األفريقية، وتعميق التكامل  تنقل الناسحرية تساعد في الوقت نفسه، و

تعزيز وحماية الحقوق االقتصا ية واالجتماعية والثقافية واالحتياجات الما ية للشعوب اتخاذ االجتماعي و

كنقطة انطالق لها. وستعطي األولوية لإلجراءات المشتركة للتصدي للتحديات المشتركة مثل تسخير التنوع 

المرتبط  للتحدي لتعزيز التكامل االجتماعي، وتحسين هجرة العمالة الفائضة واالستجاعبة تهوإ ارالمتزايد 

 .43عبخفض تكلفة وعبء التحويالت  اخل إفريقيا للعمال المهاجرين والمتجولين

 

يعد تدفق التحويالت سببًا آخر لضرورة الترويج لخطة إ ارة التحويالت المالية في القارة حيث أن زيا ة 

ل عباإلضافة إلى حجم وتكرار تدفق التحويالت هي مؤشرات على وجو  هجرة عمالية عالية وتنقل العما

. عبلغ تدفق %3 وهي ج من أهداف التنمية المستدامة10 رقم خفض تكلفة التحويالت لتحقيق الهدفضرورة 

 18,27مليار  والر أمريكي عبينما ارتفعت األرقام إلى  12,77 ،2017في عام ة البينية فريقياألالتحويالت 

وينبغي أن تكون هذه األرقام أعلى من ذلك عبكثير، ألن معظم  2018.44مليار  والر أمريكي في عام 

البيانات سوى المعامالت الرسمية حيث تكون البنوك هي  تناول اخل إفريقيا غير رسمية. ال تالمعامالت 

يعتبر و العديد من المعامالت من قبل التجارتتم والمزو  الرسمي الرئيسي للبيانات عبسبب القيو  التنظيمية. 

نقو  )فيروس كورونا المستجد( هي الطريقة األكثر شيوًعا وليس من خالل القنوات المصرفية حمل ال

الرسمية. تنتشر أساليب حمل النقو  عبشكل خاص عبر الحدو  البرية وحيث ال تسمح البلدان للمهاجرين غير 

 .الشرعيين عبالمشاركة في الخدمات المالية الرسمية

 

من أن تدفقات التحويالت من أوروعبا وأمريكا الشمالية أكبر من التدفقات  تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم

عبين البلدان األفريقية )التي تلحق تدريجياً عبقياسات أفضل(، فإن التحويالت  اخل إفريقيا هي مبالغ صغيرة 

دف ه والًرا أمريكيًا عبواسطة مشغلي الهاتف المحمول( وعبشكل منتظم على أساس شهري تست 80)تقدر عبنحو 

عبالنسبة للعديد من األسر األفريقية ، تشكل التحويالت نسبة كبيرة من واالحتياجات االجتماعية للمتلقين. 

في والمالي.  لتكامللمما يقلل الفقر ويحفز النمو الشامل، فضالً عن كونه عبواعبة  45،(%65 خلها )حوالي 

 .أكثر موثوقية من تلك الوار ة من أوروعبا وأمريكا الشمالية ة البينيةفريقياألالواقع ، تعد التحويالت 

                                                           

 2018في إفريقيا ، الناس  تنقلحرية  " راسة حول فوائد وتحديات المنظمة الدولية للهجرة:-االتحا  األفريقي 43 

 ام صا رة عن منظمة شركاء السوق النامية العالمية، ولندن والمعهد األفريقي للتحويالت، نيروعبيأرق 44 

 45 Sending Money Home: Contributing to the SDGs, one Ponsot, F., D. Terry, B. Vásquez and P. de Vasconcelos 2017. 

 Development (IFAD), Rome. Available at . International Fund for Agriculturalfamily at a time
407416www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39. 

http://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39407416
http://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39407416
http://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39407416
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على الرغم من التدفق الهائل للتحويالت في القارة وإليها، إال أن هناك تحديات مثل ارتفاع تكلفة التحويالت، و

 ت، وانخفاض مستوى الوصول المالي، وعدم كفاية البياناة والتنظيمية التي تمنع المنافسةواألطر القانوني

التي يمكن أن تسهل إ خال تقنيات جديدة من قبل القطاع الخاص عباإلضافة إلى خدمات تحويل األموال اآلمنة 

، فإن إرسال األموال إلى 46التحويالت المالية األفريقيةوفقًا لقاعدة عبيانات أسعار التحويالت، ووالفعالة. 

 العالمي عبالمتوسط مقارنة %9 حوالي يالتالتحو تكلفةأفريقيا و اخلها مكلف للغاية، حيث يبلغ متوسط 

 لعام أعباعبا أ يس عمل وخطة المستدامة التنمية أهداف من ج10 الهدف عن البعد كل عبعيد وهذا 47.%7 البالغ

د عن يزي ممر وجو  عدم مع 2030 عام عبحلول %3 إلى التحويالت تكلفة خفض إلى تهدف والتي ، 2015

يبدو أن عقو  الحصرية عبين البنوك ووكاالت تحويل األموال الدولية التي تخدم الممرات األفريقية و. 5%

هي عامل رئيسي يساهم في عدم وجو  منافسة في سوق التحويالت مما يؤ ي إلى ارتفاع تكلفة التحويالت. 

من قبل االتحا   لتحويالتإ خال تكنولوجيا الهاتف المحمول وإنشاء المعهد األفريقي لعبيتغير غير أن ذلك 

 .األفريقي

 

لمساعدة في مواجهة هذه التحديات واالستفا ة من التحويالت المالية للتنمية االجتماعية ومن أجل ا

في إطار الشراكة عبين االتحا  األفريقي واالتحا   المعهد األفريقي للتحويالت واالقتصا ية ، تم وضع تصور

التي تم  لالستراتيجية المشتركة عبين إفريقيا واالتحا  األوروعبي توظيفاألوروعبي عبشأن الهجرة والتنقل وال

للدراسات النقدية  ةكينيالمدرسة الفي  المعهد األفريقي للتحويالت يقع مقر .2007تبنيها في لشبونة في عام 

. 2008في عام  %14في نيروعبي. لقد قطعت أفريقيا شوًطا طويالً في خفض تكلفة التحويالت من حوالي 

لخفض تكلفة التحويالت، كما هو  %3وهناك احتمال كبير عبأن تحقق إفريقيا في العامين المقبلين هدف 

)ممرات في مصر والسو ان(،  %3هي عبالفعل أقل من والحال في عبعض ممرات التحويالت في القارة. 

إ ارة األموال تدفق  . ستعزز خطة48%76,15على الرغم من أن ممر جنوب إفريقيا ال يزال حوالي 

التحويالت والمزيد من مشاركة المهاجرين في النظام المالي ولكن يجب أن تكون مصحوعبة عبتغييرات في 

 .لوائح التحويالت وقياسات أفضل من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء القارة

 

ما عبينها( حدو  ) اخل البلدان وفيفي البنية التحتية التنموية المشتركة عبر ال اال تزال القارة تواجه "قصور

في الواقع، ذكرت مجلة البنك الدولي أن و 49وهو ما يمثل عائقاً أمام تعميق االتصال والتنمية االقتصا ية.

تقدر هذه و .أي مكان آخر في العالم ها فيمنكانت أعلى  تكاليف التجارة البينية في إفريقيا جنوب الصحراء

 50البنية التحتية المشتركة عبشكل غير كاف.ألسباب منها أعلى من شرق آسيا  % 50التكاليف عبنسبة 

عباإلضافة إلى ذلك، هناك حواجز أخرى غير جمركية أمام التجارة تحد من تدفق السلع واألشخاص ورأس و

غير  المال عبر الحدو  في إفريقيا، مثل اإلجراءات التنظيمية التي تفرض في كثير من األحيان تكاليف

 51عدم اليقين إلى التجارة البينية.قعة وتضيف متو

 

عبمثاعبة حافز من خالل رفع مستوى إ ارة المناطق الحدو ية عبر  تنقل، ستكون أجندة حرية العبعبارة أخرىو

في الوقت نفسه، تساعد أيًضا في البنية التحتية الما ية مثل عبناء الطرق الدولية ورواعبط السكك والقارة. 

 مركز شاملالحديدية كما يحدث في منطقة المجموعة االقتصا ية لدول غرب إفريقيا. كما ستؤ ي إلى 

)عبنين  سيم-كاراكزيمباعبوي( وحدو   -فيكتوريا )زامبيا -إل ارة الحدو  كما رأينا في حدو  ليفينغستون

 (.ونيجيريا

                                                           

 قاعدة عبيانات المعهد األفريقي للتحويالت، نيروعبي 46 

 الموقع الشبكي: . متاح على28. أسعار التحويالت في جميع أنحاء العالم. العد  2018البنك الدولي  47 

https://remittanceprices.worldbank.org//sites/default/files/rpw_report_december_2018.pdf 

 نفس المصدر 48 

 2009لتكامل لالتحا  األفريقي، لعبرنامج الحد األ نى  49 

 لتنمية والحد من الفقر"من أجل االبلدان األفريقية  فيما عبين البنك الدولي، "تعميق التكامل األفريقي: 50 

 51 Schunemann et al: “African Futures: Key Trends”, ISS Africa.-J Bello 
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، من المتوقع أن يؤ ي تحسين إ ارة الحدو  والهوية إلى إفا ة سيا ة القانون وحقوق اإلنسان والصحة أخيًراو

مصدر عبيانات مشترك عبشكل كبير وتعزز حول الحاجة إلى إرساء المعلومات ستساعد العامة عبعدة طرق. 

حقوق اإلنسان للمواطنين  ذا على سيا ة القانون وحمايةجو ة الموار  للمخاوف األمنية. وسيساعد ه

يتم ذلك من خالل وضع وثائق هوية آمنة تكون تحت تصرف جميع شبكات األمن القومي و 52.ريقييناألف

التي تعمل عبمثاعبة حجر األساس لقدسية السفر ووثائق الهوية األخرى. لذلك، مع تحسين إ ارة الحدو ، من 

حدو ، ال لعبدون أنظمة عبيانات قياسية على اوالمتوقع الحفاظ على سيا ة القانون وحماية حقوق المواطنين. 

يمكن لقوائم المراقبة الجنائية أن تعمل عبشكل مناسب وال يمكن القبض على المتاجرين المعروفين أو المشتبه 

عبهم، كما أن التدخالت في الوقت المناسب الكتشاف الضحايا وإنقاذهم يتم تسهيلها إلى حد كبير من خالل 

 .تحسين إ ارة الحدو 

 

 بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية في أفريقيا تنقل الناسوضع حرية   3.6

 

 التنسيق بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  3.6.1

 

و المنصوص على النح تنقلا محوريًا نحو تنفيذ حرية التلعب المجموعات االقتصا ية اإلقليمية  وًرا تنسيقيً 

عليه في البروتوكول. إن الدور التنسيقي القائم عبين مفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية 

قية؛ الوحدة األفريقية والنهضة األفريواإلقليمية هو السعي لتحقيق القيم والتطلعات المشتركة ألفريقيا 

ما تم تسليط الضوء على التنمية واالز هار في أجندة م واألمن واالستقرار؛ كالسل، والوحدة والتكاملو

ريقي وكذلك في عبروتوكول االتحا  األف 1991. كما تم تسليط الضوء عليه في معاهدة أعبوجا لعام 2063

 - :على النحو التالي تنقلعبشأن حرية ال
 

 حرية من بروتوكول 27المادة 

 التنقل

 (دور الدول األعضاء)

 حرية من بروتوكول 28المادة 

 التنقل

ور المجموعات االقتصا ية ) 

 (اإلقليمية

 من بروتوكول حرية التنقل 29المادة 

 ( ور مفوضية االتحا  األفريقي)

م لتعزيز متاعبعة وتقييجهة تنسيق  (1 تنفيذ البروتوكول  (1

البروتوكول واإلعبالغ عن  تنفيذ

تنقل  حرية التقدم المحرز نحو

 أقاليمهافي  الناس

نفيذ عبمتاعبعة وتقييم ت مفوضيةتقوم ال  (1

الدول  هذا البروتوكول من قبل

ومن خالل اللجان الفرعية  األعضاء

 المعنية، وتقديم تقارير  ورية إلى

 .عن حالة التنفيذ المجلس التنفيذي

 التداعبيراعتما    (2

يذ لتنفالالزمة  ارية اإلالتشريعية و

 البروتوكول وتفعيله

قدم كل مجموعة من  (2

االقتصا ية اإلقليمية المجموعات 

تقارير  ورية إلى المفوضية عن 

التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول 

 في إقليم كل منها

 الدول األعضاء جنبا إلى جنب مع  (2

تطوير وتطبيق آلية قارية للمتاعبعة 

والتنسيق لتقييم حالة تنفيذ 

 البروتوكول

تنسيق جميع القوانين  (3

والسياسات واالتفاقيات 

لهجرة لضمان وإجراءات ا

 االمتثال للبروتوكول

تقوم المجموعات االقتصا ية  (3

عبروتوكوالتها  عبمواءمةاإلقليمية 

تنقل وسياساتها وإجراءات حرية 

 مع البروتوكول الناس

يجب أن تشمل آلية المتاعبعة  (3

والتنسيق جمع البيانات وتحليلها 

على الصعيدين الوطني واإلقليمي 

 .تنقل الناسلتقييم حالة حرية 
 

                                                           

 .2018في إفريقيا ، الناس  تنقلحرية  االتحا  األفريقي: " راسة حول فوائد وتحدياتالمنظمة الدولية للهجرة /  52 
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لذلك من المهم التذكير عبرؤية وتطلعات القا ة المؤسسين الذين  عوا إلى مزيد من الوحدة األفريقية، من 

 ، في تفاعلةألفريقيااالقتصا ية  الجماعةعات االقتصا ية اإلقليمية عباعتبارها لبنات عبناء مجموخالل أ وات ال

التعليمية ومجاالت التفاعل األخرى.  الخدمات المشتركة والمشاركةوشعوب القارة في مجاالت التجارة، 

موار نا استغالل ن االستفا ة الكاملة من مكاسب جعلنا عاجزين عأن ماضينا االستعماري أ ركنا لقد 

، من ةالفرعي معًا. لذلك من المشجع أن المستوى الذي تطورت فيه المنظمات اإلقليمية هاوتجميع هاتوحيدو

ة، قد ساهم في النمو وتعميق التكامل في أفريقيا. وقد أ ى ذلك إلى عات االقتصا ية في القارمجموخالل ال

إحراز تقدم في جميع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية في مجاالت تنمية الموار  البشرية والتصنيع 

ف يوالتجارة األفريقية البينية والتمويل والزراعة والموار  الطبيعية والطاقة والبنية التحتية، عبما في ذلك تخف

أجندة حرية التنقل في القارة من عبدايتها وضع  القيو  على هجرة اليد العاملة. لذلك، من المهم النظر في

أ ناه  حالة التصديق  3.2الجدول يور  القارة اليوم.  عبلغت إلى حيث 1979الرسمية في غرب إفريقيا في عام 

 .المجموعات االقتصا ية اإلقليميةفي  تنقل الناسحرية  على المعاهدات والبروتوكوالت عبشأن

 

في المجموعات  تنقلالبروتوكوالت الخاصة عبحرية ال: حالة التصديق على المعاهدات و3.2الجدول 
 االقتصا ية اإلقليمية

ي ف بروتوكوالت التي تحكم حرية التنقلالمعاهدات أو ال

 تأسيس(المجموعات االقتصادية اإلقليمية )سنة ال

 البلدانحالة التصديق حسب 

( 1975معاهدة الجماعة االقتصا ية لدول غرب إفريقيا )

في  ، والحقسلعوال تنقل الناسعبشأن حرية  وعبروتوكولها

 (1979) ستقراراإلقامة واال

  ولة عضوا 15صدقت عليه 

عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا مجمومعاهدة ال

(1983) 

 عبلدا 11من عبين  4صدقت عليه 

 أعضاء 5من  3صدقت عليه  (1989المغرب المعرعبي )معاهدة اتحا  

( 1989الساحل والصحراء )  ول معاهدة تجمع

 وعبروتوكول حرية التنقل

 قيد التصديق عليها

( 1992لجنوب األفريقي )مجموعة تنمية امعاهدة 

 تنقل الناسوعبروتوكولها المتعلق عبتسهيل 

يتطلب  16.53 ول من أصل  4دقت عليه ص

 ولة )ثلثي أعضائها(  11األمر ما ال يقل عن 

 يدخل البروتوكول حيز التنفيذ عبالكامل كي

 صدقت عليها الدول األعضاء الخمسة (1992معاهدة جماعة شرق أفريقيا )

( وعبروتوكولها عبشأن حرية 1994معاهدة الكوميسا )

 54(2001التنقل )

 ولة على المعاهدة من أصل  12 عليها صدقت

 ولة عضو. صدقت  ولة واحدة فقط على  21

  .البروتوكول

 قيد التصديق عليه ( وعبروتوكول حرية التنقل1996معاهدة اإليغا  )

 في الجماعة االقصا ية والنقدية تنقل الناسحرية اتفاقية 

 (2017لوسط أفريقيا )

ط ستمت الموافقة عليها من قبل ستة عبلدان من و

إفريقيا )الكاميرون ، جمهورية إفريقيا 

 اعبون، غينيا االستوائية ،ج، الكونغو، الالوسطى

 (تشا 
 

                                                           

https://issafrica.org/research/southern- -فريقي األجنوب الفي تنقل المعهد الدولي للدراسات األمنية: حرية ال 53 

africa-report/freedom-of-movement-in-southern-africa-a-sadc-pipedream 

 تنقللحرية  من معاهدتها ، والتي تشكل أساس أجندة الكوميسا 164أصدرت الكوميسا صكين قانونيين عبموجب الما ة  54 

عباسم  عدعبت التأشيرة )المشار إليه فيما التدريجي واإللغاء النهائي لمتطلباالتسهيل  . هاتان األ اتان هما عبروتوكولالناس

 ستقراروالعمل والخدمات والحق في االالناس ( والبروتوكول المتعلق عبحرية تنقل 1984عبروتوكول تأشيرة الكوميسا )

 (.2001) (عبروكول حرية التنقل للكوميسا عباسمعبعد واإلقامة )يشار إليه فيما 
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، وجواز يوًما من اإلقامة عبدون تأشيرة 90تنص معاهدة المجموعة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا على "

تصريح  متطلباتيكواس، وإلغاء اإلجراءات الجمركية الصارمة على الحدو  وتنص على اإلسفر 

لمناقشة التعجيل عبأهداف المعاهدة.  اإليكواس، اجتمع رؤساء  ول وحكومات 2000عبحلول عام و 55اإلقامة".

كان من المقرر تحقيق  56عبال حدو ". فرعية كان من عبين األهداف الرئيسية لالجتماع إنشاء "منطقة إقليمية

ل إزالة جميع نقاط التفتيش على الطرق السريعة هذا العمل الفذ في ذلك الوقت، من عبين أمور أخرى، من خال

 57ة.وتقليل اإلجراءات الحدو ي -تنقل الناسالتي يُنظر إليها على أنها نقيض حرية  -اإليكواسالدولية  اخل 

يد فق االجتماع على ترشاتومن المعالم الهامة األخرى في االجتماع مسألة الحصول على جواز سفر إقليمي. 

من و .اإليكواسات السفر الوطنية للجماعة لتعكس معياًرا وتصميًما مشترًكا لوثيقة ميزات كل من جواز

، للتأمين على السياراتعبطاقة اإليكواس البن ية  ، عبما في ذلك ظهور خطةخالل هذه اإلجراءات وغيرها

 ي تسافرالت "لتوفير الحد األ نى من التغطية التأمينية المشتركة للمركبات 1982والتي تم تطويرها في عام 

 اتفاق هوخر اآلهام التطور العببطء.  تنقل الناسحرية  ، وعبعبارة أخرى، يتم تحقيق58الدول المشاركة" إلى

القديمة التي تمت الموافقة اإليكواس  الستبدال شها ة سفر ، 2014في عام  اإليكواس، الدول األعضاء في

عباالستدالل األحيائي ن جواز السفر، مع عبطاقة سفر عاً لسفر  اخل اإليكواس عوضل 1985 عام عليها في

عة مجموالهذا التطور يجعل و. 2015منذ عام  ،عباالستدالل األحيائيعبطاقة الهوية الوطنية  مطورة تسمى

االقتصا ية لدول غرب أفريقيا تتماشى أيًضا مع المعايير الدولية عبما في ذلك تلك التي وضعتها منظمة 

 .59الطيران المدني الدولي

 

أعبعد يم مضى اإلقل. قليمفي اإل تنقل الناسية خطوات ملحوظة في تحقيق حر جماعة شرق أفريقياكما خطت 

ل على أن "توافق الدو جماعة شرق أفريقياتنص المعاهدة المنشئة لومن ذلك مع تحقيق االتحا  الجمركي. 

 تقرارسوضمان التمتع عبحق االالخدمات والعمل و تنقل الناسالشريكة على اتخاذ تداعبير وتحقيق حرية 

ن على: تعاو جماعة شرق أفريقياوينص عبروتوكول السوق المشتركة ل 60.جماعة اخل ال واإلقامة لمواطنيها

 ضمان التمتع عبحقالسلع والعمالة والخدمات ورأس المال، والناس و تنقل الدول الشريكة لتحقيق حرية

نفذت  فيهاعضاء ومن المناسب القول إن جميع الدول األ 61.جماعة اخل ال ينواإلقامة للمواطن ستقراراال

سهيل من أجل تو. عبالفعل حق الدخول، ومع ذلك، يتم تنفيذ عناصر أخرى من البروتوكول عبشكل تدريجي

 62.التنفيذ، اعتمدت كينيا ورواندا وأوغندا مبدأ الهندسة المتغيرة

 

، 2005 في عام تنقل الناسن حرية عبروتوكول عبشأمشروع ( السا ك) لجنوب األفريقيمجموعة تنمية اقدمت 

في  الناس تنقلرض "وضع سياسات تهدف إلى اإلزالة التدريجية للعقبات التي تعت يتمثل في عبهدف عام

حيز التنفيذ عبعد ولم تصدق عليه سوى أرعبع  ول أعضاء، فقد  البروتوكوللعدم  خول نظًرا و 63".قليماإل

لجنوب األفريقي اتفاقيات ثنائية تسمح لمواطنيها عبالدخول موعة تنمية امجأعبرمت معظم الدول األعضاء في 

                                                           

 ارة المركز األوروعبي إل" ورقة مناقشة كالفرت ، "أطر االتحا  األفريقي للهجرة: القضايا الحالية واألسئلة للمستقبل 55 

 13: 2011، يونيو  108رقم  السياسات اإلنمائية
ة والتنمية : آفاق التجارالناس عة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا عبشأن حرية تنقلمجمو، "تفعيل عبروتوكول ال أ يبوجو أ. 56 

 3: 2011 ون اإلقليمية. 
 نفس المصدر 57 

االقتصا ي  ونا ي الساحل وغرب إفريقيا ، "تحديات غرب إفريقيا اإلقليمية للهجرة في الميدان  منظمة التعاون والتنمية 58 

 32: 2009في غرب إفريقيا ، المنظور األفريقي واألوروعبي" 
 .2018في إفريقيا ، حرية تنقل الناس  المنظمة الدولية للهجرة / االتحا  األفريقي: " راسة حول فوائد وتحديات 59 

 .104معاهدة جماعة شرق أفريقيا، الما ة  60 

 .5، الما ة  2009، المعتمد في عام  والجنوب األفريقي شرق إفريقيالعبروتوكول السوق المشتركة  61 
 62 s International, Geneva Resource J.B. Kanyangoga. “Integrating Migration with Development in EAC: Policy Challenges and Recommendations,” Research Paper, Cut

Centre, 2010. 

 لناسعبشأن حرية تنقل ا 2005لجنوب األفريقي لعام مجموعة تنمية ا من عبروتوكول 2الما ة  63 
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، إلى أراضي  ولة يرةعلى "الدخول، لغرض قانوني وعبدون تأش السا ك ينص عبروتوكولو 64عبدون تأشيرة.

( يوًما في السنة للزيارات الجيدة ووفقًا لقوانين الدولة الطرف 90طرف أخرى لمدة أقصاها تسعون )

والعمل في أراضي  ولة االستقرار اإلقامة الدائمة والمؤقتة في أراضي  ولة طرف أخرى؛ ووالمعنية؛ 

ن ، فضالً ععبروتوكوالً عبشأن العمالة والعمل لجنوب األفريقيمجموعة تنمية اطرف أخرى". كما اعتمدت 

 السا ك كولعباإلضافة إلى ذلك، يسعى عبروتووإطار سياسة هجرة اليد العاملة ونظام معلومات سوق العمل. 

لتمكين  السا ك إطار المؤهالت اإلقليمية من قبل وضع. تم قليمى تسهيل تنقل الطالب  اخل اإلعبشأن التعليم إل

 .السا ك تنقل المؤهالت  اخل

 

، )اإليكاس( المجموعة االقتصا ية لدول وسط إفريقيا ئت عبموجبهانشالتي أُ  1983تشكل معاهدة 

لمواطني الدول األعضاء األساس القانوني  ستقرارعبحرية التنقل وحق االالمتعلق والبروتوكول الملحق 

، ةاألخيرلفئة عبالنسبة لويميز البروتوكول عبين السياح ورجال األعمال. وفي وسط إفريقيا.  تنقل الناسلحرية 

ذ ومع ذلك، ياُلحظ أن التنفي 65يتعين عليهم الحصول على شها ة خاصة صا رة عن غرفة التجارة الوطنية.

 .قليمعبين الدول األعضاء في اإل ايئكان عبط

 

 1984التدريجي والتخلص النهائي من التأشيرات في عام  تخفيفعتمدت الكوميسا عبروتوكول الا

. وهذه 1998واإلقامة في عام  ستقراروالعمل والخدمات والحق في اال تنقل الناسوعبروتوكول حرية 

صوص غير من تنقل، فإن حرية ال. ومع ذلكقليم اخل اإل تنقل الناسحرية  عبروتوكوالت تهدف إلى تسهيل

يؤكد عبروتوكول حرية التنقل على أهمية ضمان قدرة وعليها عبوضوح في البروتوكوالت ذات الصلة. 

المواطنين على التحرك عبحرية، وتلقي عروض العمل، وتقديم الخدمات، والسعي إلى العمل الحر وإنشاء/ 

ة تنقل رجال األعمال فاوض مجلس أعمال الكوميسا عبشأن التنفيذ وسهولت 66إ ارة المشاريع  ون تمييز.

 67قليم. اخل اإل

 

عبدائية.  )سين صا ( الساحل والصحراء  ول وتجمع التحا  المغرب العرعبي حرية التنقلتعتبر أحكام 

للمجموعات  التحا  المغرب العرعبي، مثل األ وات التأسيسية األخرى 1989تتصور معاهدة عام و

ومع ذلك، من عبين الدول  68.ناس عبحرية عبر الدول األعضاء فيهيتحرك فيها ال إقليما، تصا ية اإلقليميةاالق

األعضاء الثالث التي اعتمدت عبروتوكول حرية التنقل، فإن تونس هي الدولة الوحيدة التي فتحت حدو ها 

تجمع  ، فيتأشيرات سفر. وعبالمثلتتطلب  عبالكامل للدول األعضاء األخرى، عبينما ال تزال الدول األخرى

لفترة طويلة،  70"راكدة" 69قليم اخل اإل تنقل الناسحرية  رؤية تقاسم، عبينما كانت  ول الساحل والصحراء

ك المبرمة ، مثل تلفقط ات الثنائية المؤقتةيواإلقامة من خالل االتفاقالتنقل واالستقرار  حرية انضمويتم 

 .عبين السو ان وليبيا

 

األساس القانوني الوحيد  1996في عام )اإليغا (  لتنميةالمشتركة لتشكل المعاهدة المنشئة للهيئة الحكومية 

إطار  مشروعلتنمية. ومع ذلك، يجري العمل على المشتركة للمبا رات حرية التنقل في الهيئة الحكومية 

                                                           

لجنوب األفريقي في اجتماع الخبراء للدول األعضاء في االتحا  األفريقي عبشأن مجموعة تنمية اعرض قدمه ممثل  64 

 .2017مارس  24-20، أكرا ، غانا ،  ناستنقل المشروع عبروتوكول حرية 
 65 Key Concerns' '. Emmerentia Erasmus & and Loksan Harley “The Development of the AU Free Movement of Persons Protocol: Origins, Objectives and 

afcfta.altadvisory.africa 

 نفس المصدر 66 

 اتحا  المغرب العرعبيإنشاء  الما ة الثانية من معاهدة 67 

 ".ناستنقل ال -اتحا  المغرب العرعبيانظر لجنة األمم المتحدة االقتصا ية ألفريقيا ، " 68 

 من المعاهدة المؤسسة لتجمع الساحل والصحراء. 1الما ة  69 

قع اللجنة على مو متاح، "حرية تنقل الناس عبين عبلدان الساحل والصحراء" لجنة األمم المتحدة االقتصا ية ألفريقيا  انظر 70 

 االقتصا ية ألفريقيا.
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سق سياسة نويحتوي على أحكام تالمستقبل  إلى مشروع البروتوكوليتطلع . تنقلعبروتوكول حرية العمل 

 .واإلقامة وكذلك إ ارة الحدو  ستقرارالهجرة مع حقوق اال

 

لتنمية وتجمع  ول الساحل والصحراء، فإن إزالة العائق المشتركة لعبصرف النظر عن الهيئة الحكومية و

حرة. لاتجارة لاإنشاء مناطق يكمن في الرئيسي أمام التكامل في معظم المجموعات االقتصا ية اإلقليمية 

في هذه  تنقل الناسحرية  ، يسهل التجارة غير الرسمية التي ستستفيد أيًضا منا هاماهذا تطوريعتبر و

ر في إطا وخىالتحا  الجمركي على النحو المت. ومن المأمول أن يتم تعزيز هذا التطور ليشمل اقاليماأل

 .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 

 في إفريقيا تنقل الناسحرية مواجهة تحديات   3.7

 

على أذات العالم مناطق إحدى على الرغم من التقدم المحرز والزخم خالل العامين الماضيين، تظل إفريقيا 

الذين يسافرون  اخل إفريقيا، مقارنة  ريقيينوهي مقيدة عبشكل أكبر لألف ،متطلبات تأشيرة الدخول

التجارة نطقة م يجب أن يتماشى عبرنامج التصنيع السريع مع تنفيذو. ةالشماليا أمريكمواطني عباألوروعبيين و

، مع التجارة في السلع والخدمات، فضالً عن التكامل 2021التي عبدأت في عبداية عام  ةألفريقياالحرة القارية 

تثمرين ورجال سلميعني أن اتنقل ، فإن "السماح عبحرية اللبنك األفريقي للتنميةوفقًا لوالمالي واالقتصا ي. 

الشباب، يمكنهم الوصول إلى المعلومات والمهارات والتكنولوجيا لالستفا ة ن فيهم ، عبمريقييناألعمال األف

 ."71من هذه الفرص

 

للمعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصا ية األفريقية  تنقل الناسحرية  اعتمد االتحا  األفريقي عبروتوكول

والحق في اإلقامة. مرفق عبالبروتوكول خارطة طريق  ستقراراالفي حق ال، وتنقل الناسالمتعلقة عبحرية 

ن القارة وتفاصيل مختلفة محرية التنقل في أقاليم  تنفيذ تأخذ في االعتبار الهندسة المتغيرة من حيث مستوىال

حق و؛ حق الدخول وإلغاء التأشيرات -يذ ما يجب إنجازه في كل مرحلة. للبروتوكول ثالث مراحل للتنف

ية حر، والعمالة. عالوة على ذلك، يتضمن البروتوكول أحكاًما عبشأن حرية تنقل ستقراروحق االامة قاإل

التنقل للباحثين والطالب، فضالً عن االعتراف المتبا ل عبالمؤهالت. كما يحتوي على أحكام أخرى تشمل 

 .72مسائل مثل وثائق السفر وجواز السفر األفريقي واستخدام المركبات

 

متقدم جدًا في  تنقل الناسحرية  من التطلعات المعلنة لتحقيق خطة إنتاجية قارية وحقيقة أن على الرغمو

 ولة عضو في االتحا   55 عبين  ولة فقط من 33عد  قليل من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، وقعت 

 ووساورواندا مالي والنيجر و - ول فقط 4 عليه صدقتعبينما  تنقل الناسحرية  األفريقي على عبروتوكول

من الجدير عبالذكر أنه خالل ويدخل حيز التنفيذ. كي تصديقا  15يتطلب البروتوكول وتومي وعبرينسيبي. 

، سلطت الدول األعضاء الضوء على 2017في عام  تنقل الناسحرية  المفاوضات عبشأن عبروتوكول

: األمن القومي والتهديدات للنظام العام 73في إفريقيا تنقل الناسالتحديات الرئيسية التالية التي تواجه حرية 

الجريمة العاعبرة للحدو  واالتجار عبالبشر وانتشار األسلحة وعبما في ذلك التطرف العنيف واإلرهاب؛ 

الظروف االجتماعية واالقتصا ية في الدول األعضاء مع تقلص الموار ؛ والصغيرة وتهريب المخدرات؛ 

وفيروس كورونا المستجد  2014/2015عامي  وس إيبوال فيواألوعبئة الصحية كما يتضح من تفشي فير

ورعبما تفسر اإلحجام عن التوقيع  2017هذه التحديات سارية كما كانت في عام ال تزال . 2020 عام في

 .والمصا قة على البروتوكول

 
                                                           

 2020في إفريقيا ات تأشيرالانفتاح  البنك األفريقي للتنمية عن تقرير 71 

لتنقل رية امحتمل عبين االتحا  األوروعبي واالتحا  األفريقي في مجال حالتعاون الورقة غير رسمية لالتحا  األوروعبي:  72 

 2019. اتالقارفيما عبين  في إطار حوار الهجرة والتنقل

(. اجتماع خبراء الدول األعضاء حول مشروع عبروتوكول حرية تنقل الناس وحق 2017)مفوضية االتحا  األفريقي  73 

 : أكرا ، غانا2017مارس  24-20في إفريقيا. تقرير المقررين ،  ستقراراإلقامة وحق اال
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تعلق عبتنفيذ ييتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من الدول األعضاء في االتحا  األفريقي فيما 

لنظام العام. شعرت الدول األعضاء أن الضمانات الكافية افي المخاوف األمنية وتهديدات  تنقل الناسحرية 

ضمان اتخاذ تداعبير فعالة من أجل منع المواقف التي ضرورة  مطلوعبة لحرمة البروتوكول، مع التأكيد على

إلى حاالت "وصول وتوطين المهاجرين في عبلد مضيف سيخلق أو يفاقم  تنقل الناسال يؤ ي فيها  عم حرية 

وقات السياسية كما تم طرح العديد من القضايا حول المع 74م واألمن ".م المساواة أو سيشكل تحديات للسلعد

ت مناراتبارها عباعالقلق عبشأن التطرف العنيف واإلرهاب اإلعراب عن نية المتناثرة في مشهد التنفيذ. تم فوال

المعلومات المطلوعبة عبين جميع األجهزة األمنية في تقاسم يبدو أن الحاجة إلى ويجب أخذها في االعتبار. 

للعديد من الدول األعضاء، على الرغم من أن هذا كان مصدر قلق كبير عبالنسبة  عبالنسبة البلدان أقل إغراءً 

 .اله

 

  مجموعة واسعة من التهديدات المستمرة يجب االعتراف عبأن البيئة األمنية في إفريقيا هشة مع وجوو

غير الحكومية. تنتشر فصائل الميليشيات والعصاعبات المسلحة في  العناصر والناشئة عبما في ذلك تهديدات

. كما نشأت عالقة عبين الجماعات الحكومات األفريقيةكل مكان في الحروب األهلية في القارة ، وتقاتل 

لحدو  الوطنية مثل اإلرهاب واالختطاف واالتجار عبر ا جرائم المنظمةاإلجرامية المنظمة المتورطة في ال

ة، تعمل من قبيل الصدفوعبالبشر وتهريب المهاجرين واالتجار عباألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، إلخ. 

ي ف/ الدولة اإلسالمية والية غرب أفريقيا الجماعات اإلرهاعبية الرئيسية مثل حركة الشباب وعبوكو حرام

ومع ذلك، فإن المتمر ين  .تنقل الناسحرية  منرجة عالية مناطق من إفريقيا )شرق وغرب إفريقيا( ذات 

 .قل الناستنحرية المسلحين والجماعات اإلرهاعبية ينشطون أيًضا ويعملون في مناطق ذات تنفيذ منخفض ل

 

كان اإلجماع في المفاوضات هو أيضا في سياق المخاوف األمنية هو معيار وسالمة وثائق السفر الدولية. 

أنه يجب ضمان سالمة هذه الوثائق في جميع األوقات. ومع ذلك، كان هناك شعور عبأن عبعض البلدان لم تف 

عبالمعايير المطلوعبة التي حد تها لوائح منظمة الطيران المدني الدولي عبما في ذلك القياسات الحيوية التي ال 

عضاء. كما أنهم لم يفوا عبالتزاماتهم الدولية القائمة عبالمحافظة على سالمة تتوفر إال في عد  قليل من الدول األ

من عبروتوكول عباليرمو عبشأن تهريب  13و 12وثائق سفرهم. وتر  هذه االلتزامات في الما تين 

ويرتبط عبهذا  76 ولة عضًوا في االتحا  األفريقي من الدول األطراف فيه. 43والذي تعد  75المهاجرين،

التحقق  الموثوقة والتي يمكنعالة للتسجيل المدني تشكل حجر األساس لوثائق السفر والهوية وضع أنظمة ف

وفي  77، سواء كانت عبحجم جواز السفر أو عبطاقة الهوية التي تتوافق مع منظمة الطيران المدني الدولي.منها

 ثانيالاجتماعهم العا ي  هذا السياق، طلب الوزراء المسؤولون عن الهجرة والالجئين والنازحين  اخليًا، في

، من مفوضية االتحا  األفريقي "عقد اجتماع لرؤساء الهجرة في الدول 2017في كيغالي في أكتوعبر  المعقو 

 هخدامواست هوإصدار هوإنتاججواز السفر األفريقي األعضاء لوضع مبا ئ توجيهية ومواصفات لتصميم 

المضي قدما  طريقيتمثل و 78في كيغالي، رواندا". 2016كما أطلقه رؤساء الدول والحكومات في يوليو 

                                                           

اجتماع خبراء الدول األعضاء حول مشروع عبروتوكول حرية تنقل (: 2017مفوضية االتحا  األفريقي ) انظر تقرير 74 

 : أكرا ، غانا2017مارس  24-20الناس وحق اإلقامة وحق االستقرار في إفريقيا. تقرير المقررين ، 

التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  تم اعتما  عبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل 75 

 .2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نوفمبر 

(  ول أعضاء 4أرعبع )وقعت عليه  ولة.  43، عبلغ عد  الدول األطراف في االتحا  األفريقي  2021اعتباًرا من مارس  76 

( لم 7يساو وأوغندا ؛ في حين أن سبعة )في االتحا  األفريقي ولم تصدق عبعد، وهي: الكونغو وغينيا االستوائية وغينيا عب

، وهي تشا  وجزر القمر وإريتريا والمغرب 2003يناير  28في  عبالفعل  خل البروتوكول حيز التنفيذإليه حيث  تنضم

 والصومال وجنوب السو ان وزيمباعبوي.

 .2018في إفريقيا ،  لناسحرية تنقل االمنظمة الدولية للهجرة / االتحا  األفريقي: " راسة حول فوائد وتحديات  77 

ين زحنالهجرة والالجئين واللقرارات وتوصيات االجتماع الوزاري للدورة العا ية الثانية للجنة الفنية المتخصصة  78 

 AU/STC/MRIDP/Dec.(II) . الوثيقة 2017أكتوعبر  21-20الي ، ج اخليا ، كي



  

143 
 

تعزيز االستثمار الحكومي والجهات المانحة في التسجيل المدني وتعزيز سلسلة الهوية، وزيا ة االهتمام  في

 .79التنقل حرية واالستثمار في وثائق السفر لمناطق

 

ط يمكن أن تكون التحديات والضغوومسألة إ ارة الحدو  ونظم المعلومات. في ي اآلخر التحدي الرئيسيتمثل 

يجب على ضباط الحدو  حماية الحدو  من استخدامها من قبل الجماعات اإلجرامية وعلى الحدو  هائلة. 

 رالمنظمة واإلرهاعبيين لدخول عبلدان أخرى، والحد من تهريب البضائع واألشخاص، ومكافحة الهجرة غي

فعل. التي تواجهها إ ارة الحدو  عبال األوضاع الصعبةمفاقمة عبالتأكيد إلى  تنقل الناسالنظامية. ستؤ ي حرية 

هناك حاجة لتنسيق إ ارة الحدو  في القارة وتنسيق العمليات عبين الدول األعضاء وعلى المستوى الوطني و

 .مراقبة الحدو  البرية والبحرية والجوية -على جميع الحدو  

 

جد ال يو إال أنه وعبالتالي، في حين أن الشواغل األمنية للدول األعضاء مشروعة وينبغي االعتراف عبها،

األ لة على الرواية السائدة حول الرواعبط ال تزال وتزايد انعدام األمن.  تنقل الناسارتباط واضح عبين حرية 

  م واألمن لالتحاكما يجب االعتراف عبأن مجلس السل عبين حرية التنقل واألمن غير مؤكدة إلى حد كبير.

والسلع  تنقل الناسأكد أن فوائد حرية  2017فبراير  23عبتاريخ المعقو   661 رقم األفريقي في اجتماعه

 .والمحتملة التي قد يتم إ راكها أو توليدها واقعيةيات األمنية واالقتصا ية الوالخدمات تفوق التحد

 

منية رغبة الدول في الحفاظ على سيا تها من خالل السيطرة على أولئك الذين يضاف إلى المخاوف األ

حماية سوق العمل  اخل البلدان أيًضا أحد العناصر التي أثارتها الدول لمواصلة  تعتبرو يدخلون أراضيها.

التحكم  بفي الواقع، تجعل الحدو  الطبيعية للدول األفريقية من الصعوالسيطرة على الدخول إلى أراضيها. 

يكون  غالبًا ما تنقل الناسفي المداخل والمخارج في جميع أنحاء اإلقليم عبأكمله. ومع ذلك، فإن مفهوم حرية 

هناك و، عبما في ذلك من قبل المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص وعامة الناس. كما ينبغي غير مفهوم

األفريقي يستلزم إزالة الحدو  وسيؤ ي إلى في سياق االتحا  تنقل اعتقا  خاطئ عبأن التحرك نحو حرية ال

حركة غير منتظمة غير خاضعة للرقاعبة لألشخاص عبر الحدو . ليس هذا هو الحال، حيث أن الرؤية 

هي قارة ذات "حدو  سلسة" حيث يمكن لألفرا  والسلع والخدمات التحرك  2063الموضحة في أجندة 

وخطة تنفيذه صارمة للغاية وإذا تم تنفيذها  تنقل الناسية حر عبحرية أكبر. اإلجراءات الوار ة في عبروتوكول

 .عبشكل صحيح فسوف تهدئ من سوء الفهم المتصور

 

تنقل  . وتجدر اإلشارة إلى أن حريةتنقل الناسحرية ستتبعه هناك أيًضا التحدي االجتماعي والسياسي الذي ت

رص العمل وعبطالة فتوفير وعبالتالي تثير القلق عبشأن  ستقرارتلك الحقوق حول اإلقامة واال تمتد لتشمل الناس

الشباب. كما توجد مخاوف عبشأن تداعبير الحماية االجتماعية الوطنية التي يتم إتاحتها للمهاجرين وإمكانية 

تتمثل إحدى االستراتيجيات التي أوصى عبها إطار السياسة االجتماعية لالتحا  ونقل الضمان االجتماعي. 

في تعزيز التكامل اإلقليمي والتعاون في مخططات الضمان االجتماعي في البلدان  2007لعام  األفريقي

لحدو . ومع ذلك، ال عبر ااألفريقية من أجل ضمان إمكانية نقل حقوق الضمان االجتماعي وفوائد العمالة 

سة الشرسة المنافتُبرز إلى حد كبير غير مطبق من قبل الدول األعضاء.  إطار السياسة االجتماعية يزال

على الوظائف وتقلص الموار  للخدمات االجتماعية للعاطلين عن العمل والتي تؤ ي أحيانًا إلى 

أن العديد من البلدان تخجل ، االضطراعبات والعنف والهجمات المعا ية لألجانب على المهاجرين واألجانب

 .تنقل الناسحرية  عبروتوكول اعتما  من

 

وفيروس كورونا المستجد  2015-2014 الفترة بوال في غرب إفريقيا فيتفشي األوعبئة مثل فيروس اإليول

غالبًا ما يكون ر  الفعل األولي وتداعيات كبيرة على التنقل وحرية حركة السلع والخدمات.  2020في عام 

للدول األعضاء هو تطبيق أ وات الهجرة للتعامل مع حاالت الطوارئ الصحية العامة عبما في ذلك مراقبة 

في عبعض األحيان، غالبًا ما يتجاوز تطبيق ولركاب المغا رين والقا مين في موانئ الدخول. ا خول وخروج 

                                                           

 نفس المصدر 79 
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فيروس كورونا  ت جائحةأ  80(.2005للوائح الصحية الدولية )أ وات الهجرة النطاق المنصوص عليه في ا

إلى إغالق الحدو  وقيو  السفر وحظر الرحالت الجوية وإغالق الدول األفريقية  ةالمستجد غير المسبوق

على سبيل فللحد من انتشار الفيروس. تفاقمت التحديات الحدو ية القائمة عبفعل فيروس كورونا المستجد. 

قريبًا ، كانت الحركة مشلولة تالشاملة الحدو ية مراكزت فيروس كورونا المستجد في اللياالمثال، عبسبب عم

. يرةالكبلشاحنات لالختناقات مرورية غير مسبوقة  جماعة شرق أفريقيامع تعرض الدول األعضاء في 

ل الدول قبصارمة من القيو  المراكز الحدو ية الشاملة إلى ال كبيرة في التخليص فيالتأخيرات تعو  الو

اإللزامي والحجر الصحي، واالفتقار إلى  فحصاألحيان إغالق الحدو ، وال األعضاء والتي تشمل في عبعض

تنسيق متطلبات السفر. هذه التحديات لها تأثير تأخير توريد السلع األساسية مثل اإلمدا ات الغذائية ألن 

ضافية لسائقي الشاحنات وأصحاعبها ، مما تسبب في نفقات إ%50تخليص الشاحنات انخفض إلى أقل من 

 .وزيا ة فرص انتشار الفيروس في المدن الحدو ية

 

فيروس كورونا المستجد على حركة األشخاص والسلع والخدمات هو الحد من جائحة وعبالتالي، فإن تأثير 

التنقل القاري عبسبب إغالق الحدو  والقيو  المفروضة على السفر ومتطلبات السفر الجديدة على األقل في 

رة تم السيطتلغالبية السكان؛ و امتاحيكون على نطاق واسع و لقاحال يتوفر حتىالمدى القصير إلى المتوسط 

لمكافحة األمراض والوقاية منها ومفوضية  المركز األفريقيمتلك يلحسن الحظ، و. الكاملعبالفيروس على 

التي تسعى إلى تبسيط ( Trusted Travelتسمى السفر الموثوق ) االتحا  األفريقي أ اة عبر اإلنترنت

الدول األعضاء. ومع ذلك، التحقق من وثائق الصحة العامة للمسافرين أثناء الخروج والدخول عبر حدو  

 .وليس األشخاص والسلع والخدمات الفيروس هو واضح: إن الذي يجب عزله المستفا  فإن الدرس

 

 في االتحاد األفريقي تنقل الناسحرية اإلسراع بستراتيجية االتوصيات:   3.8

 

في الوقت حصل  حيز التنفيذ. وقدكي يدخل تصديقا  15ما مجموعه  تنقل الناسحرية  يتطلب عبروتوكول

ضية مفو والترويج من قبل عميمعبعد الحد األ نى من جهو  الت تصديقات. جاء ذلك 4توقيعًا و 32 على الحالي

هناك حاجة إلى  عوة متجد ة واالتحا  األفريقي لتوجيه الرسالة نحو تحقيق أجندة التكامل األفريقي. 

التجارة  ، وكذلك توليد الزخم )على غرار منطقةتنفيذهعليه وعبدء ومتضافرة للترويج للبروتوكول والتصديق 

 :الحرة القارية األفريقية( لتنفيذه. وفي هذا السياق تم اقتراح التوصيات التالية

 

خالل جعل  ى اإلقليمي منلبروتوكول والترويج له على المستوا تعميممستوى إستراتيجية االرتقاء عب .1

" التنقل لتنفيذ البروتوكول عبشكل مشترك من خالل "قبول أجندة حريةقاما عبتنفيذ ين ذالل قليميناإل

ول أفريقيا والد . ومن المتصور أنه إذا اتبعت المجموعة االقتصا ية لدول غربالبروتوكول رسميًا

عة على النحو الواجب عملية "قبول" البروتوكول، فيمكن أن يدخل حيز التنفيذ. مجمواألعضاء في ال

طريق التنفيذ أحكاًما للمجموعات االقتصا ية اإلقليمية للتعاون عالوة على ذلك، وضعت خارطة 

والمضي قدًما في تنفيذ البروتوكول من خالل االتفاق الذي سيوفر نفس الفرص الممنوحة لمواطني 

 عة االقتصا ية لدولمجمو. كما يمكن للااالقتصا ية اإلقليمية الخاصة عبه البلدان  اخل المجموعات

 ." اتخاذ هذه الخطوة شرق أفريقياجماعة غرب أفريقيا و

في وومع ذلك، فإن رغبة قا تنا المؤسسين هي أن يكون تطبيق البروتوكول على مستوى القارة.   .2

هذا الصد ، ينبغي تنفيذ أنشطة التعميم والترويج. وستكون هذه األنشطة على مستوى القمة، من 

عوث ، عبدعم من مبامناصرعبصفته قائد  حكومةرئيس خالل استخدام المساعي الحميدة لرئيس  ولة أو 

من المتوقع أن يسرع رئيس الدولة في الترويج للبروتوكول على أعلى ونه رئيس المفوضية. يعي  

، من أجل الحصول على قوة  فع فعالة في الدول األعضاء، كسب الدعم، وقيا ة الدعوة ومستوياته

ة الترويج األخرى تحت رعاية أنشطمما يؤ ي إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول. تشمل 

                                                           

( اإلصدار الثاني. 2005من اللوائح الصحية الدولية ) 17 - 15،  2الموا  انظر الجزأين األول والثالث، وال سيما  80 
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ع الناس. إلى واقحرية التنقل  ، والتي تجلب فكرةموعةمختلفة من المج مستوياتنشطة في أ مناصرال

شجع تنفيذه أن يأيًضا أن يقو  عملية التصديق على البروتوكول فحسب، عبل يجب  مناصرال ينبغي لل

 .الفعال على المستوى اإلقليمي والقاري

هة ججدا لتنفيذ عناصر البروتوكول. وعبالتالي، هناك حاجة إلى إنشاء  اأساسي أمرا التنسيقيعتبر  .3

 ،وطنية وإقليمية من شأنها تنسيق التصديق على البروتوكول وتنفيذه على المستوى القطريتنسيق 

ألفريقي االمتطلبات اإلقليمية والمتطلبات القارية عبسالسة. وستدعم مفوضية االتحا  تلبية  قا رة علىو

آليات التنسيق هذه لتعزيز التعاون وتبا ل المعرفة والممارسات الجيدة عبين جميع أصحاب المصلحة 

 .تنقل الناسالرئيسيين عبشأن تنفيذ حرية 

توكول تنفيذًا تصور البرويوحدة فنية متخصصة  اخل مفوضية االتحا  األفريقي للتنفيذ والتنسيق.   .4

من القاسم المشترك األ نى صعو ًا إلى  أى مبدأ الهندسة المتغيرة، عبدإل ، استنا ًاتدريجيًا ومرحليًا

 الدورة العا ية الثانية للجنة الفنية المتخصصةخالل جدير عبالذكر أنه من الأعلى قاسم مشترك. و

الي، طلب الوزراء من جفي كي 2017في أكتوعبر المنعقدة  اخليا  نازحينلهجرة والالجئين والل

ة ذات الصلة، إلنشاء وحدة فني ةالسياسصنع مفوضية االتحا  األفريقي "تقديم اقتراح إلى أجهزة 

من أجل تحقيق خارطة طريق التنفيذ الملحقة عبالبروتوكول ومتاعبعة ومتخصصة تقدم المساعدة الفنية. 

ة في فريقي حجر الزاويالتحا  األتنفيذ البروتوكول عبعد اعتما ه". ومن المتوقع أن تظل مفوضية ا

على  التنسيق . وستعمل األخيرة مع جهاتمفوضيةللعبالنسبة . هذه مهمة كبيرة جدا امجتنفيذ البر

نفيذ يتطلب توالمستويين الوطني واإلقليمي للتغلب على التحديات التي تم تحديدها من قبل. 

الكثير من الموار  عبما في ذلك الموار  المالية والما ية والبشرية/ الفنية  تنقل الناسحرية  عبروتوكول

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لمهمة الوحدة الفنية المتخصصة في تعبئة وعلى جميع المستويات. 

الموار . ومع ذلك، فإن الخطوة الحاسمة تتمثل في إنشاء وحدة فنية متخصصة تعمل عبكامل طاقتها 

ة وفقًا لتوجيهات الوزراء المسؤولين عن الهجرة والالجئين والنازحين  اخليًا والتي  اخل المفوضي

 .2018أقرها المجلس التنفيذي لالتحا  األفريقي في يناير 

ب أن تكون يجواستراتيجية لتعزيز عبدء نفاذ البروتوكول وتنفيذه.  مفوضيةيوصى عبأن تضع ال .5

يجب أن تنص االستراتيجية على تداعبير قصيرة وة. التوصيات الساعبقة جزًءا من هذه اإلستراتيجي

ومتوسطة وطويلة األجل تستهدف أصحاب مصلحة محد ين على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 81والقارية والتي سيكون لها تأثير مباشر على التصديق على البروتوكول وتنفيذه في نهاية المطاف.

ق الدخول وحق اإلقامة وحق ح -البروتوكولستراتيجية جميع جوانب لذلك يجب أن تغطي اإل

وص عليه المنص من المتوقع أن تفي مفوضية االتحا  األفريقي عبالتزاماتها على النحوو. ستقراراال

، لتنسيق وضمان تنفيذ االستراتيجية على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية في متن البروتوكول

 .التي تشمل إ ارة االتصاالت والمعرفة

خالل االجتماعات التحضيرية لبدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية المنعقدة  .6

االتحا  األفريقي الدول  ات ول وحكوم ؤساء، حث ر2020نوفمبر  20إلى  16الفترة من في 

االستفا ة و األعضاء على إعدا  استراتيجيات وطنية الستخدام منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

من المهم أن تُدرج في هذه االستراتيجيات الوطنية  ور وتنفيذ خطة إ ارة المشاريع. ومنها. 

عباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يفوض مؤتمر االتحا  األفريقي مجلس وزراء التجارة ومنتدى و

كالتزام  الناستنقل حرية  التفاوض عبشأن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلنشاء عبروتوكول

وعلى  أساسي في عبروتوكوالت التجارة في السلع والخدمات لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

الدول األطراف في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية توفير التزامات محد ة في جداولها 

 .القارية األفريقيةالخاصة عبالتجارة في السلع والخدمات التفاقية منطقة التجارة الحرة 

مفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول األعضاء التنسيق  أن تضمن .7

مر عبالغ أ إذ أن ذلكالفعال في تنسيق ومواءمة القوانين الوطنية والصكوك اإلقليمية للبروتوكول، 

                                                           

ين زحنالهجرة والالجئين واللقرارات وتوصيات االجتماع الوزاري للدورة العا ية الثانية للجنة الفنية المتخصصة  81 
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أكثر السبل جدوى للتنسيق إجراء  راسات حول  ايجب عليهولبروتوكول. اتنفيذ لنجاح  األهمية

يجب عليهم تخصيص موار  كافية للتنفيذ الفعال ووالمواءمة عبين القوانين والسياسات واإلجراءات. 

 .للبروتوكول وضمان آليات تعبئة الموار  المشتركة التي ستمكن من تعميم البروتوكول وتنفيذه
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فيروس  النتعاش االقتصادي في مرحلة ما بعدمن أجل االتكامل االقليمي ضروري  :الفصل الرابع 

  المستجد كورونا

 مقدمة .4.1

 

كان لوعباء فيروس كورونا المستجد تأثير كبير على التجارة اإلقليمية والعالمية. كيف يؤثر ذلك على التكامل 

اإلقليمي؟ هل تتحرك المؤسسات اإلقليمية لتصبح أكثر استقاللية أو حتى تكتالت اقتصا ية حمائية مع ضعف 

ستخدام الفرصة ال ت، هل انتهزعبشكل عامواح؟ نظام التجارة الليبرالية؟ أم أنها معاقل للتجارة الحرة واالنفت

أن أوالً غي ينبفهم هذا، لكي نو؟ طقهاا ية والسياسات العامة في مناالفريد لقيا ة االستجاعبات االقتص اموقعه

التجارية واالقتصا ية لفيروس كورونا المستجد وكيفية  اتواع المختلفة من استجاعبات السياساألننحلل 

 .82قليميارتباطها عبالتكامل اإل

 

روس فيوعبتفشي . جلمساعدًا على االز هار طويل األ لطالما اعتُبِر التكامل اإلقليمي في أفريقيا عامالً 

كورونا المستجد الذي يفرض ضغطاً شديداً على االقتصا ات في جميع أنحاء القارة، يمكن أن يكون التنسيق 

عبعد الجائحة. أنشأت منطقة التجارة الحرة القارية  نتعا إل ارة االستجاعبة وتعزيز اال اإلقليمي نهجاً فعاالً 

عريفها في عبيئة فيروس كورونا المستجد التي تم تواألفريقية، التي تم تفعيلها اآلن، منصة وحواًرا لدعم ذلك. 

عبإغالق الحدو  الوطنية وانهيار سالسل التوريد العالمية، من المرجح أن تصبح القارة أكثر تراعبطاً من أي 

 .وقت مضى

 

وتها قكشفت النقاب عن أوجه  أيًضاالتي تواجهها القارة. لكنها  ختالالتفيروس كورونا المستجد االكشف 

ومرونتها. عندما تعطلت سالسل التوريد العالمية، أصبح الجيران مصدر وار اتنا؛ أصبح التكامل اإلقليمي 

س القارة عبعد فيرو نتعا ضروري الفي الواقع،  ،يميالتكامل اإلقل القارة على هذا ألنفلتبن هو الحل. 

االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية لكل من  -كورونا المستجد. سيتطلب ذلك المزيد من العمل

على النحو المبين في هذا تضطلع عبه  اإلقليمية والدول والقطاعات الخاصة والمجتمع المدني جميعها  ور

 .التقرير

 

                                                           
 82 CRIS-Bruges: UNU19: A First Look. -Holden, Patrick (2020) Regional Integration and Trade in the Era of COVID 

من فريقية القارة األال تستثنى أنحاء العالم، وتدمير االقتصا ات في جميع فيروس كورونا المستجد يواصل 

على الرغم من أن إفريقيا حققت أ اًء جيدًا نسبيًا لحماية نفسها من أسوأ أزمة صحية، إال أن معدالت و. ذلك

فيروس كورونا ل في االرتفاع. وفي الوقت نفسه، فإن التأثير االقتصا يال تزال اإلصاعبة في العديد من البلدان 

عاًما ، مع انخفاض النشاط  25لى القارة األفريقية واضح عبالفعل عبشكل مؤلم: الركو  األول منذ عالمستجد 

، وفقًا لتقرير حديث صا ر عن البنك الدولي. ستستغرق إعا ة العالم 2020في عام  ٪3قتصا ي عبأكثر من اال

انتعاشها ا عبهيا أن تسرع ومع ذلك، هناك طرق يمكن ألفريقإلى أي نوع "طبيعي" يمكن التعرف عليه سنوات. 

لألعمال  فيروس كورونا المستجد وقد تبني عبيئة أقوى وأكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة عبعد -االقتصا ي 

 .االتكامل اإلقليمي ضروري يعتبرتحقيق ذلك، من أجل فرص العمل. و توفيرالتجارية والنمو و
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ائحة جحتواء فر الدولي عبقوة في محاولة الي؛ تم تقليص التجارة والسالحواجز خالل العام الماضاز ا ت 

في جميع سارعت الحكومات  83.%32و %13تجارة السلع العالمية عبين  تفيروس كورونا المستجد. تراجع

إلى منع اإلمدا ات األساسية من مغا رة البال ، مع عبذل كل ما في وسعها لجذب تلك السلع نفسها  أنحاء العالم

 اإلجراءات الوطنية غير المنسقة غير فعالة وتخاطر عبخروج البلدان الصغيرة منتعتبر من مكان آخر. 

 .الذي وجدت فيه إفريقيا نفسها خالل العام الماضي وضعاألسواق العالمية وهذا هو ال

 

 افريقيا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد  4.2

 

 :ثالثة تحديات رئيسيةأمام فيروس كورونا المستجد القارة وضع 

 

 منع العدوى وإنقاذ األرواح .1

 حماية الفقراء والضعفاء .2

 .التعافي: التطعيم وإعا ة البناء وإعا ة البناء عبشكل أفضل .3

 

 التدابير التقييدية التي تضعها الدول

 

من اإلجراءات التقييدية التي اتخذتها البلدان األفريقية في سياق مكافحة الوعباء وعرض تأثيرها  هناك عد 

 .على االقتصا ات األفريقية

 

ًجا فيروس كورونا المستجد مزيمن أجل التصدي لاستخدمت العديد من الدول األعضاء في االتحا  األفريقي 

، اتي الحاالت التي يمكن أن تطغى على توافر أسرة المستشفيزيا ة فالمن تداعبير االحتواء والتخفيف لتأخير 

، كانت 2020عبحلول نهاية مارس و، مثل كبار السن وذوي األمراض المصاحبة. مع حماية الضعفاء طبيا

حجر لامعظم الدول قد فرضت حظر سفر على الدول اآلسيوية واألوروعبية األكثر تضرًرا وفرضت فترات 

 ولة حدو ها، ولم  40، أغلقت أكثر من خالل شهري أعبريل ومايوولمعظم المسافرين.  لزامياإلصحي ال

وترحيل األجانب. كما تم تنفيذ تداعبير التخفيف، عبما في ذلك القيو  على الحركة  حمولةتسمح إال عبالشحن وال

تحا  ، كانت الدول األعضاء في اال2020مارس  20في وقت مبكر من ورس. والتجمعات العامة والمدا

فيروس  عدوىحظر التجول لمنع المزيد من حالة تفرض اإلغالق و 100األفريقي التي أعبلغت عن أقل من 

كورونا المستجد  اخل حدو ها. رعبما عبسبب هذه الجهو  المبكرة، شهدت عبعض الدول األعضاء في االتحا  

 .84اليومية الحاالت نمواألفريقي انخفاًضا في متوسط 

 

التباعد الجسدي للحد من انتقال العدوى إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية غير المتعلقة  إجراءاتتم إنفاذ 

اعبات في ، فإن االضطراساعبقعبفيروس كورونا المستجد. كما رأينا في حاالت تفشي مرض فيروس اإليبوال 

ة منها يمكن الوقايالبرامج الحالية لمرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية والمالريا واألمراض التي 

 .85في القارة جلؤ ي إلى أضرار جانبية طويلة األعباللقاحات ست

 

                                                           

في قلب فيروس كورونا المستجد  تسبب جائحةت( تتجه التجارة إلى الهبوط حيث 2020منظمة التجارة العالمية ) 83 

تسبب جائحة تلالنهيار حيث تستعد التجارة  - 2020تجارة العالمية | البيانات الصحفية لعام االقتصا  العالمي. في منظمة ال

 855صحافة / ال -في قلب االقتصا  العالمي فيروس كورونا المستجد 

 84 –Med 26, 99919 in Africa: the spread and response. Nat -COVIDMassinga Loembé, M., Tshangela, A., Salyer, S.J. et al. 

1003 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0961-x 
 

 85 441 (2016).-Infect. Dis. 22, 433Mbah, M. L., Wenzel, N. S. & Galvani, A. P. Emerg. -Parpia, A. S., Ndeffo 
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من  %2,5االقتصا ية ألفريقيا ، فإن كل شهر من اإلغالق يعرض ما يصل إلى األمم المتحدة وفقًا للجنة و

 .86الناتج المحلي اإلجمالي األفريقي للخطر

 

 

 
        المستجد وناكور لفيروس للتصدي الوار ات وتحرير الصا رات عبتقييد األفريقية البلدان من العديد قامت الشكل:

 (2020) ةالدولي التجارة مركز المصدر:
 

المستجد:  الدروس المستفادة من فيروس كورونا .4.3

 نظمة الصحيةلتقوية األ يتكامل الصحال

 

فيروس كورونا المستجد: ما الذي فعله لقارية الستجابات الا
االتحاد األفريقي لمكافحة األمراض مركز االتحاد األفريقي/ 

 والوقاية منها؟

عبصفته عبدأ المركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  

الوكالة الفنية لالتحا  األفريقي المسؤولة عن األمن الصحي 

القاري، رصد تقارير االلتهاب الرئوي القا مة من ووهان في 

 فيروس ه لمكافحةعملياتعبتفعيل  مركزقام ال. 2020أوائل يناير 

إعالن أرعبع  ول إثر  2020 يناير 27كورونا المستجد في 

آسيوية على األقل عن حاالت اإلصاعبة. تم عبعد ذلك تنظيم 

اجتماعات تنسيق افتراضية أسبوعية مع المراكز اإلقليمية 

لمكافحة األمراض والوقاية منها، ووزارات الصحة 

والمؤسسات الوطنية للصحة العامة، عباإلضافة إلى إحاطات 

مان نشر المعلومات إعالمية منتظمة وموجزات أسبوعية، لض

                                                           

strategies-exit-lockdown-19-ovidhttps://www.uneca.org/publications/c-. لجنة األمم المتحدة االقتصا ية ألفريقيا 86 
africa (2020.) 

 مركزالاالتحا  األفريقي من خالل وضع 

والوقاية منها مكافحة األمراض األفريقي ل

االستراتيجية القارية المشتركة ألفريقيا 

 ،مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجدل

كما أنشأ فرقة العمل األفريقية لمكافحة 

ت المصا قة على ا. تمفيروس كورون

االستراتيجية وفرقة العمل من قبل وزراء 

الصحة األفريقيين في اجتماع ُعقد في 

مكتب  هيئةا عليه تووافق 2020فبراير 

رؤساء  ول وحكومات االتحا  األفريقي 

. وقدمت التوجيه لجميع 2020في مارس 

 .ألخرىمبا رات االتحا  األفريقي ا
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ريقي االتحا  األفأقاليم في الوقت المناسب حول تفشي المرض سريع التطور. تم تعزيز االتصال عبر 

المتعاونة، مما أتاح التحقق من تنبيهات وتقارير البلدان. يتم توجيه اإلقليمية الخمس من خالل المراكز 

لية آمن قبل فريق المراقبة القائم على الحدث إلى " البيانات المشتركة من قبل البلدان والتي يتم مراقبتها

 .فريقيالدول األعضاء في االتحا  األفي أنحاء " التي توفر رؤى في الوقت الفعلي حول تطور الوعباء المتاعبعة

 

اإلستراتيجية القارية المشتركة ألفريقيا لمواجهة تفشي فيروس  وضععبعبدأت اإلجراءات اإلستراتيجية 

 .رقة عمل أفريقية متعد ة التخصصات ومتعد ة القطاعات لفيروس كوروناكورونا وتشكيل ف

 

لمكافحة األمراض والوقاية منها استراتيجية قارية  المركز األفريقيوضع االتحا  األفريقي من خالل 

مشتركة ألفريقيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أنشأ فرقة العمل األفريقية لمكافحة فيروس 

تمت المصا قة على االستراتيجية وفرقة العمل من قبل وزراء الصحة األفريقيين في اجتماع ُعقد . روناكو

. 2020مكتب رؤساء  ول وحكومات االتحا  األفريقي في مارس  ا هيئةعليه تافقوو 2020في فبراير 

اإلستراتيجية  وضععبعبدأت اإلجراءات اإلستراتيجية  .وقدم التوجيه لجميع مبا رات االتحا  األفريقي األخرى

القارية المشتركة ألفريقيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتشكيل فرقة عمل أفريقية متعد ة التخصصات 

 .ومتعد ة القطاعات لفيروس كورونا

 

رية قا لمكافحة األمراض والوقاية منها استراتيجية المركز األفريقيوضع االتحا  األفريقي من خالل 

مشتركة ألفريقيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أنشأ فرقة عمل أفريقية لمكافحة فيروس 

تمت المصا قة على االستراتيجية وفرقة العمل من قبل وزراء الصحة األفريقيين في المستجد.  كورونا

مكتب رؤساء  ول وحكومات االتحا  األفريقي في مارس  ا هيئةعليه تفقتوا 2020اجتماع ُعقد في فبراير 

 .. وقدم التوجيه لجميع مبا رات االتحا  األفريقي األخرى2020

 

مكتب رؤساء الدول والحكومات في االتحا  األفريقي عبانتظام  ت هيئةمن أجل ضمان التنسيق الفعال، عقدو

اجتماعات نصف شهرية لمناقشة حالة فيروس كورونا المستجد في القارة، واالستراتيجية القارية لالستجاعبة 

مارس  26ي فالمكتب  ت هيئةكورونا المستجد، والتقدم المحرز في التنفيذ، والتحديات. شد  فيروس لوعباء

فرقة العمل األفريقية لمكافحة فيروس  التعاون من خالل التنسيق والتواصل، وصا ق علىعلى  ،2020

يروس ف لمكافحة فريقياألصندوق ال، وأنشأ لجنة تنسيق على المستوى الوزاري، وأنشأ كورونا المستجد

 .كورونا المستجد

 

يونيو  3لوزراء الصحة والمالية في عقدت مفوضية االتحا  األفريقي اجتماًعا وزاريًا افتراضيًا مشترًكا 

لمناقشة التقدم المحرز وحالة الجهو  الجارية لتسوية منحنى الجائحة ومكافحة الصدمات االجتماعية  2020

واالقتصا ية في إفريقيا المتعلقة عبفيروس كورونا المستجد . ويهدف االجتماع إلى توفير نهج منسق لدعم 

ها ، ولضمان أن تتحدث أفريقيا عبصوت واحد في نهجفريقيينبل عيش األية لحماية حياة وسالبلدان األفريق

القاري لتعبئة الموار  للبحوث الطبية عبما في ذلك نظم المعرفة األصلية؛ للتفاوض مع الدائنين متعد ي 

األطراف والثنائيين والخاصين لتخفيف عبء الديون؛ لتعبئة الموار  من أجل االنتعا  االقتصا ي وحزم 

 .عبعد فيروس كورونا المستجد في مرحلة ما ز؛ وإعا ة عبناء االقتصا ات األفريقية المستدامةالتحفي

 

 فيروس كورونا المستجد: ماذا فعلت المجموعات االقتصادية اإلقليمية؟لاإلقليمية  ستجاباتاال

 

 ة منهاوالوقاياألمراض لمكافحة  المركز األفريقيالمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول مع فعلت كيف 

، ، نف ذ االتحا  األفريقي2019س كورونا المستجد في  يسمبر لمكافحة الوعباء؟ منذ اإلعالن عن تفشي فيرو

ستراتيجية لدعم الدول األعضاء المكافحة األمراض والوقاية منها، عدة مبا رات  المركز األفريقيمن خالل 

 .في تأهبها واستجاعبتها
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ألولويات وكان في شكل توفير مجموعات اختبار وغيرها من اإلمدا ات كان  عم الدول األعضاء من ا

الطبية، والتدريب في العديد من المجاالت الفنية، عبما في ذلك المختبر، وإ ارة الحاالت، والوقاية من العدوى 

من خالل و. اإلمدا  سالسل تسييرو، شأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةومكافحتها، والتواصل عب

 وغيرها من المنتديات فرقة العمل األفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجدل األسبوعية جتماعاتالا

ي جميع التوجيه لالستجاعبة فلتقديم الشركاء لمكافحة األمراض والوقاية منها  المركز األفريقي جمع المماثلة،

كافحة لمالمركز األفريقي  حشدأنحاء القارة وتقديم المشورة للدول األعضاء عبشأن القضايا الرئيسية. 

واصل تقديم التوجيه عند ياألمراض والوقاية منها الموار  المالية والفنية والما ية لدعم الدول األعضاء و

 ضرورة.ال

 

العمل عن كثب مع حكومات الدول األعضاء ومنظمة الصحة العالمية والقطاع الخاص ومختلف الشركاء 

، ومواصلة  عم الدول المتعاونة ، مع مراكزها اإلقليميةة منهاض والوقايلمكافحة األمرا المركز األفريقيو

قدرات  على تعزيزالمركز األفريقي لمكافحة األمراض والوقاية منها  عملياألعضاء في التأهب واالستجاعبة. 

 .جائحةلل لتصديوالدعوة وا والسياسات االتحا  األفريقي على صعيد السياسة

 

 في عزلةونا المستجد يترك إفريقيا االعتماد على الذات: فيروس كور نحوالطريق 

 

فيروس كورونا المستجد إلى ظهور صناعة محلية وتعزيز التعاون اإلقليمي الذي يجب أن يستمر. لقد أ ى 

 -حرفيًا -ينغسل اليدعب -أن مستقبل القارة عبأيديهم ريقيينوس كورونا المستجد أيًضا لألفجائحة فير تأظهر

اجتاح فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. لذلك يجب االعتراف عبالجهو   -ومجاًزا -حرمان والعزلةالو

 .المحلية

 

لتصدير واالستيرا  أمواال األفريقي ل بنكالو لتنميةل بنك األفريقيالمع انتشار الوعباء في القارة، أطلق و

اإلقليمية األخرى، عبما في ذلك مؤسسة التمويل في جهد منسق مع المؤسسات المالية وعبمليارات الدوالرات. 

، أطلقوا مبا رات للقطاعين العام والخاص ساعدت في تعزيز 50وأفريقيا  ،، وعبنك التجارة والتنميةةاإلفريقي

 .مكافحة األمراض والوقاية منهاكز األفريقي لمرالسالسل التوريد و عم 

 

ا ، لكن التأثير االقتصا ي كان محسوسً مما كان متوقعًا ريقيا أقل عبكثير، كان عد  الحاالت في إفحتى اآلنو

حول تيتمثل في مع عدم قدرة الناس على كسب لقمة العيش عبسبب اإلغالق، هناك خطر وعلى نطاق واسع. 

تركز المؤسسات االقتصا ية واإلنمائية القوية في إفريقيا عبشكل كبير واألزمة االقتصا ية إلى أزمة سياسية. 

 .داعيات االقتصا ية والتخطيط لما عبعد فيروس كورونا المستجد في إفريقياعلى معالجة الت

 

إن االضطراب في سلسلة التوريد العالمية له جانب إيجاعبي. أصبح االعتما  على الوار ات من الصين 

وأوروعبا مفرًطا عبالنسبة للبلدان األفريقية. وقد أ ى انقطاع الزيا ة في الوار ات إلى إلزام البلدان عبإيجا  

يميون إلى مواجهة التحدي وملء استراتيجيات عبديلة، وسيؤ ي ذلك إلى إلزامها. سيحتاج المصنعون اإلقل

الفراغ الذي خلفه انخفاض الوار ات الصينية واألوروعبية، ليس فقط في فترة األزمة هذه ولكن للمستقبل. 

في هذا السياق، تؤكد األزمة أهمية السوق األفريقية وضرورة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. و

لنسيج األفريقية انتهزت الفرصة إلنتاج األقنعة وغيرها من معدات الحماية أن شركات ا شا ةومن الجدير عباإل

أم  فالضرورة هي -تقوم شركات أخرى عبإنتاج موا  التعقيم وحتى أجهزة التنفس الصناعيوالشخصية؛ 

 .هالصناعة األفريقية ونموظهور ااالختراع وهي عبالفعل فرصة ل

 

ن ، فسيكومنقذشعور متزايد عبأنهم وحدهم. إذا كان هناك  ريقيينفريقيا مرونتها. كان لدى األفأظهرت إ

 .أنفسهم ريقيوناألف

 

 فيروس كورونا المستجدنحو مرحلة ما بعد  طريقال  4.4
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زمة الصحية والتحديات والتهديدات التي يشكلها فيروس كورونا المستجد في األ ذلك، تعتبرلى إعباإلضافة 

 :افريقيا كثيرة

 طراب سيستمر اض -القتصا  العالمي من خالل التجارةعبشكل متزايد ل يتعرض العديد من البلدان

سالسل التوريد في إحداث تأثير سلبي كبير على المجمعات الصناعية وصا رات البستنة/ زراعة 

 .األزهار

  حتى ما قبل فيروس كورونا المستجد، كانت الحكومات تواجه مستويات  يون ال يمكن تحملها– 

 .الحيز المالي ضييقزيا ة تلى إاألزمة أ ت 

 غذائي المن ألامن حالة  المنطقة عبسبب تغير المناخ ووعباء الجرا  المستمر في القرن األفريقي، تعاني

 .غير مستقرة والتي تفاقمت عبسبب الوعباء

  من الناتج المحلي  %50يعتمد عد  من البلدان عبشكل كبير على قطاعات الخدمات التي تساهم عبنحو

 .اإلجمالي. على سبيل المثال، تأثر قطاع الضيافة عبشدة عبالوعباء

 

 ما الذي يجب فعله للتعامل مع األزمة والحفاظ على النمو االقتصا ي؟ -إذن 

 حشد مزيد من االستثمار من خالل الموار  المحلية. 

   ية. أولوية في العديد من البلدان األفريقزيا ة االستثمار في الصحة العامة، والتي لم تكن حتى اآلن

 .كفلت عمليات اإلغالق عدم تمكن األشخاص من التماس العناية الطبية خارج البال 

  مع تغطية أفضل لفقراء الحضر والقطاع غير الرسمي -توسيع تداعبير الحماية االجتماعية. 

  رًصا ارية األفريقية )قد يخلق هذا فتعزيز التكامل اإلقليمي من خالل تنفيذ منطقة التجارة الحرة الق

 .(أكبر للمصنعين اإلقليميين لملء الفراغ الذي خلفه انخفاض الوار ات من الصين وأوروعبا

   ن معالوة على ذلك، فإن آثار انهيار أسعار النفط على الدول األفريقية المعتمدة على الصا رات

 فيرةو من خالل التجارة الن تحقيق ذلك إالتظهر مرة أخرى أهمية التنويع االقتصا ي. ال يمك السلع

عبين الجيران، مما سيساعد البلدان التي تعتمد حاليًا على السلع األساسية على توسيع فرص التصنيع 

 .ذي القيمة المضافة

 

تضافر جهو   ،عبعد فيروس كورونا المستجدفي مرحلة ما ، إحراز تقدم مستدام في هذه األموريتطلب 

مستجد ن فيروس كورونا اليجب أن يكون تعافي إفريقيا مو. نمائيينشركاء اإلالالحكومات والقطاع الخاص و

 . قارة أقوى وأكثر مرونة وأكثر اتصاالً  يجا فرصة إل
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 في األوقات الجيدة، حيث تمثل أوروعبا حوالي

من التجارة األفريقية، كان هناك القليل من  30%

الرغبة في تغيير الوضع الراهن. في أوقات 

 ،، تميل الدول األفريقيةاالضطراب االقتصا ي

لى ع طواءديد من  ول العالم، إلى االنمثل الع

نفسها عبدالً من السعي وراء خيارات تجارية 

عبتكرار هذا النمط لجيل كامل، تنازلت وأوسع. 

الدول األفريقية تاريخيًا عن القوة االقتصا ية 

للجهات الفاعلة الخارجية، وعبقيت متحمسة 

لألسعار وتكافح من أجل تطوير حلولها الخاصة 

وح يل التغييرفإن ومع ذلك، . في أوقات األزمات

ن فيروس كورونا المستجد من عبييعتبر . في األفق

مجموعة من العوامل التي تصطف لتحويل 

عن الطريقة القديمة في فعل األشياء و فع إفريقيا 

 .القارة نحو مزيد من االز هار والصمو 

 

 :يجب معالجتهاهامة تقضايا 

يوجهنا الوعباء إلى عد  من القطاعات 

 :التي تتطلب اهتمام القارة

  عبناء طرق مرنة: الطرق مهمة للغاية

للمجتمعات المحلية والبلدان على حد سواء. 

 %95أوغندا، تنقل على سبيل المثال، في 

من حركة الركاب  %99من حركة الشحن و

من الناتج المحلي  %3وتساهم عبنسبة 

اإلجمالي للبلد. كما ترعبط الطرق المستدامة 

الناس عبالوظائف والتعليم والصحة ، وتعزز 

التكامل اإلقليمي، وترعبط المجتمعات المحلية 

عباألسواق المدرة للدخل، وتوسع النمو 

الفقر. ينطوي تأمين  االقتصا ي وتقلل

المستقبل على الحفاظ على تقديم الخدمات 

الحيوية وعبناء طرق وخطوط سكك حديدية 

 .مرنة وحتى خطوط طيران

  ،البنية التحتية الرقمية: فيما يتعلق عبالرقمنة

فإن فيروس كورونا المستجد حفز على تبني 

التقنيات الرقمية التي تساعد على رعبط 

ر ين، ورعبط الطالب األعمال عبالعمالء والمو

في وعبالمعلمين، وتجمع العائالت واألصدقاء. 

حين أن عبعًضا من هذا االرتباط للنسيج 

 االجتماعي واالقتصا ي كان يحدث قبل

، فإن اإلمكانات فيروس كورونا المستجد

الرقمية ألفريقيا ال تزال غير مستغلة إلى حد 

كبير. يقدر تقرير حديث صا ر عن مؤسسة 

لية وجوجل أن اقتصا  اإلنترنت التمويل الدو

، مما يساهم 2025اإلجمالي للقارة عبحلول عام  من الناتج المحلي %5,2في إفريقيا يمكن أن يصل إلى 

 
يجب أن تتحول إفريقيا من حراسة الحدود إلى اإلدارة الشاملة 

 للحدود

كبيرة  فيروس كورونا المستجد احتواءاآلثار السلبية لتداعبير تعتبر 

في إفريقيا، أكد الوعباء على الحاجة الملحة وعلى االقتصا  العالمي. 

لإلنتاج المحلي. أ ى االضطراب في سالسل التوريد العالمية إلى 

جعل البلدان األفريقية تدرك أنه يتعين عليها االعتما  على عبعضها 

ن . ولكاع إال عبر حدو ها الحصول على السلهيمكنا ال البعض ألنه

 عالناس والسل كيف هو التنقل عبر الحدو  األفريقية؟ ما مدى قدرة

على التنقل في القارة؟ لقد كشف الوعباء عن عد  من التحديات. أوالً، 

من الواضح أن معظم إفريقيا تفتقر إلى البنية التحتية الالزمة لدعم 

ة عبالحدو  ق المسألة الثانيالعالقات التجارية الداخلية الديناميكية. تتعل

وإ ارة الحدو . أ ت الطبيعة المتطورة لتهديد مرض معدي مع 

إمكانية انتقاله إلى إغالق الحدو  )البرية والبحرية والجوية( عباستثناء 

البضائع. وعندما أعيد فتح الحدو ، تم تقييد الحركة وشوهدت 

د تم يا قمشكلة أخرى: أن الحدو  في إفريقأعبرزت طواعبير طويلة. و

. أ ت القيو  تنقلإنشاؤها إلعبعا  الناس وليس لتسهيل حرية ال

رقاعبة وتشديد ال للناس حركة اإلقليمية األفريقيةالالمفروضة على 

على الحدو  إلى تعطيل األنشطة االقتصا ية من خالل تقليل التجارة 

وتعطيل سالسل التوريد اإلقليمية التي عبدأت كبديل الضطراعبات 

عالمي. إلى جانب ذلك، تقع األراضي الحدو ية على المستوى ال

الهامش. المناطق الحدو ية في أفريقيا معزولة عن الدولة؛ تفتقر 

شرب ال غالبية المجتمعات الحدو ية إلى المرافق األساسية مثل مياه

والمدارس والمراكز الصحية. تعرضت الحشو  على الحدو  النقية 

ة لهذه الظروف الصعبعبسبب فيروس كورونا المستجد  قيو الخالل 

التي تعتبر "فائقة االنتشار" للفيروس. يعرض هذا الوضع 

، من عبين أمور يةة واألمنيلتحديات الصحلالمجتمعات الحدو ية 

أخرى. يسلط الوضع على الحدو  الضوء على التناقضات في صنع 

يوجد  ريقي حيثفاألجنوب الالسياسات؛ على سبيل المثال، في حالة 

كبير من العمالة المهاجرة، سمحت الواليات عبالسلع األساسية عد  

ولكنها استبعدت الفنيين الذين كانوا عبحاجة إلى إصالح اآلالت 

م يكن أو ل ناقصا يبدو أن تنسيق السياسات كانوومواصلة اإلنتاج. 

  .مدروًسا جيدًا
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 ،ا اليوم هي القارة األقل اتصااًل مليار  والر أمريكي في اقتصا ها. ومع ذلك، ال تزال إفريقي 180عبنحو 

ا تفي عبمعيار القدرة على تحمل تكاليف اإلنترنت، على  ولة أفريقية تم تتبعه 45فقط من أصل  10و

النحو الذي أوصت عبه لجنة النطاق العريض التاعبعة لألمم المتحدة. لذلك، سيكون من األهمية عبمكان أن 

تعمل الحكومات والقطاع الخاص والشركاء اآلخرون معًا لبناء البنية التحتية الرقمية، وتطوير 

جميع  ماليين األشخاص فيلنية لجلب فوائد التكنولوجيا الرقمية فلمواهب الا المهارات الرقمية، وتنمية

 .أنحاء إفريقيا

  قيا إلى يكون قد أعا  إفريفيروس كورونا المستجد واالعبتكار: في حين أن فيروس كورونا المستجد رعبما

اتخذت  كورونا المستجد ،في المعركة ضد فيروس و، إال أنه لم يثبط شهية القارة لالعبتكار والنمو. الوراء

اذ قالعديد من الدول األفريقية إجراءات جريئة ومبتكرة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا وإن

فرص العمل. يصنع الخياطون في جميع أنحاء القارة أقنعة منقذة  توفيراألرواح وحماية مواطنيها و

رح اخدام المس، ويتم استواألكثر ضعفاً في إفريقيااألفقر للحياة، وتدعم التحويالت النقدية عبعض األسر 

 .في عبلدان مثل عبوروندي وغانا لتعزيز تداعبير الصحة والسالمة

  .اإلنتاج المحلي والتصنيع المحلي: مما سبق، أكد فيروس كورونا المستجد على ضرورة اإلنتاج المحلي

 -سيةكل من الكتل االقتصا ية الرئيل إلى جانب ذلك، يمكن للتكامل اإلقليمي، على المستوى القاري و اخ

 ،تصا ية لدول غرب أفريقياعة االقمجمو، والجماعة شرق أفريقيااتحا  المغرب العرعبي، والكوميسا، و

، يغا (إلالتنمية )المشتركة ل، والهيئة الحكومية عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيا، والكوميسامجمووال

قدم ساعد أفريقيا على تسريع التتأن  -سبيل المثال ال الحصرفريقي على لجنوب األمجموعة تنمية او

 .في الواقع، ساعدت في إمدا  األسواق عندما انهارت سالسل التوريد العالميةووالمكاسب االقتصا ية. 

 تأثرت القارة عبشكل فريد عبتأثير الوعباء على سالسل اإلمدا  الغذائي، مما كشف نقاط غذيةإنتاج األ :

التي تهد  عبإحداث أزمة مختلفة وترك نطاق المجاعات يلوح في األفق في العديد من الضعف األساسية 

در ، كان انعدام األمن الغذائي مصيةشار جائحة كورونا المستجد العالمحتى قبل انتوالبلدان األفريقية. 

لمسبوق افي هذا العام، قد يؤ ي تفشي الجرا  غير و. نحاء أفريقيا جنوب الصحراءقلق خطير في جميع أ

مليار  8,5الذي يجتاح أجزاء من القرن األفريقي إلى خسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية تبلغ 

يمكن أن تضر الصدمات و والر أمريكي، وانخفاض حا  في المحاصيل، وتقليل الغذاء في األسواق. 

هذه األزمات تهد  والمناخية، التي تزايد عد ها وشدتها في السنوات األخيرة، عباإلنتاج الزراعي. 

المتعد ة، التي تتكشف في نفس الوقت، عبتضخم صفوف الجياع والضعفاء في أفريقيا. ما الذي تحتاجه 

 لمجاالالبلدان األفريقية إلعطاء األولوية لنظم األغذية والزراعة كخدمة أساسية؟ يجب أن يكون هذا 

 .األولوية ذا

  :ين أيضا. تنمو مدنها الرئيسية عبسرعة، حيث يبحث الماليالتحضر القارة يغير البنية التحتية الحضرية

وس ونيروعبي وفي مراكز سريعة النمو وأصغر ججوهانسبرغ وأعبيدجان وكينشاسا والعن فرص في 

التحضر طلبًا جديدًا على السلع والخدمات، ويدعم األفكار  حدثوي ونيامي. يججًما، مثل ليلونح

والمبا رات الجديدة، ويجذب المستثمرين للمساعدة في إنشاء أسواق أكثر تنافسية واعبتكاًرا وكفاءة. لن 

تتحقق فوائد التحضر إال إذا تمكن سكان المدن من االعتما  على الخدمات األساسية مثل الطاقة والمياه 

من المرجح أن تكون المدن التي توفرها، سواء من خالل القطاع وي واإلسكان والنقل. والصرف الصح

العام أو الخاص أو مزيج من مقدمي الخدمات، قوى إيجاعبية للنمو االقتصا ي والحد من الفقر والتنمية 

 .البشرية

 نتعا يًضا لمساعدة الشركات على االتمويل األعمال: يعتبر تمويل األعمال ضروريًا أ. 

  فيروس كورونا المستجد: يعد االنتقال عبعد الوعباء النتعا  من عبالغ األهمية ل اتمويل المخاطر أمريعتبر

المالي أمًرا مهًما لتحسين القدرة على تحمل الديون، ولكن عبالنسبة ألفريقيا، من الضروري التعزيز  إلى

 .أن تعزز البلدان مرونتها المالية في مواجهة الصدمات المستقبلية
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 تحتاج أفريقيا إلى منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية لتحويل اقتصاداتها

 

 

 

 450مقدار ز  خل إفريقيا عبيعزتالتجارة الحرة القارية األفريقية  منطقةتنفيذ من شأن ، للبنك الدوليوفقًا 

إن إفريقيا طموحة عبخططها لتيسير  87في المائة(. 7)عبزيا ة قدرها  2035مليار  والر أمريكي عبحلول عام 

 .ا في أجزاء كثيرة من القارةالتجارة الحرة، على الرغم من أن التجارة عبر الحدو  ال تزال تمثل تحديً 

 

فإن  ،العالقات التجارية األكثر تنوًعاعبناًء على مسار  ام عقدًا من الزمان نحو مزيد من التكامل القاري وو

لديه اآلن القدرة على إزالة الحواجز أمام التجارة  التصديق على منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 .واسع النطاق اقتصا يتعاون وإقامة البينية األفريقية 

 

تح مشروعها الرائد، منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، تهذا هو الواقع الذي تواجهه إفريقيا عندما تف

أكثر من مليار تضم  كامنةً . تجمع المبا رة سوقًا 2021والتي عبدأت التجارة عبموجب االتفاقية في يناير 

في  %30حاليًا إلى أكثر من  %20من أقل من  البينية التجارة األفريقيةشخص ولديها طموح كبير لزيا ة 

غضون سنوات قليلة فقط من خالل جذب االستثمار إلى التصنيع والزراعة والقطاعات األخرى وعبناء 

 .سالسل القيمة اإلقليمية

 

( وآسيا %68روعبا )أقل عبكثير من تلك الموجو ة في مناطق أخرى مثل أو البينية التجارة األفريقيةتعتبر 

( على الرغم من سنوات من تيسير التجارة ، ووجو  مجموعة من مناطق التجارة الحرة واالتحا ات 59%)

وفقًا لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تعتبر والجمركية والنمو المرتفع في العديد من االقتصا ات. 

، (%46.3) تصنيع أعلى الديه ىتها مع عبقية العالم. األولذات جو ة أفضل من تجار ة البينيةفريقياألالتجارة 

. وعبالتالي، ة( عباإلضافة إلى تنوع منتجات أكثر من األخير%27.1) التكنولوجيا وعاليومحتوى متوسط 

نتاجية اإل اتعلى التحول من خالل توسيع القدر يمكن لمنطقة التجارة الحرة أن تساعد البلدان األفريقية

 .88المحلية، وتمكينها من االرتقاء في سلسلة القيمة وتنويع اإلنتاج المحلي واإلنتاج التصديري

 

مليار  والر أمريكي في عائدات الرسوم  4,1ر المحتملة البالغة ئمن المتوقع أن يتم تعويض الخساو

نتاج  ة إللموار  المحلية لزياالجمركية للحكومات الوطنية من خالل زيا ة التوظيف واالستخدام األفضل 

، من عبين مزايا أخرى. وعلى أية حال، فإن خسائر عائدات الرسوم الجمركية يتم السلع والخدمات الجديدة

 .، نظًرا النخفاض مستويات التجارة فيما عبينهاعبالنسبة لمعظم البلدان األفريقيةاحتواؤها نسبيًا 

                                                           
 87 area-trade-free-continental-release/2020/07/27/african-https://www.worldbank.org/en/news/press 

 figures-material/facts-https://unctad.org/press-0،  2019، تقرير التنمية االقتصا ية في أفريقيا  األونكتا  88 

يجب أن والسوق.  ههذليس لمجر  إنشاء لكن  - ةضخم ةة القارية األفريقية سوقًا قاريمنطقة التجارة الحر وفرت

الما ية  –السوق. يجب علينا أيًضا إنشاء البنية التحتية  هيجب أن ننتج لهذوجلبها معها. تنستفيد من الفرص التي 

مال تجارية الحكومات عبأع إلى المستهلكين. ال تقوم هاونقل هاو فعالسلع لتسهيل هذه التجارة: إلنتاج  -وغير الما ية

. يجب أن تستمر الشركات في التعرف على الفرص المتاحة واأل وار التي يمكن أن تلعبها هاتسهلعبل  –

 .واستغاللها
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ارض الحقائق الحالية مع التوقعات عبأن منطقة التجارة الحرة هذه هي النظرية. ومع ذلك، من المرجح أن تتع

 ، ويقضي على عقو  من الخللري الذي من شأنه أن يحول أفريقياالقارية األفريقية هي نوع من الحل السح

يتم تمثيل روح التجارة الحرة عبشكل جيد في المنتديات العامة عبر أفريقيا. والوظيفي والتحديات الكامنة. 

ات يذ االتفاقعبفشل القا ة في تنفي سمى الوطني تميل إلى رسم صورة تتاسات واإلجراءات على المستولكن السي

 .زوعبعةيوقعون عليها عبمجر  انتهاء ال التي

 

ت عبالتزام سياسي كبير حتى اآلن، وهناك حظيارة الحرة القارية األفريقية ال شك في أن منطقة التج

مجموعات كبيرة من البيروقراطيين التجاريين الذين يضعون التفاصيل وراء الكواليس. لكنها ال تبدأ من 

الصفر. تغطي القارة عبشكل كبير ثماني مجموعات اقتصا ية إقليمية معترف عبها رسميًا، وقد تم عبالفعل 

ستجد فيروس كورونا المقد يكون وية في مناطق التجارة الحرة الحالية. التعامل مع العديد من القضايا الفن

السياسات  ناعمنعطفا لصإيذانا عبالعديد من المشاكل الجديدة التي يتعين على البلدان معالجتها، لكنه وفر أيًضا 

عل الجهو  لج ليقرروا ما إذا كان سيعمل كالمعتا  عبمجر  انحسار الوعباء، أو ما إذا كان سيتم عبذل المزيد من

 .االقتصا ات أكثر مكتفية ذاتيا ومرنة

 

وات عملية طويلة وعبطيئة ومعقدة ستستغرق سنعبل هي ، ة القارية األفريقية ليست حدثًاإن منطقة التجارة الحر

التي قد تقوض تقدمها وإمكانياتها. لكنها خلقت عبال  الواقع الكتساب الزخم، نظًرا لحجم التحديات على أرض

 .للتغيير وأعطت إمكانية زخم قاري جديد أفضل شك إطاًرا

 

 الفرص كثيرة

 

تتضح الفرص من التجارة األكثر تكامالً وتنوًعا عبر القارة من الفوائد المتزايدة عبالفعل لمجموعة مختارة 

لتعاون امن الروا . في غرب إفريقيا الفرنكوفونية، أظهر تنسيق العملة واللوائح التنظيمية ما يمكن أن يحققه 

ات كحصة من إجمالي الوار  ياسهاقعند اإلقليمي. ظهرت عبالفعل مراكز تجارية مثل كوت  يفوار والسنغال )

 (.اإلقليمية

 

حدها جنوب إفريقيا وتعتبر . المنطقة الناطقة عباإلنجليزية جانبغير أن المركز التجاري األكبر هو على 

من وار ات التصنيع  %40في إفريقيا )وحوالي  قليممن جميع الوار ات  اخل اإل %35مصدر حوالي 

 قليم(. اخل اإل

 

الحجم ال يهم  ائما. الجزائر ومصر ونيجيريا ، التي تمثل مجتمعة حوالي نصف إجمالي الناتج المحلي 

ة الثالث ريقيونالمقاعبل، كان المصدرون األف فيوفقط من التجارة القارية.  %11ألفريقيا، تمثل مجتمعة 

دول الثالث جميعها ذات حجم محدو ، ال -هم إيسواتيني وناميبيا وزيمباعبوي 2017-2015الرئيسيون في 

 .الثالثة أعضاء في السا ك الدول التصدير. واألهم من ذلك أنمساهماتها في إفريقيا في  تصدرلكنها ت

 

ة كون إطاًرا حيويًا لبناء اقتصا ات ذات قيمتُظهر التجرعبة الناجحة لهذه البلدان أن التكامل الوثيق يمكن أن ي

  .مضافة

 

 يجب أن تتحول إفريقيا من حراسة الحدود إلى إدارة الحدود

 

 نتقالالإمكانية ا ذيقضية أخرى تتعلق عبالحدو  وإ ارة الحدو . أ ت الطبيعة المتطورة لتهديد مرض معدي 

إلى إغالق الحدو  )البرية والبحرية والجوية( عباستثناء البضائع. وعندما أعيد فتح الحدو ، تم تقييد الحركة 

  اوشوهدت طواعبير طويلة. وسلطت الضوء على مشكلة أخرى: أن الحدو  في إفريقيا قد تم إنشاؤها إلعبع

ية وتشديد األفرا  اإلقليمية األفريق لحرية تنق. أ ت القيو  المفروضة على تنقلالناس وليس لتسهيل حرية ال
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الرقاعبة على الحدو  إلى تعطيل األنشطة االقتصا ية من خالل تقليل التجارة وتعطيل سالسل التوريد اإلقليمية 

التي عبدأت كبديل الضطراعبات المستوى العالمي. إلى جانب ذلك، تقع األراضي الحدو ية على الهامش. 

معزولة عن الدولة؛ تفتقر غالبية المجتمعات الحدو ية إلى المرافق األساسية المناطق الحدو ية في أفريقيا 

الحشو  على الحدو  خالل فيروس كورونا تعرضت والمدارس والمراكز الصحية. الشرب  مثل مياه

ع يعرض هذا الوضوللفيروس. « فائقة االنتشار»المستجد لقيو  لهذه الظروف الصعبة التي تعتبر 

 الوضع على الحدو  الضوءيسلط و، من عبين أمور أخرى. يةة واألمنيلتحديات الصحلالمجتمعات الحدو ية 

كبير عد  د يوج فريقي حيثاألجنوب العلى التناقضات في صنع السياسات؛ على سبيل المثال، في حالة 

ستبعدت الفنيين الذين كانوا عبحاجة إلى ، سمحت الواليات عبالسلع األساسية ولكنها امن العمالة المهاجرة

أو لم يكن مدروًسا جيدًا. رعبما حان عاجزا يبدو أن تنسيق السياسات كان وإصالح اآلالت ومواصلة اإلنتاج. 

قارة من لوان ألن تنتقل االحدو  في أفريقيا. لقد حان األالوقت إلعا ة التفكير في تيسير التجارة وإ ارة 

اجز حوفيروس كورونا المستجد والحدو  صبح يرة الشاملة للحدو . ال ينبغي أن حراسة الحدو  إلى اإل ا

غير تعريفية جديدة تدفع الناس عبعد ذلك، وخاصة صغار التجار ومعظمهم من النساء والشباب، عبعيدًا عن 

الطرق الرسمية في أيدي المهرعبين وممارسات أخرى غير مشروعة. األشخاص المتنقلون ليسوا ناقلين 

إن الظروف التي ينتقلون في ظلها هي التي تعرضهم هم واآلخرين للخطر؛  عونا نوفر عبل  -للعدوى أفضل

 .ظروفًا أفضل للتنقل عبر الحدو 

 

من المزالق المحتملة. أحدهما هو االز حام الذي من المحتمل أن يتطور عند نقطة  ريفت  األمر ال يخلو

طلب. ، مع زيا ة الالرئيسي في جاعبورون إلى عبوتسواناالحدو ية لمارتن، وهو حاليًا عبديل للمركز الحدو ي 

شمال ال يتجزأ من ممر ال وأجزاء من الطرق على طول هذا الطريق التجاري الرئيسي، وهي جزء

، عبحاجة ماسة إلى اإلصالح، على سبيل المثال، عدة مئات من الكيلومترات من طريق سريع والجنوب

في  يةالماش عميقة. وتتجولحفر ، مع أكتاف متآكلة وانا إلى كازونجوالمكون من مسارين يمر عبر عبوتسو

ن يكون السفر عن طريق يمكن أوالساحات غير المسيجة. إن تحديات الحركة عبر القارة تتجاوز الحدو . 

البر عبر إفريقيا تجرعبة واقعية تتسم عبالتأخير وعدم الكفاءة والبيروقراطية المفرطة في الحماس. هناك 

مجموعة من الحفر الحرفية والمجازية التي تشكل قيو ًا رئيسية على التجارة. حتى في الوقت الذي تتصارع 

ية المز حمة، فإنها تحتاج أيًضا إلى التعامل مع مجموعة فيه الشاحنات مع الطرق السيئة والمراكز الحدو 

من المشكالت األخرى مثل حواجز الطرق المصممة في الغالب العبتزاز األموال من السائقين. تجعل تكاليف 

 .أقل المناطق تنافسية للصا رات والتجارةإحدى  النقل أفريقيا

 

ة الشاحنات المحمل -الستعمارية في حركات المرورينعكس اعتما  القارة على االستيرا  وأنماط التجارة ا

إما فارغة أو محملة عبالوار ات. هذه هي الحقيقة وتعو  عبالمعا ن والموا  الخام األخرى المتجهة إلى البحر، 

التي تواجه أفريقيا مع انطالق التجارة في ظل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. تجمع المبا رة سوقًا 

 %20من أقل من  البينية أكثر من مليار شخص ولديها طموح كبير لزيا ة التجارة األفريقية كامنة تضم

 نيع والزراعةفي غضون سنوات قليلة فقط من خالل جذب االستثمار إلى التص %30حاليًا إلى أكثر من 

 .عبناء سالسل القيمة اإلقليميةوالقطاعات األخرى و

 

عقدة معملية طويلة وعبطيئة وعبل هي ، رة القارية األفريقية ليست حدثًامنطقة التجارة الحفعبدأ العمل للتو؛ 

، نظًرا لحجم التحديات على األرض التي قد تقوض تقدمها وإمكانياتها. زخمستستغرق سنوات الكتساب ال

 .لكنها خلقت عبال شك إطاًرا للتغيير وأعطت إمكانية زخم قاري جديد أفضل

 

 دور القطاع الخاص

 

ومؤسسات التمويل التجاري  وًرا في هذا المشروع:  عم الشركات مع إمكانية االنخراط  تلعب الحكومات

 اوعبناء مكانة إقليمية رائدة.  ورهنطاق الاأل وات الالزمة لتوسيع  افي التجارة عبر الحدو  من خالل منحه

 .حرفيعبالمعنى ال -عبناء الطرقوهو  هو أيضا واحد
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تفتقر معظم  ول إفريقيا إلى البنية التحتية الالزمة لدعم العالقات التجارية الداخلية الديناميكية، عبعد أن 

غالبًا ما تجد  واًل عبها على هذا النحو، وأمضت عقو ًا من التركيز على الوار ات والصا رات األوروعبية. 

كن يموجيرانها اإلقليميين المباشرين. ترعبطهاعب مطار  ولي ولكن ال توجد طرق أو خطوط سكك حديدية

للتداعبير البسيطة مثل عبناء طرق آمنة وجيدة المواضع وأنظمة السكك الحديدية والبنية التحتية القائمة على 

 .جديدة لمجموعة أكثر تنوًعا من السلعالتكنولوجيا أن تحول التفاعل وتفتح أسواقًا 

 

تحد  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية عبشكل صحيح هذه العقبات التاريخية أمام التجارة الحرة عبين 

البلدان األفريقية، كما أن ذروة طموحاتها تتطاعبق عبشكل مناسب مع اللحظة التي يكون فيها سكان إفريقيا 

 .نحو متزايد في وضع جيد لبدء فترة من النمو السريعالشباب الذين يز هرون على 

 

 الشمولية في عملية التكامل األفريقي: النساء والشباب .4.5

 

يجب ويتمثل أحد تحديات التكامل اإلقليمي في أفريقيا في عدم كفاية التوعية وإشراك أصحاب المصلحة. 

؛ هم الذين تكاملمن عملية ال في نهاية المطاف هم المستفيدونإذ أنهم  أن يشارك المواطنون عبشكل كامل

يجب أن يستفيدوا من الفرص التي يجلبها التكامل والتجارة عبر الحدو .  عونا نلقي نظرة على حالة النساء 

 .والشباب الذين كانوا تاريخياً على الهامش في العديد من العمليات في القارة

ا أصحاب مصلحة رئيسيين في التنمية االقتصا ية ألفريقيمن السهل طرح قضية النساء والشباب عبوصفهم و

في المائة من إجمالي النشاط االقتصا ي للقارة؛ وعبينما تمثل  85حيث يمثل القطاع غير الرسمي في أفريقيا 

في المائة من التجار غير  70في المائة من القوة العاملة في القطاع غير الرسمي، فإنهن يشكلن  90النساء 

ا في التجارة في إفريقيا وسيكونون ضروريين لنجاح القارة في االستفا ة تلعب النساء والشباب  وًرا مهمً 

لنساء، من اهم من اإلمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. معظم روا  األعمال في إفريقيا 

ن تلك إنتاجية ملكن النساء ما زلن يواجهن تحديات وعقبات تحد من قدرتهن التنافسية وتجعل أعمالهن أقل 

، يقياالرسميين عبر الحدو  في إفر التي يملكها الرجال. تشمل النساء أيًضا الغالبية العظمى من التجار غير

على الرغم من أن هؤالء التجار يتأثرون عبشكل غير متناسب عبالحواجز غير الجمركية، عبما في ذلك الفسا  

لوائح الجمركية ومصا رة البضائع. لقد أثرت القيو  والمضايقات والمعلومات الخاطئة حول اإلجراءات وال

تحقيق إمكاناتها التحويلية، تحتاج ومن أجل أيًضا عبشكل غير متناسب.  فيروس كورونا المستجدالمتعلقة عب

ز الئق، والحد من عدم المساواة وتعزيالعمل الفرص  توفيرى  عم إل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

  .امة والشاملة. إن النهوض عبالمساواة عبين الجنسين أمر أساسي لتحقيق هذه األهدافالتنمية المستد
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، مما يجعل إفريقيا أصغر قارة عاًما 25إفريقيا تقل أعمارهم عن في المائة من سكان  60كما أن  الرسميين.

 91 90 89 .في العالم

 ،ففقدان الوظائقدر كبير من  كورونا المستجد. كان هناك فيروس كما أنهم كانوا األكثر تضرراً من جائحة

 أكبر المشاركين في التجارة غيرعبما أن النساء والشباب هم أكبر الضحايا. أ ى الوعباء إلى عمليات إغالق و

أنفسهن غير قا رات على عبور الحدو  لبيع منتجاتهن. وقد أ ت عمليات ن وجدفقد الرسمية عبر الحدو ، 

ت نساء أخريات المكلفة إلى حرمان النساء من القوت. و ُفع فحوص  واإلجراءات الصارمة والإغالق الحدو

القانونية التي تعرضهم للمسؤولين الفاسدين والمتاجرين عبالبشر وغيرهم من إلى استخدام القنوات غير 

 .المجرمين

وال تزال المتاجرات غير الرسميات عبر الحدو  يعانين من االختفاء والوصم والعنف والمضايقة وسوء 

ة سميمن خالل تجاهل األنشطة التجارية غير الروظروف العمل وعدم االعتراف عبمساهمتهن االقتصا ية. 

ة هناك حاجة إلى معالجة مسألة السمة غير الرسميوللمرأة، تتجاهل البلدان األفريقية نسبة كبيرة من تجارتها. 

الت ياجرات غير الرسميات هن أيًضا عمفي عملية صنع السياسات التجارية السائدة وتعزيز فكرة أن المت

يجب  عم النساء والشباب للوصول إلى وعات االقتصا ية اإلقليمية. جمولوزارات التجارة والم اتمهم

هناك حاجة واضحة إلنشاء آليات فعالة يمكن من خاللها للنساء والتمويل وشبكات اإلنتاج واألسواق. 

 .وياتالمست جميعتكامل اإلقليمي في أفريقيا على والشباب المشاركة فيها، وتشكيل اتجاه ووتيرة ال

إلى إنشاء آليات فعالة يمكن من خاللها للمواطنين العا يين وعبالنظر إلى هذه الحالة، هناك حاجة واضحة 

وغيرهم من الجهات الفاعلة من غير الدول المشاركة في تشكيل اتجاه ووتيرة التكامل اإلقليمي في أفريقيا. 

تشير وومع ذلك، كما ذكرنا ساعبقًا، قد ال تفضل العديد من الحكومات في القارة عبالضرورة مثل هذه الخطوة. 

حكم الت عن طريقإلى أن معظم الحكومات مصممة على الحفاظ على وضعها الراهن  ، يقيافي إفر ،رعبةالتج

 .92عبشكل خاص في منظمات المجتمع المدني من خالل التشريعات

تفا ة من لنجاح القارة في االس ياتضروريعتبرن تلعب النساء والشباب  وًرا مهًما في التجارة في إفريقيا و

اء، من النسهم اإلمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. معظم روا  األعمال في إفريقيا 

لكن النساء ما زلن يواجهن تحديات وعقبات تحد من قدرتهن التنافسية وتجعل أعمالهن أقل إنتاجية من تلك 

، يقياالرسميين عبر الحدو  في إفر اء أيًضا الغالبية العظمى من التجار غيرالتي يملكها الرجال. تشمل النس

على الرغم من أن هؤالء التجار يتأثرون عبشكل غير متناسب عبالحواجز غير الجمركية، عبما في ذلك الفسا  

 أثرت القيو والمضايقات والمعلومات الخاطئة حول اإلجراءات واللوائح الجمركية ومصا رة البضائع. 

ويلية، تحقيق إمكاناتها التحومن أجل أيضا عبشكل غير متناسب.  نفيروس كورونا المستجد عليهالمتعلقة عب

حد من عدم المساواة ت، وفرص عمل الئقةتوفير عم أن تد منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةينبغي ل

قيق هذه لتح اأساسي االنهوض عبالمساواة عبين الجنسين أمر ويعتبرز التنمية المستدامة والشاملة. وتعزي

 .األهداف

وضع عد  من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبرامج لتعزيز النساء والشباب. على سبيل المثال، لدى 

اني في اة المنظور الجنسلتنمية استراتيجية وخطة عمل إقليميتان لتعميم مراعالمشتركة لالهيئة الحكومية 

االقتصا ية اإلقليمية، عبينما طورت الكوميسا وأطلقت منصة رقمية لدعم النساء في األعمال  ةوعالمجم

التجارية في جميع الدول األعضاء من خالل الوصول إلى المعلومات المتعلقة عبالخدمات المالية وغير 

 سياسةلاتنفيذ  المالية، وفرص التواصل. والوصول إلى األسواق وعبناء القدرات. واصلت الكوميسا تعزيز

                                                           
 89 https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/blog/2017/8/7/africa_defining_challenge.html 

 90 en/index.htm;--ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang-the-https://www.ilo.org/global/about 

 91 dcomm/documents/briefingnote/wcms_737670.pdf---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 

 92 Malipula, M. and Kitigwa, M. (2014). Strengthening Civil Society Organisations’ Participation in Regional Integration: An 

Experiential Search for East African Community Adoption. Retrieved from https://www.academia.edu 
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من  ،لجنوب األفريقيمجموعة تنمية اوالميثاق االجتماعي ومبا رات مشاركة الشباب. أ ركت الجنسانية 

ن خالل ال يمكن تحقيقها إال م موعةامل اإلقليمي وتعزيز عبناء المجأن أهدافها المتمثلة في تعميق التكجانبها، 

جنوب لمجموعة تنمية اتحقيق ذلك، يوجد لدى من أجل والقضاء على عدم المساواة عبين الجنسين والتهميش. 

 .األفريقي عبروتوكول خاص عبالمساواة عبين الجنسين والتنمية

)هـ( 3 اواة عبين الجنسين. تحد  الما ةتقر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية صراحة عبأهمية المس

"تعزيز وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصا ية أن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تهدف إلى 

) ( من عبروتوكول  27المستدامة والشاملة والمساواة عبين الجنسين والتحول الهيكلي". وعبالمثل، تشير الما ة 

منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية عبشأن التجارة في الخدمات عبشكل صريح إلى تحسين القدرة التصديرية 

ر متناهية الصغالمشاريع ال ، مع إيالء اهتمام خاص لمشغليت الرسميين وغير الرسميينلمور ي الخدما

مع االعتراف عبدور المرأة في اتفاقية ومور ي خدمات النساء والشباب. " والصغيرة والمتوسطة الحجم

جميع  يمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، يجب أن نواصل الدعوة إلى التمثيل المتساوي للمرأة ف

 .93جوانب التكامل األفريقي

 

 الخالصة والتوصيات .4.6

من الدروس المستفا ة أنه عندما تظهر األوعبئة ، يكون لها آثار غير متناسبة على قطاعات معينة. في حالة 

تغرق اً وستسانتشار فيروس كورونا المستجد، كانت قطاعات السياحة والنقل والترفيه هي األشد تضرر

حية الص ما  امت إجراءات اإلغالق واالحتواء قائمة. قضية أخرى تتمثل في األزمة كي تنتعشوقتاً طويالً 

قد  قونوساء والشباب وكبار السن والمعالمستمرة وهي أن عبعض الفئات الضعيفة في مجتمعنا وخاصة الن

 .فيروس كورونا المستجدجائحة عبتأثروا عبشكل غير متناسب 

ى ات استراتيجيات التخفيف الشاملة وتداعبير السياسات التي تستهدف علالسياسينبغي أن يضع صناع لذلك، 

وجه التحديد النساء والشباب وكبار السن والمعوقين. ويشمل ذلك السياسات االقتصا ية المراعية للمنظور 

ت االجنساني وتداعبير الحماية االجتماعية التي تزيل الحواجز أمام المشاركة الكاملة للنساء والشباب والفئ

 .الضعيفة األخرى في االقتصا  ومشاركتهم

 :للمضي قدًما، أو  أن أقدم التوصيات التالية طريقك

قتصا ي عبشكل اال نتعا غي أن تُبنى تداعبير سياسة االما عبعد فيروس كورونا المستجد ينبفي فترة   (1)

أمام قا رة على الصمو  و أفضل وأن تعزز اقتصا ات ومجتمعات متساوية وشاملة ومستدامة

 .الصدمات

تعزيز المؤسسات وتوفير عبيئات مواتية للشركات إلعا ة البناء واالعبتكار. ويشمل ذلك السياسات   (2)

التي تزيل الحواجز أمام  االقتصا ية المراعية للمنظور الجنساني وتداعبير الحماية االجتماعية

 ؛قتصا الا في لنساء والشباب والفئات الضعيفة األخرىل الكاملة والمشاركة نخراطاال

تطوير وفتح وتوسيع عبيئة مواتية لتعزيز سالسل القيمة المتكاملة والتكميلية لدعم االنتعا    (3)

 االقتصا ي وتعزيز وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية؛
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ستويات الدين في ذلك رفع م تنفيذ سياسات االقتصا  الكلي التي تعزز استقرار االقتصا  الكلي؛ عبما  (4)

فقراء  ك التي تستهدفال سيما تل -الحالية إلى مستوى مستدام وتوسيع تداعبير الحماية االجتماعية

 في القطاع غير الرسمي؛ العاملينالحضر و

االستثمار عبشكل خالق في مشاريع البنية التحتية الرئيسية وخاصة الطرق اإلقليمية وخطوط السكك   (5)

ورجال  والخدمات سلعل البحري وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل حركة الالحديدية والنق

 األعمال؛

احتضان البنية التحتية الرقمية واالستثمار فيها عبكثافة، وهي أ اة ومنصة أساسية لرعبط األعمال   (6)

 التجارية عبالعمالء والمور ين والشركات مع الشركات والطالب مع معلميهم؛

 فعالة لتمويل المخاطر، وال سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وال سيما تلكوضع آليات   (7)

 التي تملكها النساء والشباب؛ 

تصميم تداعبير االستجاعبة لألزمات أيضا عبهدف تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية على المدى   (8)

 .والطويلالمتوسط 

 يل صندوق التكامل األفريقيفعالفصل الخامس: ت

 

 مقدمة  5.1
يقترح هذا الفصل خطوات لتفعيل صندوق التكامل األفريقي. شهدت طموحات أفريقيا المتنامية في التكامل 

توسيعًا لواليات معظم المنظمات اإلقليمية مع مضاعفة االلتزامات على مر السنين،  ،اإلقليمي

ل لميزانيات. ومع ذلك، فإن الدوذلك عبالضرورة زيا ة في اصحب  واالستراتيجيات والبرامج المعلنة ؛ وقد

، كثيًرا ما تعرب عن إحباطها من الفجوة عبين ما تم االتفاق عليه ضاء وحتى الشعوب األفريقية نفسهااألع

االقتصا ية اإلقليمية، وما يحدث عبالفعل على أرض الواقع.  اتتوى االتحا  األفريقي أو المجموععلى مس

قليمية اإل اثقة الشعوب األفريقية في مؤسساتهمن في تنفيذها  الفشلأو لمشاريع والبرامج اتنفيذ  يقلل عبطء

 ةالساعبق ةالرئيس عبارة صياغةوإذ نعيد . ااء عبوعو هعلى الوف ةغير قا ر اعلى أنه اوالقارية حيث يُنظر إليه

فيذ ". ي التنف المشكلةتكمن ؛ سياساتفقيرة اللمفوضية االتحا  األفريقي، نكوسازانا زوما، "أفريقيا ليست 

على سبيل المثال، فشل أ اء أفريقيا في تعزيز رعبط البنية التحتية في العام الماضي عن تحقيق األهداف 

التحدي، إذن، هو معالجة العوامل ف 2019.94فقط من القيمة المستهدفة لعام  %29المتوقعة؛ فقد عبلغت 

 .األساسية التي تعوق التقدم في التكامل اإلقليمي

 

وار . عبينما اتُهمت نقص المه في أو فشلأحد األسباب الرئيسية لبطء تنفيذ المشاريع والبرامج اإلقليمية يتمثل 

الدول عبالفشل في تخصيص الموار  لتمويل المشاريع والبرامج اإلقليمية، إال أن هذه الموار  في عبعض 

قي شكلة يواجهها االتحا  األفريعبدون موار  مضمونة، ال يمكن التخطيط للمستقبل؛ مواألحيان غير متوفرة. 

 .والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية
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تحتاج القارة إلى آلية مخصصة ومضمونة لتمويل التكامل اإلقليمي. إن النقا  حول تمويل التكامل األفريقي 

 لوقتفي اوطويل. اآلن هو وقت العمل. استكشف االتحا  األفريقي طرقًا متعد ة لتمويل التكامل القاري. 

متحدة ، عبالتعاون الوثيق مع لجنة األمم اللتنميةل بنك األفريقيالالحالي، تعمل مفوضية االتحا  األفريقي و

ة أجند خارطة طريق و ليل وضع "نيبا  ، على ال -لتنميةلالتحا  األفريقي اووكالة  االقتصا ية ألفريقيا

األفريقي في الساعبق لجنة رفيعة المستوى عبقيا ة كان لدى االتحا   95".للتمويل وتعبئة الموار  المحلية 2063

 .أوعباسانجو حول المصا ر البديلة لتمويل االتحا  األفريقي؛ وقد عبذلت جهو  أخرى قبل ذلك وفيما عبينهما

 

من خالل المساعدة الفنية والمالية  -، تم إجراء  راسة جدوى إلنشاء صندوق التكامل األفريقي2013في عام 

تناول تقرير التكامل األفريقي  96الكثير. إنجاز، لم يتم ولكن حتى اآلن -لمتحدة اإلنمائيمن عبرنامج األمم ا

 .المضي قدما طريق 2021هذا الصندوق ويقترح تقرير عام ضرورة تفعيل  2020لعام 

 

 صندوق التكامل األفريقي  5.2

 

 اإلقليمي وقد تم اعتما ه خاللإلى المساعدة في تمويل عبرامج التكامل  صندوق التكامل األفريقي يهدف

 -في ياوندي 2009مايو  8و 7المعقو  يومي  المسؤولين عن التكامل ريقيينالمؤتمر الراعبع للوزراء األف

تي الة العديدإحدى العجالت ، وهو صندوق التكامل األفريقيالمقترح لجاءت فكرة اإلنشاء الكاميرون. 

النخفاض مستوى تدفق األموال لدعم عملية التكامل نحو تحقيق نشرتها مفوضية االتحا  األفريقي، استجاعبة 

 .أهداف معاهدة أعبوجا

 

كان اقتراح إنشاء الصندوق اعترافًا عبالتطور الكبير في عملية التكامل اإلقليمي وطموحات االتحا  األفريقي 

منذ ذلك و. 2009منذ صياغة عبرنامج الحد األ نى من التكامل في عام  والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية

التكامل اإلقليمي وأطلق مبا رات قارية  جندةالحين، أعرب االتحا  األفريقي عن طموحاته المعززة أل

االتحا  األفريقي  أجندةوغيرها من المشاريع الرئيسية و رئيسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

نسبيًا عبشكل عام على مستوى  ةعبطيئ ليمي كانت، على الرغم من أن وتيرة التكامل اإلق. ثانيًا2063

تم تحقيق  رجة معينة من اإل راك في العديد من المجاالت  إال أنه المجموعات االقتصا ية اإلقليمية،

، واالتحا ات الجمركية، والحواجز الجمركية/ الحواجز تنقل الناسالمواضيعية للتكامل اإلقليمي مثل حرية 

قل والبنية التحتية اإلقليمية؛ من عبين أمور أخرى. وعبناًء على ذلك، ينبغي إعا ة غير الجمركية، وممرات الن

التكامل اإلقليمي األفريقي  أجندةلمراعاة هذه التطورات الرئيسية في  صندوق التكامل األفريقي صياغة إطار

 .عبما في ذلك  عم المشاريع الرئيسية في القارة

 

ارية. ستقدم ونافذة تج منحالفنية والمساعدة الماليًا له نافذتان: نافذة مرفق ا  صندوق التكامل األفريقي سيكون

منًحا ومساعدة فنية وخدمات استشارية و عًما مؤسسيًا، عبينما تتضمن النافذة  الفنية والمنح نافذة المساعدة

ا هالتجارية صندوق استثمار وتمويل تجاري، وتوفير ضمانات قروض جزئية ومنح مطاعبقة، والتي من شأن

 .أن تمكن من االستفا ة من موار  إضافية من المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والدولية

 

 عدم القدرة على تمويل التكامل اإلقليمي أولويات أفريقيايشوه   5.3

 

يمي. ها األهم: التكامل اإلقلتأجندإلى صندوق مخصص لتمويل القارة إنه لمن  واعي القلق الشديد أن تفتقر 

لكي تنتقل القارة األفريقية إلى المستوى التالي من التنمية، فإنها تتطلب تدفقًا مستداًما لموار  مالية كبيرة و

 .لتفعيل صندوق التكامل األفريقي وان. حان األ2063أجندة لتنفيذ معاهدة أعبوجا و
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االتحا  األفريقي  تثير  رجة اعتما وإن تمويل التكامل اإلقليمي في القارة غير كاٍف على اإلطالق. 

إلضافة إلى جو ة المساعدات والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول األعضاء على المانحين، عبا

المانحين التي تتطلب التنسيق والمساءلة والمواءمة، العديد من األسئلة مثل ملكية األولويات التي  اتوشراك

ة المنظمات اإلقليمي أجندةإلى تشويه وضع  هادافواسته هاوحجميتم تنفيذها. قد تؤ ي نوعية المساعدات 

من خالل التخصيص والتمويل الخاص ولالتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية وتنفيذها. 

المنظمات اإلقليمية عبدالً من  أجندة حولأكثر متمركزة عبالمشروع، تصبح أفضليات الجهات المانحة 

. تنعكس  رجة التبعية للمانحين شعوبء أو أولويات الأو الدول األعضاالمجموعات االقتصا ية اإلقليمية 

تحاول  ،تصا ية اإلقليمية. من حيث المبدألميزانية اإلجمالية للمجموعات االقافي النسبة المئوية لتمويل 

 يالدول األعضاء تغطية التكاليف التشغيلية لالتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية ولكن ف

العديد جز تعلالتحا  األفريقي والمجموعة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا.  عبالنسبة الواقع، هذا يحدث فقط

التحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية، ل فع مساهماتها المقررة سنويًا عن من الدول األعضاء 

ت ميزانياالمما يترك الجهات المانحة لملء فجوات التمويل في الميزانيات التشغيلية وتغطية معظم 

. عبذل االتحا  األفريقي وعبعض المجموعات االقتصا ية اإلقليمية جهو ًا خاصة لزيا ة مساهمات يةامجنالبر

 .نجاح يذكريتمخض عن ذلك تى اآلن، لم ، ولكن حالدول األعضاء

 

 محاوالت أفريقيا في التمويل الذاتي: تقرير أوباسانجو  .5.4

 

لم  ،ي أفريقياعلى الرغم من أن الجهات المانحة هي التي تمول معظم مشاريع وعبرامج التكامل اإلقليمي ف

سبيل المثال، أوصى تقرير . على عتراضعباالهتمام الكافي أو حتى االتحظ مصا ر التمويل البديلة 

ذاكر الطيران  اخل  والرات أمريكية على ت 10أوعباسانجو عبدوالرين أمريكيين لكل إقامة في الفندق و

؛ مقترحات ممتازة أثارت عبعض االعتراضات عبشكل صا م. حسنًا، عبدون تمويل، تفقد إفريقيا وخارج إفريقيا

  األجندة.أفريقيا حتى السيطرة على ، تفقد ؛ وعبدون السيطرة على الموار مزايا التكامل

 

في قمة الذكرى السنوية  2015قدمت اللجنة رفيعة المستوى عبقيا ة أوعباسانجو تقريرها النهائي في مايو 

 :اقترح الفريق الخيارات التالية لتعبئة الموار  من أجل التكامل األفريقي 97لالتحا  األفريقي في أ يس أعباعبا.

 

على السلع االستهالكية. سيتم جمع المبالغ  %0,2لفرض ضريبة عبنسبة : الجباية على الواردات  (1)

 ا مستف  رس –المتزايدة من قبل خدمات الجمارك في الدول األعضاء نياعبة عن االتحا  األفريقي

 عة االقتصا ية لدول غرب أفريقيا؛لمجمومن ا

اإليرا ات : يمكن تخصيص نسبة معينة من مساهمات القطاع الخاص والمساهمات األخرى  (2)

المتأتية من األنشطة التي يضطلع عبها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية عبتوجيه من االتحا  

األفريقي لتمويل مشاريع محد ة للرعاية االجتماعية مثل مكافحة األوعبئة ) فيروس نقص المناعة 

نطاق في إطار البشرية / اإليدز وما إلى ذلك( أو مخصصة لبعض األعمال اإلنسانية واسعة ال

 االتحا  األفريقي؛

على أي عبوليصة تأمين يتخذها  %0,2: فرض حد أ نى للضريبة عبنسبة الجباية على أقساط التأمين  (3)

مواطن أفريقي أو مؤسسة تعمل في أفريقيا، والتي يتعين على شركات التأمين تحصيلها نياعبة عن 

 االتحا  األفريقي؛

 والرات أمريكية لكل تذكرة على  5يبة قدرها : فرض ضرفرض ضريبة على السفر الدولي  (4)

. سيتم جمع األموال المتزايدة عبمساعدة اتحا  النقل الجوي الدولي من يهاوإل الرحالت من أفريقيا

على  لجوي الدولي، يتعينالشركات التاعبعة لها. في حالة الشركات غير المنتسبة إلى اتحا  النقل ا

 ها إلى حساب االتحا  األفريقي؛جمع األموال المتزايدة وتحويل دولال

 . والر أمريكي لكل إقامة في فنا ق أفريقية 10-1جمع ما عبين : السياحة والضيافة (5)

                                                           

 رفيع المستوى المعني عبمصا ر التمويل البديلة لالتحا  األفريقيال( تقرير الفريق 2015مفوضية االتحا  األفريقي ) 97 
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رفيع المستوى أن تنفيذ كل اقتراح سيكون له تأثير ضئيل على اقتصا ات الدول األعضاء الالحظ الفريق 

ا  ومستدامة كمصدر عبديل للدخل عبالنسبة لالتحفي االتحا  األفريقي وأن األ وات المقترحة قاعبلة للتطبيق 

األفريقي. ويبين تقرير الفريق كذلك أن تنفيذ الخيارات األرعبعة األخيرة من شأنه أن يدر إيرا ات قدرها 

 والرات  10مليار  والر أمريكي. عالوة على ذلك، في حالة زيا ة الضريبة على تذاكر الطيران إلى  1,4

 762 والر أمريكي ، فسيتم جمع إيرا ات إضافية قدرها  1ة ضريبة الضيافة إلى أمريكية لكل تذكرة وزيا 

 .مليون  والر أمريكي  ون تداعيات على اقتصا يات الدول األعضاء

 

ين عبمشاركته في تطوير البنية التحتية. ستكون النماذج الجديدة للشراكات  القطاع الخاصنبغي أن يزيد ي

تماًما مثل المنصات عالية المستوى للتفاعل عبين القطاعين العام والخاص  ،القطاعين العام والخاص مفيدة

يجب تعزيز المدخرات المحلية، وتشجيع القطاع غير الرسمي الكبير على العمل ووالمشاورات المنتظمة. 

عبشكل أكبر ضمن النظام المصرفي الرسمي، وتشجيع النهج شبه اإلقليمي لتنمية أسواق رأس المال عبقوة. 

 وكاالت اإليرا اتليمكن مطلوب تحسين إ ارة الضرائب، فضال عن توسيع القاعدة الضريبية. الومن 

ب ائرة اإليرا ات في جنوعبوضوح من قبل  بين كما هو مإ ارتها وتمكينها عبشكل فعال،  تإذا تمالمستقلة، 

 .ةموس، أن تحقق نتائج ملإفريقيا

 

صالح القوانين التي تحكم استثمار صنا يق من ناحية أخرى، هناك حاجة إلى إطار عمل مشترك إل

جهو  لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة حيث خسرت مواصلة الالعامة وينبغي تشجيع المعاشات 

 .2008و 1970مليار  والر أمريكي خالل الفترة عبين عامي  854أفريقيا حوالي 

 

من تمويل المانحين، فإن هذا لن يحقق النمو والتنمية المستدامين في في حين أن القارة استفا ت عبشكل كبير 

أفريقيا. تمتلك القارة قاعدة الموار  الالزمة لدعم تطوير وتنفيذ األولويات القارية. ومع ذلك، فإن هذا ال 

ندوق ص يمكن لالتحا  األفريقي أيًضا إنشاءويعني أنه ينبغي التخلص من سالل التمويل المتعد ة المانحين. 

 يمكن أن يكون ذلك في شكل مرفقواستئماني واحد متعد  المانحين لتمويل التكامل اإلقليمي في القارة. 

لةلمشامل متعد  المستفيدين لتعبئة ونشر موار  الصنا يق االستئمانية ا ريقي لصالح االتحا  األف حص 

 .والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية

 قصة نجاح في تمويل التكامل اإلقليمي -مستوى اإليكواس 

آلية  لفضمن تحقيق أهدافها عبشكل أفضل من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية األخرى عباإليكواس تمكنت 

من أجل جمع األموال لتنفيذ المشاريع والبرامج وموار  مضمونة.  موعةالتمويل األفضل التي توفر للمج

 ٪0,5ضريبة عبارة عن  هي. الضريبة 1996لعام  موعةعبروتوكول ضريبة المجاإليكواس اإلقليمية، تستخدم 

هي  موعة. ضريبة المجاإليكواسمن الدول غير األعضاء في  إليكواسعلى السلع المستور ة إلى ا تُفرض

من التي تتم تعبئتها  . تمثل الموار موعةمن  خل المج ٪70مثل وت. يكواسالمصدر الرئيسي لتمويل اإل

هذا مهم ألن عبعض المجموعات االقتصا ية اإلقليمية . اإليكواسفقط من  خل  ٪27حوالي نمائيين شركاء اإلال

الشركاء اإلنمائيين وهو أمر غير مستدام. من الموار  من  ٪70تجمع ما يصل إلى جماعة شرق أفريقيا  مثل

 .تقرير أوعباسانجو عبشكل كبير من قضية المجموعة االقتصا ية لدول غرب إفريقيا ستمدا
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 يكواسمن المجموعات االقتصادية اإلقليمية: ضريبة اإل المستفاددة سودرال .5.5

االقتصا ية لدول  مجموعةعبعض األمل. تعمل رسوم المع ذلك، يكواس، المثال الذي قدمته اإليحمل 

صدفة ر أمريكي سنويًا. ليس من قبيل المليون  وال 600ما يزيد عن  در، وتُ عبنجاح غرب أفريقيا

ؤشر ممقياس حسب المرتبة األولى في أ اء المجموعات االقتصا ية اإلقليمية  اإليكواسأن تحتل 

 من تحقيق أهدافها عبشكل أفضل من اإليكواس. تمكنت التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا 

موار   وعةمالتمويل األفضل التي توفر للمجآلية  فضلاالقتصا ية اإلقليمية األخرى عبالمجموعات 

 .مضمونة

 

. موعةمن  خل المج %70 نسبة مثلوت. اإليكواسهي المصدر الرئيسي لتمويل  موعةضريبة المج

. هذا مهم ألن اإليكواسفقط من  خل  %27حوالي  الشركاء اإلنمائيينتمثل الموار  المعبأة من 

من  %70تجمع ما يصل إلى  جماعة شرق أفريقيا عبعض المجموعات االقتصا ية اإلقليمية مثل

 تقرير أوعباسانجو عبشكل كبير من قضية ستمدوهو أمر غير مستدام. ا الشركاء اإلنمائيينالموار  من 

 .المجموعة االقتصا ية لدول غرب إفريقيا

 

 األساس المنطقي لصندوق التكامل األفريقي  5.6

 

مثل والمشاريع والبرامج األخرى ذات األولوية  2063يعد تفعيل أ اة مخصصة لتمويل أجندة 

 :منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أمًرا ضروريًا لألسباب التالية

 

 ال يزال التقدم نحو تحقيق أهداف معاهدة أعبوجا عبطيئًا نظًرا التقدم في تنفيذ معاهدة أبوجا بطء :

األفريقية.  ة على البلداناإلقليمية السائدة والضغوط التي تمارسها البيئة الدولياإلنمائية  لتحدياتل

، فإن تسريع عملية التكامل اإلقليمي، من خالل أ اة تمويل مخصصة له أهمية حيوية لمستقبل ومن ثم

 .العديد من البلدان األفريقية والقارة ككل

 يمكن أن يؤ ي التكامل اإلقليمي إلى عبيئة أعمال ومناخ استثماري أكثر جاذعبية، المبرر االقتصادي :

الوصول إلى أسواق أوسع، وتشجيع االستثمار األجنبي المباشر  وتعزيز المنافسة، وتعزيز

واالستثمار المحلي، وتشجيع االستثمار واإلنتاج على نطاق أوسع ومتنوع، وتعزيز االستقرار 

 .االجتماعي واالقتصا ي والسياسي والقدرة على المساومة للبلدان المعنية

 جاء استجاعبة  ندوق التكامل األفريقيص : يجب أن نتذكر أن مقترح إنشاءسد فجوات التمويل

في الواقع، تم االستشها  عبالموار  المالية والنخفاض مستوى األموال المتدفقة لدعم عملية التكامل. 

غير الكافية عباعتبارها المشكلة الرئيسية التي تعوق تنفيذ عبرامج معظم المجموعات االقتصا ية 

ُجل  مدعالوة على ذلك، يعت)اإليكواس(.  التمويل الذاتياإلقليمية، عبما في ذلك تلك التي أنشأت آلية 

ي تمويل ف الشركاء اإلنمائيينالمجموعات االقتصا ية اإلقليمية ومفوضية االتحا  األفريقي على 

ومنطقة  2063لتمويل أجندة ضرورية ذات األولوية. ومن ثم، فإن تعبئة الموار   اوأنشطته اعبرامجه

 .يقيةالتجارة الحرة القارية األفر

 ي في معالجة السياسات والتكامل الما  احيوي اتعبئة الموار  أمرتعتبر : أداة تعبئة الموارد الجماعية

نية تحتية ما ية، قدرة إنتاجية، عب ية، عبنواالقتصا ي )اتفاق/ عبروتوكول قانوني، إطار سياسة منسق

تحتية لتيسير التجارة ، إلخ(. المتطلبات المالية لتلبية هذه االحتياجات الضخمة من الموار  المالية 

. األعضاءالدول فرا ى هي، حتى اآلن، خارج نطاق موار  المجموعات االقتصا ية اإلقليمية و

نفيذ نية وتجميعها لتخطيط وتمويل وتفالمالية والة الجماعية للموار  سيسهل صندوق التكامل التعبئ

القرارات والبرامج والمشاريع المتعلقة عبالتكامل اإلقليمي لمفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات 

 .االقتصا ية اإلقليمية والدول األعضاء

 ي ف : تعاني مفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية من نقص شديدالتوظيف

ً على قدرتها على تخطيط وتنسيق وتنفيذ سياسات وعبرامج ومشاريع  الموظفين. ويؤثر ذلك سلبا
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تسهيل توظيف الموار  الفنية الخاصة  صندوق التكامل األفريقييمكن لوالتكامل اإلقليمي. 

دالً من ألعضاء عبعبالمشروع لمفوضية االتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول ا

 .من المانحين ةالمعار تلكاالعتما  على 

 ء: عبدأت المجموعات دعم جهود تعبئة الموارد للمجموعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضا

مصا ر إيجا  ر في ، في التفكياستراتيجية شاملة لتعبئة الموار االقتصا ية اإلقليمية التي لم تضع عبعد 

في تصميم استراتيجيات تعبئة  صندوق التكامل األفريقي سوف يساعدوالتمويل البديلة الخاصة عبها. 

الموار  من خالل الدعم المالي وتسهيل تبا ل أفضل الممارسات للمجموعات االقتصا ية اإلقليمية 

 .والدول األعضاء

 وعات االقتصادية اإلقليميةتعزيز العالقة والتنسيق بين مفوضية االتحاد األفريقي والمجم: 

الذي عبدأته مفوضية االتحا  األفريقي مفوضية االتحا  األفريقي  صندوق التكامل األفريقي سيساعد

جماعة للفي عبناء عالقة قوية مع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عباعتبارها اللبنات األساسية 

 .صندوق التكامل األفريقي همن خالل الدعم المالي الذي سيقدم االقتصا ية األفريقية

 التي  اريعتمويل البرامج والمش صندوق التكامل األفريقي : سوف يسهلتنفيذ المشاريع المشتركة

. البرامج التي قد تواجه صعوعبات في تعبئة الموار  من ةواحد ةاقتصا ي وعةتشمل أكثر من مجم

 .المجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول األعضاء فيهافرا ى 

  اندوقصيعتبر ، الذي صندوق التكامل األفريقييعزز : سوف الشركاء اإلنمائيينالتنسيق بين 

متعد  المانحين يركز حصريًا على أجندة التكامل اإلقليمي لالتحا  األفريقي والمجموعات  ااستئماني

التكامل صندوق  إنشاءسيمكن . الشركاء اإلنمائييناالقتصا ية اإلقليمية، التماسك والتنسيق عبين 

المجموعات االقتصا ية اإلقليمية من تحرير جزء من موار ها المحدو ة وإعا ة توجيهها  األفريقي

 .إلى مشاريع وعبرامج أخرى ذات أولوية

  صندوق التكامل  ضفيي، س 2063: نظًرا ألنها تسهل تنفيذ أجندة برامج التكامل اإلقليميظهور

أجندة التكامل اإلقليمي والقاري. عالوة على ذلك، فإن نشر مزيدًا من الوضوح على تنفيذ  األفريقي

قصص نجاح أجندة التكامل اإلقليمي األفريقي وتبا ل أفضل الممارسات عبين المجموعات 

االقتصا ية اإلقليمية سيعطي مزيدًا من الوضوح للعملية ويوضح العالقة عبين أصحاب المصلحة أو 

 .ومواءمتها من حيث تنسيق السياساتعناصر الفاعلة ال

 

الفوائد التالية  صندوق التكامل األفريقي إنشاءسيحقق أعاله، الوار  عباإلضافة إلى األساس المنطقي 

 :لقضية التكامل اإلقليمي

 

 ه يدعم كونفي  صندوق التكامل األفريقي: تكمن الفائدة األساسية لتعزيز وتيرة التكامل اإلقليمي

تنفيذ معاهدة تؤ ي إلى وعبرامج ومشاريع التكامل اإلقليمي ذات األولوية التي  2063تنفيذ أجندة 

 .الجماعة االقتصا ية األفريقية ، مثل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية التي تؤ ي إلىأعبوجا

 ميع المباشر مكمالً لجمار : في جميع الظروف، سيكون صندوق االستثالتمويل التآزري والتكميلي

األخرى المتاحة أو عمليات تعبئة الموار  )على سبيل المثال، الصنا يق المواضيعية  صنا يقال

الحالية لالتحا  األفريقي، وصنا يق المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، وما إلى ذلك( التي سيسعى 

 .إلى التعاون معها
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 فوائد صندوق التكامل األفريقي  5.7

ينبغي على االتحا  األفريقي النظر في تنشيط هذه المبا رة وإنشاء صندوق التكامل األفريقي الذي لذلك 

 :سيكون مفيدًا عبالطرق التالية

 اهات االقتصا ية اإلقليمية لبرامجساعد في تعزيز ملكية االتحا  األفريقي والمجموعي: سالملكية  (1)

 اا ية اإلقليمية عبتمويل احتياجاتهت االقتص. كما سيسمح لالتحا  األفريقي والمجموعااومشاريعه

 .مقاعبل المواقف التي يركز فيها المانحون على أولوياتهم الخاصة -ذات األولوية 

: سيساعد ذلك على ضمان عدم انتقاء المانحين لمشاريعهم المفضلة والتأكد من ئيةنتقاالمعالجة ا (2)

 .إلقليميتمويل المشاريع غير العصرية والحاسمة لعملية التكامل ا

ية مفوض : لديها القدرة على خفض تكاليف المعامالت واألعباء اإل ارية علىتكاليف المعامالت  (3)

 .والمجموعات االقتصا ية اإلقليميةاالتحا  األفريقي 

: سيكون لصياغة االستراتيجيات وخطط العمل المنسقة للمانحين تأثير إيجاعبي على اإلصالح  (4)

والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية والدول األعضاء على تنفيذ اإلصالحات قدرة االتحا  األفريقي 

 .المتوخاة والمشاريع ذات األولوية

تنسيق المانحين وحوار السياسات بين المانحين واالتحاد األفريقي / المجموعات االقتصادية   (5)

عبين يما فياسات : سيسهل التنسيق والمواءمة عبين المانحين مع توفير منصة لحوار الساإلقليمية

 .المانحين وعبين المانحين واالتحا  األفريقي والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية

 متعد يال متعد  المانحين مجموعة من المانحينال: يشجع الصندوق االستئماني تعبئة الموارد  (6)

 .األطراف والجهات المانحة الثنائية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص على تخصيص الموار 

 

 نشاءقيد اإل التي وتلكالتي بدأ تشغيلها  -التي يديرها االتحاد األفريقي صناديقال 5.8
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 صندوق التكامل األفريقي يلفعلتوصيات: الخطوات الرئيسية في تا  .5.9

 

ينبغي لمفوضية االتحا  األفريقي اآلن أن تتخذ الخطوات المذكورة في الشكل أ ناه لتفعيل صندوق التكامل 

 100 99 .98عند القيام عبهذه المهمة، ستكون تقارير االتحا  األفريقي الحالية نقطة انطالق مهمةواألفريقي. 

 
 

                                                           

ميعًا ج انافسة ألن لهان التعاون وليس الميجب أن يعمل االتحا  األفريقي مع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية لضم 98 

 مصلحة مباشرة في ذلك

( صندوق التكامل األفريقي: صندوق قاري خاص أو 2013عبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) -مفوضية االتحا  األفريقي 99 

 لتكامل لمفوضية االتحا  األفريقيلتنفيذ عبرنامج الحد األ نى 

 فيع المستوى المعني عبمصا ر التمويل البديلة لالتحا  األفريقيرال( تقرير الفريق 2015مفوضية االتحا  األفريقي ) 100 
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، وسيكون التكامل اإلقليمي أجندةهناك حاجة إلى زيا ة االلتزام والشغف والنهج القائم على النتائج تجاه تنفيذ 

 غنى عنه.وجو  آلية تمويل تشغيلية موثوقة أمًرا ال 

  

عملفريقتشكيلاألفريقياالتحا مفوضيةعلىيجب•
والهيكلالقانونياإلطارلصياغة(الخبراءمنفريق)

اراأل وتحديدمعاألفريقيالتكامللصندوقالمؤسسي
.عبوضوحوالمسؤوليات

1

جتماعاالفيالمؤسسيوالهيكلالقانونياإلطارتقديميجب•
نقديةوالالماليةللشؤونالمتخصصةالفنيةللجنةالقا م

.هواعتما الستعراضهوالتكاملاالقتصا يوالتخطيط
2

مويلالتلزيا ةآلياتأيًضاالعملفريقيقترحأنيجب•
وليدلتالموار تعبئةاستراتيجيةإلىعباإلضافةاألولي

البعيدالمدىعلىاإليرا ات
3

معمشاوراتاألفريقياالتحا مفوضيةتجريأنيجب•
حولاألعضاءوالدولاإلقليميةاالقتصا يةالمجموعات
المقترحةالموار تعبئةاستراتيجية

4

لجداولاالتاليةالمتخصصةالفنيةاللجنةتقترحأنيجب•
الراعبعيقيالتنساالجتماعإلىتقريروتقديمللتنفيذالزمنية

5
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 المالحق

 

 مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد األبعاد
 

، في 2018في سبتمبر  ،ومفوضية االتحا  األفريقي اإلقليميةاعتمد خبراء من المجموعات االقتصا ية 

متعد  األعبعا  كأ اة لرصد وتقييم عملية التكامل في المؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي ، كمباال )أوغندا(

أفريقيا سواء على المستوى اإلقليمي أو على المستوى القاري. هذا المؤشر هو نتيجة العمل الذي عبدأ في 

في  اكار )السنغال( خالل منتدى التكامل األفريقي الذي نظمته مفوضية االتحا  األفريقي  2016 يسمبر 

 المعهد األفريقي للتنمية االقتصا ية والتخطيط التاعبع لألمم المتحدة.و

 

مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي هو وضع إطار للرصد والتقييم تمخض عنها كان الهدف من الدراسة التي 

ك البنالذي تم تطويره عباالشتراك مع مفوضية االتحا  األفريقي و ؤشر التكامل اإلقليمي األفريقيمكمل لم

مؤشر التكامل اإلقليمي  . تعرض2016ولجنة األمم المتحدة االقتصا ية ألفريقيا في عام  لتنميةل األفريقي

إزاء عدم إ راجها أثناء  هاقلقعن المجموعات االقتصا ية اإلقليمية أعرعبت للنقد عبمجر  إصداره.  األفريقي

 .كما أكد الخبراء على الضعف المنهجي لتقرير البحوث الزراعية. مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي تطوير

 

 المتعدد األبعاد قليمي األفريقيأهداف مؤشر التكامل اإل

 

 مل المجموعاتإلى رصد وتقييم مستوى تكا مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا يهدف 

 . 2063 أجندةاالقتصا ية اإلقليمية على أساس عبرنامجين رئيسيين للتكامل اإلقليمي: معاهدة أعبوجا و

 

 :ما يلي يهدف المؤشر إلى

 وتقييم مستوى تطور المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، ستيعابا  (1)

 أ اء المجموعات االقتصا ية اإلقليمية وفقًا للعتبات المحد ة ةقارنم  (2)

ناع صانتباه لفت الكشف عن نقاط القوة والضعف في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية من أجل   (3)

 .القرار التخاذ قرارات أكثر فعالية

 

 

 

 مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد األبعادملخص 

 

 :يمكن تقسيم النهج المنهجي المستخدم لتصميم المؤشر إلى نهجين فرعيين

 العلميمنهجية الحساب   (1)

 .المنهجية العلمية للشمولية  (2)

 

عام  جندةأاتخذت مفوضية االتحا  األفريقي، عبالتعاون مع المجموعات االقتصا ية اإلقليمية، معاهدة أعبوجا و

األفريقي المتعد  األعبعا . تناولت الدراسة الجداول الزمنية والبرامج  اإلقليمي كأساس للتكامل 2063

تم التحقق يوتحديدها على أساس هاتين الرؤيتين لتحقيق إفريقيا موحدة.  الرئيسية واألولويات التي تم

األعبعا  والمؤشرات والعتبات قد تم تحديدها كون عبوضوح من شمولية الدراسة، مع األخذ في االعتبار 

 عباالشتراك مع الخبراء من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية والمعاهد اإلحصائية الوطنية والبنوك المركزية

قة الخبراء خالل الدراسة اجتماعات ألفر 6وغيرهم من الخبراء المستقلين. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تنظيم 

 .؛ مما جعل من الممكن النظر في آراء أصحاب المصلحةعبأكملها

 

 مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد األبعادعرض 
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ب يتألف مصمم كمؤشر مركاللرصد والتقييم اإطار التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا   مؤشريعتبر 

 لكل من المؤشرات.عتبات مؤشًرا و 33أعبعا  تكاملية و 8من 

 

 مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد األبعادأبعاد 

تكامل ال تبار أوجه القصور في مؤشرعبناًء على النظر في عملية التكامل الكالسيكية، مع األخذ في االع

 ، فإن األعبعا  الثمانية التي تناولتها الدراسة هي2063 أجندةاألول وفحص معاهدة أعبوجا واإلقليمي األفريقي 

 :ما يلي

 تنقل الناسحرية   (1)

 التكامل التجاري  (2)

 التكامل المالي  (3)

 التكامل النقدي  (4)

 التكامل االجتماعي  (5)

 تكامل البنية التحتية  (6)

 التكامل المؤسسي والسياسي  (7)

 التكامل البيئي  (8)

 مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعدد األبعادمؤشرات 

 

على النحو الواجب لتقييم مستوى التقدم في المجموعات لكل من األعبعا  الثمانية،  ،تم تحديد المؤشرات

 .االقتصا ية اإلقليمية

 

 :والمؤشرات الكميةهناك نوعان من المؤشرات: المؤشرات النوعية 

 

 .تصف المؤشرات النوعية األ وات واالتفاقيات المعتمدة التي يجب تنفيذها أثناء عملية التكامل  (1)

ً مباشرة يتم الحصول على قيم لها أثناء جمع   (2) تشير المؤشرات الكمية إلى أهداف محد ة كميا

 .البيانات

                         

 األفريقي المتعد  األعبعا مؤشر التكامل اإلقليمي مؤشرات 

 

 النوع المؤشرات األبعاد

  نوعي إقليمي جواز سفر جواز سفر المجموعة/ تنقل الناسحرية 

 نوعي عبين الدول شأشيراتعدم وجو  

 نوعي جواز السفر الحر

 نوعي الستقرارحق ا التكامل االجتماعي

 نوعي حق اإلقامة

 نوعي الوصول إلى سوق العمل

 نوعي اضيإلى األرالوصول 

 نوعي وجو  اتفاقية التجارة الحرة التكامل التجاري

 نوعي التعريفة الخارجية المشتركة وجو 

 كمي الصا رات البينية

 كمي ية البينيةقليمالوار ات اإل

 كمي نسبة الرحالت الجوية اإلقليمية تكامل البنية التحتية

ا تطوير البنية التحتية في أفريقي وجو  عبرنامج إقليمي )رنامج

 (أو غيره

 نوعي
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 كمي قاليمتكاليف التجوال في األ

 نوعي نظام الدفع اإلقليمي التكامل المالي

 نوعي إلقليميةسوق األوراق المالية 

 نوعي المعايير االحترازية الكلية

 نوعي اإلقليمي مركز تبا ل المعلومات

 كمي عد  العمالت التكامل النقدي

 كمي عبالعملة المحلية/ اإلقليمية تي تتمنسبة التجارة البينية ال

  كمي معايير التقارب

 نوعي خطة اإل ارة البيئية اإلقليمية التكامل البيئي

 نوعي موعةضريبة كرعبون المج

 نوعي لإل ارة المتكاملة للموار  المائية جموعةخطة الم

 نوعي لإل ارة المتكاملة للموار  المائية المنظمة اإلقليمية

 نوعي المركز اإلقليمي لجمع البيانات الجغرافية المكانية عن المياه

التكامل السياسي 

 والمؤسسي

 نوعي البرلمان اإلقليمي

 نوعي محكمة العدل اإلقليمية

 نوعي الجيش اإلقليمي

 نوعي البنك المركزي اإلقليمي

 نوعي إقليمية جامعة/ مؤسسة تدريب
 

 حساب المؤشرات

 

 :مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا تتبع منهجية حساب 

 

 المؤشرات النوعية

 

مراحل: المشاورات،  5تمثل المؤشرات النوعية أ وات التكامل التي يتبع تنفيذها عملية معممة في 

 المحلية.  ماج في القوانين، واإلوالمفاوضات، والتوقيع، والتصديق

 المرحلة األولى: المشاورات (C) المفاوضات ، (N) التوقيع ، (S) 

 المرحلة الثانية: التصديق (R) ماج في القوانين المحليةواإل  (D) 

 

 كلفي إطار لكل منها. ½ وزن  تمثل كل مرحلة من هاتين المرحلتين نصف العملية عبأكملها مما يعطي

 .وزانلمراحل الفرعية نفس األيكون ل مرحلة،

 :وعبالتالي
Iq= 0.5 *     (1/3*C+1/3*N+1/3*S)         +        0.5 *    (1/2*R+1/2*D) 

 للدول  اخل (T) الدول التي صدقت على الصك والعد  اإلجمالي (k) هي النسبة عبين عد  R علما عبأن

 .المجموعة االقتصا ية اإلقليمية
R=k/T 

المجموعة االقتصا ية  األ اة وإجمالي عد  الدول  اخلعبإ ماج  قامتالدول التي  (p) هي النسبة عبين عد  D و

 .اإلقليمية
D=p/T 

 

فقط عندما تصل الدول إلى النصاب القانوني  دماج في القوانين المحليةتبدأ المرحلة الفرعية لإل  **

 .للتصديق مما يسمح بدخول الصك حيز التنفيذ
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 :وعبالتالي
   

Iq= 0.5 *     (1/3*C+1/3*N+1/3*S)         +        0.5 *    (1/2* k/T +1/2* p/T) 

 

 المؤشرات الكمية

 

 طاقن عبالنسبة لهذه المؤشرات التي هي أرقام عبالفعل، يتم استخدام طريقة حساب لمواءمة جميع األرقام في

ي عضاء المختلفة ف[. إن طرق التنسيق هي إما التوحيد القياسي أو حساب التباين عبين الدول األ1؛  0]

 .قتصا ية اإلقليمية أو حساب النسبالمجموعة اال

 

لتقييم الفجوة عبينها وعبين القيم التي تم  2063تُستخدم القيم المستهدفة الموجو ة في معاهدة أعبوجا وأجندة 

 .1و  0جمعها في المجموعات االقتصا ية اإلقليمية. يستخدم هذا االنحراف لتسوية القيم في النطاق 

 

 حساب العتبات

 

يتبع حساب العتبات المنطق المستخدم في حساب المؤشرات. هذه العتبات مستمدة من األهداف والغايات 

. عبالنسبة لمؤشر معين، تبحث الدراسة عن األهداف المرتبطة عبه 2063 أجندةالوار ة في معاهدة أعبوجا و

قت ل أو يتم توزيعه عبشكل منصف عبمرور الوفي عبرامج التكامل الرئيسية. ثم يتم تقسيم هذا الهدف إلى مراح

 .لمعرفة ما يجب تحقيقه كل عام لأل اة أو الهدف المرا  تحقيقه

 

 المحد ، دالبع يشكل مؤشر لكل العتباتعبعد حساب العتبات على مستوى األعبعا  عن طريق حساب متوسط 

. األعبعا  تباتعية التي تعتمد على متوسط العتبة اإلقليم مؤشر التكامل اإلقليمي األفريقي المتعد  األعبعا  يقدم

 للمقارنة مع القيمة اإلجمالية التي تم االعتبة المحسوعبة هي العتبة اإلقليمية اإلجمالية. يتم استخدامه هذه

 .الحصول عليها لكل من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية

 

 حساب تمي اإلقليمية، االقتصا ية للمجموعاتلحصول على فكرة عن المستوى المتوسط من أجل اعبعد ذلك، و

قارية عباستخدام القيم الثمانية التي تم الحصول عليها من المجموعات االقتصا ية اإلقليمية ال القيمة متوسط

 لمجموعاتا مستوى على الموجو ة العتبة نفس وهي القارية العتبة مع القيمةتتم مقارنة متوسط والثمانية. 

 .عام األساس 2018 عام اعتبار مع المؤشرات من لكل تقييم إجراء تم. اإلقليمية االقتصا ية
 

 العتبات الغايات/ األهداف المؤشرات

ل تنقعبروتوكول حرية 

  اخل الناس

المجموعة االقتصا ية 

 اإلقليمية

 تعلقة عبحريةج جميع البروتوكوالت الما مإتم 

 كل مجموعة اقتصا ية إقليميةفي  تنقل الناس

 2018عبحلول عام  ةالوطني وانينالقفي 

0.75 

 

لسلع والخدمات ورأس تتحقق حرية حركة ا جواز سفر المجموعة

أي إلى ، ويمكن لألشخاص المسافرين المال

 ولة عضو الحصول على تأشيرة عند نقطة 

 الدخول

0.75 

متطلبات التأشيرات 

عبين الدول األعضاء 

المجموعة  في

 االقتصا ية اإلقيلمية

لسلع والخدمات ورأس احركة حرية تتحقق 

المال، ويمكن لألشخاص المسافرين في أي 

 ولة عضو الحصول على تأشيرة عند نقطة 

 الدخول

0.75 
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التعريفة الخارجية 

 المشتركة

سوق ألفريقي واليل االتحا  الجمركي افعسيتم ت

ة واالتحا  النقدي األفريقي وحداألفريقية الم

 2023عبحلول عام 

0.75 

 

الصا رات البينية من 

السلع )كنسبة مئوية 

من إجمالي صا رات 

 (السلع

في  %10,1من  البينية التجارة األفريقيةتزيد 

 2063في عام  %60إلى  2012عام 
0.8  

ملحوظة: عبالرغم من أن الزيا ة 

،  %1,2السنوية للهدف المحد  هي 

نمو إال أنه من غير الواقعي تحقيق 

/ 1العا ية )خطي في ظل الظروف 

1,2) 

وار ات السلع  اخل 

)كنسبة  موعةالمج

مئوية من إجمالي 

 (وار ات السلع

في  %10,1التجارة البينية األفريقية من تزيد 

 2063في عام  %60إلى  2012عام 
0.8  

ملحوظة: عبالرغم من أن الزيا ة 

،  %1,2السنوية للهدف المحد  هي 

إال أنه من غير الواقعي تحقيق نمو 

/ 1خطي في ظل الظروف العا ية )

1,2) 

صا رات الخدمات 

 موعة اخل المج

)كنسبة مئوية من 

إجمالي صا رات 

 (الخدمات

في  %10,1من  البينية التجارة األفريقيةتزيد 

 2063في عام  %60إلى  2012عام 
0.8  

ملحوظة: عبالرغم من أن الزيا ة 

،  %1,2للهدف المحد  هي السنوية 

إال أنه من غير الواقعي تحقيق نمو 

/  1خطي في ظل الظروف العا ية )

1,2) 

وار ات الخدمات 

من  النسبة المئوية)

إجمالي وار ات 

 (الخدمات

في  %10,1من  البينية التجارة األفريقيةتزيد 

 2063في عام  %60إلى  2012عام 
0.8  

الزيا ة مالحظة: على الرغم من أن 

،  %1,2السنوية للهدف المحد  هي 

إال أنه ليس من الواقعي تحقيق نمو 

 %1خطي في ظل الظروف العا ية. 

 (1,2/  1سنوي موصى عبه )

تجارة الكهرعباء  اخل 

 المجموعة

سيتم تشغيل مجمعات الطاقة اإلقليمية التي 

في  %50عززتها زيا ة عبنسبة ال تقل عن 

وستساهم  -من خالل سد إنجا  -إنتاج الطاقة 

في كهرعبة التحول الصناعي للقارة وراحة 

 2023مواطنيها عبحلول عام 

0.64 

 

ة ظة: على الرغم من أن الزيا وحمل

، %12,5السنوية للهدف المحد  هي 

إال أنه ليس من الواقعي تحقيق نمو 

خطي في ظل الظروف العا ية. 

/  8سنويًا ) %8 نسبةيوصى عب

12,5) 

نسبة الرحالت  اخل 

 المجموعة

ع لجميالجوي األفريقي فضاء السيتم فتح 

 ةاألفريقيالجوية  خطوطال
0.25 

 

ملحوظة: يجب أن يتماشى هذا مع 

 ياموسوكرومقرر  تنفيذ

 0.25  تكلفة التجوال

مؤشر تطوير البنية 

 التحتية

وية لرواعبط البرية والجاستكمال البنية التحتية ل

 ،2025عبحلول عام والبحرية واإللكترونية 

 2040والسكك الحديدية عبحلول عام 

0.65 

 

ملحوظة: إشارة إلى مؤشر البنية 

 لبنك األفريقيالتحتية اإلقليمية ل

 للتنمية
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سوق فريقي واليل االتحا  الجمركي األفعسيتم ت حق االستقرار

واالتحا  النقدي األفريقي  وحدةاألفريقية الم

 2023عبحلول عام 

 اإلقامةالحق في و تنقل الناسحرية و

( ، المرحلة 2023-2019)واالستقرار 

 الخامسة من معاهدة أعبوجا

0.6 

 

 الحق في اإلقامة

 

سوق ألفريقي واليل االتحا  الجمركي افعسيتم ت

ة واالتحا  النقدي األفريقي وحداألفريقية الم

 2023عبحلول عام 

 اإلقامة  في حقالو تنقل الناسحرية و

( ، الخطوة 2023-2019) ستقرارواال

 الخامسة من معاهدة أعبوجا

0.6 

الوصول إلى سوق 

 العمل

سوق ألفريقي واليل االتحا  الجمركي افعسيتم ت

ة واالتحا  النقدي األفريقي وحداألفريقية الم

 2023عبحلول عام 

 اإلقامةالحق في و تنقل الناسحرية و

( ، الخطوة 2023-2019)واالستقرار 

 الخامسة من معاهدة أعبوجا

0.6 

 

 

الحصول على 

 األراضي

سوق ألفريقي واليل االتحا  الجمركي افعسيتم ت

ة واالتحا  النقدي األفريقي وحداألفريقية الم

 2023عبحلول عام 

0.6 

تنفيذ نظام  فع إقليمي  اخل المجموعات  نظام الدفع األفريقي

 2023اإلقليمية عبحلول عام  االقتصا ية
0.6 

 

سوق األوراق المالية 

 اإلقليمية

إنشاء عبورصة إقليمية  اخل المجموعات 

 2023االقتصا ية اإلقليمية عبحلول عام 
0.6 

 

مركز إقليمي لتبا ل 

 المعلومات

تنفيذ مركز تبا ل معلومات إقليمي  اخل 

المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبحلول عام 

2023 

0.6 

 

 

تغيير في معدل التضخم  اخل يوجد  ال  معدل التضخم

المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبحلول عام 

2023 

3% 

 

 

المعايير االحترازية 

 الكلية

تنفيذ المعايير االحترازية الكلية  اخل 

المجموعات االقتصا ية اإلقليمية عبحلول عام 

2023 

0.6 

 

 

بكة مصرفية وجو  ش

إقليمية )قيد 

 (ستعراضاال

تنفيذ شبكة مصرفية إقليمية  اخل المجموعات 

 2023االقتصا ية اإلقليمية عبحلول عام 
0.6 

 

 

عد  العمالت 

 المعترف عبها في

مجموعة اقتصا ية 

 إقليمية

 0.6 2025إنشاء عملة موحدة عبحلول عام 

 

نسبة التجارة  اخل 

التي تمت  موعةالمج

تسويتها عبعمالت 

)العمالت  موعةالمج

 (الوطنية

عبالعملة  موعة اخل المج  فع جميع التجارة

 2025اإلقليمية عبحلول عام 
0.6 
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خطة اإل ارة البيئية 

 اإلقليمية

تنفيذ عبرامج شها ات االستدامة اإلقليمية 

 2020والقارية عبحلول عام 

 

االتفاقات الملزمة الستكشاف إ ارة عا لة 

ة العاعبرومنصفة ومستدامة للموار  الطبيعية 

للحدو  )المياه والمتنزهات والمحيطات( 

 2020عبحلول عام 

0.75 

 

 

الهيئة المنظمة 

 ألنشطة حماية البيئة

صندوق المناخ األفريقي قضايا التكيف يعالج 

مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في القارة، 

عبما في ذلك تطوير التكنولوجيا عبحلول عام 

2025 

0.7 

 

 

ضريبة الكرعبون 

 للمجموعة

 ارة/ استغالل الموار  االتفاقات الملزمة إل

الطبيعية العاعبرة للحدو  )المياه والمتنزهات 

والمحيطات( عبشكل عا ل ومنصف ومستدام 

 2020عبحلول عام 

0.75 

 

 المجموعةخطة 

لإل ارة المتكاملة 

 للموار  المائية

تنفيذ عبرامج شها ات االستدامة اإلقليمية 

 2020والقارية عبحلول عام 
0.75 

 

المنظمة اإلقليمية 

لإل ارة المتكاملة 

  للموار  المائية

توحيد أو إنشاء مؤسسات مخصصة إل ارة 

 2023المياه العاعبرة للحدو  عبحلول عام 
0.6 

 

المركز اإلقليمي لجمع 

البيانات الجغرافية 

 المكانية عن المياه

سيتم إنشاء وكالة الفضاء األفريقية عبحلول عام 

2023 
0.6 

 

 

 0.75 2025تشكيل البرلمان اإلقليمي عبحلول عام  البرلمان اإلقليمي

 

إنشاء محكمة العدل اإلقليمية عبحلول عام  محكمة العدل اإلقليمية

2025 
0.75 

 

 

 0.6 2025تأسيس الجيش اإلقليمي عبحلول عام  الجيش اإلقليمي

 

البنك المركزي 

 اإلقليمي

عام إنشاء البنك المركزي األفريقي عبحلول 

 ()معاهدة أعبوجا 2028
0.6 

 

إنشاء جامعة إقليمية )مراكز عبحثية( عبحلول عام  جامعة إقليمية

2025 
0.75 
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 إنشاء منظمة الوحدة األفريقية في أ يس أعباعبا  1963

 البنك األفريقي للتنمية  1964

 االتحا  الجمركي للجنوب األفريقي  1969

 (2004 عام ، وتم تنقيحه فياإليكواس اتحا  نهر مانو )تم إ راجه الحقًا في  1973

 االقتصا ية لدول غرب أفريقياعة مجموال  1975

 (: خطة لزيا ة االكتفاء الذاتي ألفريقيا2000-1980)وس للتنمية االقتصا ية ألفريقيا جخطة عمل ال  1980

 لجنوب األفريقياالمؤتمر التنسيقي للتنمية 

 منطقة التجارة التفضيلية  1981

 عة االقتصا ية لدول وسط أفريقيامجموال 1983

 الهنديلجنة المحيط   1984

 المعنية عبالجفاف والتنمية مشتركةالهيئة الحكومية ال  1986

 اتحا  المغرب العرعبي  1989

ة سوق أفريقيتتوج عبالتي أنشأت اللجنة االقتصا ية ألوروعبا من خالل ست مراحل  1991معاهدة أعبوجا لعام   1991

 .1994لمعاهدة حيز التنفيذ منذ عام مشتركة تستخدم المجموعات االقتصا ية اإلقليمية كعناصر أساسية.  خلت ا

 لجنوب األفريقيتنمية ا مجموعةمؤتمر تنسيق التنمية للجنوب األفريقي  أصبح  1992

 فريقياألجنوب الو أفريقيا السوق المشتركة لشرق  1993

 االتحا  االقتصا ي والنقدي لغرب إفريقيا  1994

 تحل محل الهيئة الحكومية الدولية المعنية عبالتنمية (IGAD) الهيئة الحكومية الدولية المعنية عبالتنمية 1996

 (CEN-SAD) تجمع  ول الساحل والصحراء 1998

 (OAU) والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية AEC عبروتوكول عبشأن العالقات عبين

 عبإنشاء اتحا  أفريقي 1999إعالن سرت لعام  1999

 في قمة لومي القانون التأسيسي لالتحا  الذي تم تبنيه - 2000

 جماعة شرق افريقيا

 المواعيد الرئيسية في التكامل األفريقي
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 المشتركة المعنية عبالجفاف والتنمية محل الهيئة الحكومية )اإليغا ( لتنميةالمشتركة ل تحل الهيئة الحكومية  1996

 )سين صا (     تجمع  ول الساحل والصحراء  1998

 )منظمة الوحدة األفريقية( والمجموعات االقتصا ية اإلقليمية الجماعة االقتصا ية األفريقية  عبينة عبروتوكول عبشأن العالق         

 تحا  أفريقيالإنشاء احول  1999إعالن سرت لعام   1999

 القانون التأسيسي لالتحا  في قمة لومياعتما   2000

 جماعة شرق افريقيا

 يكواسإلجواز سفر ا

 المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى

 رسمت قمة لوساكا خارطة طريق لتنفيذ االتحا  األفريقي  2001

 .نيبا ( كبرنامج لالتحا  األفريقي في قمة لوساكاالتم تبني الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا )

 ( االتحا  األفريقي وعقدت أول مؤتمر لرؤساء  ول االتحا  األفريقي2002أطلقت قمة  يرعبان )   2002

 قي()االتحا  األفريواألمن المنظومة األفريقية للسلم م واألمن/ عبروتوكول مجلس السل

 األقران المتبا لة عبين مراجعةلل لية األفريقيةاآل  2003

 فريقياألبرلمان ال  2004

 لإليكاس إطالق منطقة التجارة الحرة

 جماعة شرق أفريقيا والسا كتم إنشاء الثالثية المشتركة عبين الكوميسا و  2005

 االتحا  الجمركي للكوميسا  2009

 التكامل في االتحا  األفريقي الحد األ نى من عبرنامج

 الميثاق األفريقي لإلحصاء

 لجماعة شرق أفريقيا السوق المشتركة  2010

 )االتحا  األفريقي(  عبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا  2011

 عاًما 50 منظمة الوحدة األفريقية/ االتحا  األفريقي في 2013

، م الشيخرفي ش 2015سا ك لعام الشرق إفريقيا ومجموعة  جماعةعبين الكوميسا وتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثالثية  2015

 مصر

البنك األفريقي ) ؛ مؤشر انفتاح تأشيرة إفريقياسا كالشرق إفريقيا ومجموعة جماعة اتفاقية التجارة الحرة الثالثية عبين الكوميسا و 2016

 للتنمية( 

 )االتحا  األفريقي(  منطقة التجارة الحرة القارية  2017

 الي، روانداجة الحرة القارية األفريقية في كياتفاقية منطقة التجار إطالقتم  2018

 اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية حيز التنفيذ خول  2019

 األفريقيةالتجارة الحرة القارية في إطار منطقة  عبدء التداول  2021
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