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 تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا

 مقدمة  -أوال 
اقتصادية وسياسية للبلدان األفريقية، كما يتضح من يشكل التكامل اإلقليمي أولوية  -1

برامج التكامل املتعددة اليت جيري اعتمادها وتنفيذها على الصعيدين القاري واإلقليمي. 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية هي حجر الزاوية يف السعي إىل حتقيق التطلع حنو قارة 

ذه اجلماعات أهدافًا متماثلة، فهناك أفريقية متكاملة اقتصاديا. وعلى الرغم من أن هل
اختالفات ال تزال قائمة يف هياكلها وأدائها، مبا يف ذلك يف وترية ومستوى حتقيق أهدافها 
وغاياهتا التعاهدية. ففي حني أحرزت بعض هذه اجلماعات تقدما كبريا يف جماالت التكامل 

املقررة مبوجب تلك املعاهدات  الرئيسية، ال يزال البعض اآلخر جيد صعوبة يف حتقيق األهداف
التارخيية  1991واالتفاقيات، ويف بلوغ األهداف اجلوهرية املنصوص عليها يف معاهدة عام 

املنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية )معاهدة أبوجا(. ويرد سرٌد كامٌل عن أفضل املمارسات 
 ادية ألفريقيايف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا يف تقرير اللجنة االقتص

(E/ECA/CTRCI/8/4). 

بلدا أفريقيا على اتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  44وميثل توقيع  -2
، يف 2019يف كيغايل، وبدء مرحلتها التنفيذية يف متوز/يوليه  2018آذار/مارس  21يف 
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وينطوي هذا االتفاق  )1(.نيامي، خطوتني بارزتني يف التاريخ احلديث لتكامل القارة األفريقية
على إمكانية التعجيل بتحقيق أهداف معاهدة أبوجا، اليت تشمل إرساء أسس التنمية 
االقتصادية املتبادلة فيما بني الدول األعضاء األفريقية من خالل عملية تدرجيية للتنسيق، 

 قبلة. واملواءمة والتكامل التدرجيي ألنشطة اجلماعات االقتصادية اإلقليمية احلالية وامل

ويعرتف االحتاد األفريقي رمسيا بثماين مجاعات اقتصادية إقليمية، أشار إليها أيضا  -3
االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، بوصفها اللبنات اليت يقوم عليها تنفيذ 

داء العام وعلى الرغم من أن األ )2(االتفاق، وإنشاء االحتاد اجلمركي القاري يف هناية املطاف.
فإن العوامل اليت يستند  متفاوتا،هلذه اجلماعات يف أبعاد التكامل املختلفة كان، بصفة عامة، 

إليها هذا األداء تشكل دروسًا قيمة ينبغي االستفادة منها من أجل النهوض بالتكامل يف 
 املنطقة، مبا يف ذلك يف تنفيذ االتفاق. 

رز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا، مع ويقدم هذا التقرير تقييمًا للتقدم احمل -4
الرتكيز بوجه خاص على التقدم الذي أحرزته اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف األبعاد 
الرئيسية للتكامل اإلقليمي، وهي: التكامل االقتصادي الكلي؛ والتكامل اإلنتاجي؛ والتكامل 

شخاص؛ واحلوكمة والسلم واألمن. التجاري؛ وتكامل اهلياكل األساسية؛ وحرية حركة األ
ويشكل دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا، إىل جانب مؤشرات رئيسية أخرى، أساس هذا 

وبعد املقدمة، يتألف التقرير مما يلي: يركز الفرع الثاين على التكامل التجاري؛  )3(التقرير.
رابع على التكامل االقتصادي ويركز الفرع الثالث على التكامل اإلنتاجي؛ يف حني يركز الفرع ال

الكلي؛ والفرع اخلامس على تكامل اهلياكل األساسية؛ والسادس على اهلجرة وحرية تنقل 
األشخاص؛ والسابع على احلوكمة، والسلم واألمن؛ ويف اخلتام، يعرض الفرع الثامن اخلامتة 

 والتوصيات. 

                                                      
الرئيسي للدورة العاشرة للجنة التعاون والتكامل على الصعيد اإلقليمي هو الوقوف على اجلهود كان اهلدف   )1(

اليت بذلت للتعجيل بتنفيذ خطة العمل لتعزيز التجارة فيما بني بلدان أفريقيا واتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة 
 هود.القارية األفريقية. ولذلك شكل توقيع االتفاق تتوجيا جلميع هذه اجل

السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي )الكوميسا(، ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول   )2(
وسط أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واحتاد املغرب 

 واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )اإليغاد(. ،( صاد -العريب، وجتمع دول الساحل والصحراء )سني
الذي تشرتك يف إنتاجه اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة االحتاد األفريقي  -مؤشر التكامل اإلقليمي ألفريقيا   )3(

التالية اليت هو مؤشر متعدد األبعاد يعكس التكامل يف اجملاالت أو األبعاد اخلمسة  -ومصرف التنمية األفريقي 
هتم التنمية االجتماعية واالقتصادية: التجارة، واإلنتاج، واالقتصاد الكلي، واهلياكل األساسية وحرية تنقل األفراد. 

 1وتشري الدرجات القريبة من الصفر إىل مستويات األداء األكثر تدنيا، يف حني تشري الدرجات القريبة من 
 إىل مستويات األداء األعلى.
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 التكامل التجاري -ثانيا
األساسي للتكامل يف العديد من اجلماعات يُتوخى أن تشكل التجارة اجملال  -5

االقتصادية اإلقليمية، وهي مدرجة يف برنامج االحتاد األفريقي للحد األدىن من التكامل لعام 
. واستجابة للدعوة اليت ُوجهت إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا 2063وخطته لعام  2009

اإلقليمي لكي تواصل دعم اجلهود  يف الدورة العاشرة للجنة التعاون والتكامل على الصعيد
الرامية إىل التعجيل بتنفيذ خطة عمل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية وإنشاء منطقة 
التجارة احلرة القارية، كرَّست اللجنة جزءا كبريا من عملها لدعم التكامل التجاري يف القارة 

عضاء، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية مبا يشمل توفري الدعم التقين والتدريب للدول األ -
يف املفاوضات املفضية إىل االتفاق املنشئ ملنطقة  -وغريها من املؤسسات اإلقليمية املعنية 

التجارة احلرة القارية األفريقية. وعلى وجه اخلصوص، سامهت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 
، يف وضع مشروع النص الذي إىل جانب شركاء آخرين، مثل مفوضية االحتاد األفريقي

اسُتخدم فيما بعد كأساس للعملية املتصلة مبفاوضات االتفاق املنشئ التفاقية منطقة التجارة 
احلرة القارية األفريقية. وقد أسهم ذلك يف اختتام الدول األعضاء للمفاوضات بنجاح، ما 

التجارة احلرة القارية  أسفر عن الصكوك القانونية الرئيسية الثالثة اليت تقوم عليها منطقة
األفريقية: بروتوكول التجارة يف السلع، وبروتوكول التجارة يف اخلدمات، والربوتوكول املعين 

 بالقواعد واإلجراءات املتعلقة بتسوية املنازعات.

وعالوة على ذلك، أجرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا حبوثا ونشرت استنتاجات  -6
تملة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، مبا يف ذلك يف السياسات املتعلقة بالفوائد احمل

جمال إجياد فرص العمل، والروابط الصناعية، والتنويع االقتصادي والتحول اهليكلي. وقد 
أظهرت توقعات اللجنة أن االتفاق املنشئ للمنطقة من املقرر أن يعزز التجارة فيما بني 

 مليار 16يق مكاسب يف جمال الرفاه تبلغ  املائة وييسر حتقيف 50البلدان األفريقية بأكثر من 
دوالر. ويُقدر أن تكون الفوائد االقتصادية أكرب إذا ما أجريت إصالحات لتيسري التجارة يف 
نفس الوقت. وأسهمت هذه االستنتاجات يف تشجيع املزيد من الدول األعضاء على التوقيع 
على االتفاق والتصديق عليه. وباإلضافة إىل ذلك، أجنزت اللجنة دراساٍت حتليلية يف جماالت 

فيما بني البلدان األفريقية والتجارة الدولية، والتصنيع، وتنمية سالسل القيمة اإلقليمية  التجارة
للجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء. فعلى سبيل املثال، أطلقت اللجنة يف 

إمكانية إنشاء سالسل قيمة إقليمية يف ، التقرير الذي تناول: 2018كانون األول/ديسمرب 
. وقد ساعدت هذه اجلهود الدول األعضاء يف اجلماعات قيا: مسح قطاعيمشال أفري

االقتصادية اإلقليمية على تعميم اسرتاتيجيات التنويع، والتصنيع والتحول االقتصادي يف 
اخلطط اإلمنائية الوطنية، األمر الذي يعزز التجارة فيما بني البلدان األفريقية على النحو 

التجارة فيما بني بلدان أفريقيا وخطة االحتاد األفريقي لعام املتوخى يف خطة عمل تعزيز 
2063. 
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يف االحتاد األفريقي  ادولة عضو  28، كانت 2019تشرين األول/أكتوبر  8وحىت  -7
 54قد صدقت على االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، يف حني وقع عليه 

قتصادية اإلقليمية ملعاجلة قضايا مثل اخنفاض بلدا. ويتيح االتفاق فرصة للجماعات اال
التبادالت التجارية داخل كل مجاعة، وحترير التعريفات وإزالة احلواجز غري اجلمركية. كما أنه 

 يتيح إمكانية التعجيل باختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق مجيع أبعاد التكامل اإلقليمي.

مية، ومفوضية االحتاد األفريقي، واالحتاد وبدعم من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتن -8
األورويب ومركز التجارة الدولية، تعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع عدة بلدان تنتمي 
جلماعات اقتصادية إقليمية خمتلفة ملساعدهتا، يف إطار برنامج مصمم حسب طلبها، يف 

سار منطقة التجارة احلرة القارية وضع االسرتاتيجيات الوطنية القطرية املالئمة فيما يتعلق مب
األفريقية. والغرض من هذه االسرتاتيجيات هو التحديد الدقيق للمصاحل ذات األولوية للبلد 
املعين لكي يستفيد استفادة كاملة من املنطقة، ومن مناطق التجارة احلرة واالحتادات اجلمركية 

وتشمل هذه البلدان توغو،  (4) اإلقليمية.القائمة حاليا يف إطار اجلماعات االقتصادية 
ون ومالوي. وباإلضافة إىل ذلك، ري وزامبيا، وزمبابوي، وغامبيا، وغانا، وغينيا، والكام

وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أدواٍت لتقييم ورصد تنفيذ منطقة التجارة احلرة القارية 
استخدامه بالفعل؛ ومؤشر األفريقية، وهي: دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا، الذي جيري 

األعمال التجارية يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، الذي ال يزال قيد اإلعداد. كما 
تساعد منشورات اللجنة وسلسلة منشوراهتا، مثل التقرير التقييمي للتكامل اإلقليمي يف 

 ، يف هذا الصدد.أفريقيا والتقرير االقتصادي عن أفريقيا، وعدد من املنتجات املعرفية

وقد ارتفعت التبادالت التجارية فيما بني البلدان األفريقية تدرجييًا حبيث بلغت يف  -9
مليار  159.1يف املائة من جمموع التجارة األفريقية )إذ بلغت  16.1نسبة  2018عام 

وال تزال هذه النسبة  (5) .2017يف املائة منها يف عام  15.5دوالر(، بعد أن كانت تبلغ 
يف املائة(  52خفضة جدا مقارنة بالتجارة البينية يف مناطق أخرى، مثل آسيا )حيث تبلغ من

يف املائة، بينما بلغت  2.3يف املائة(. وبلغت حصة القارة من الصادرات العاملية  73وأوروبا )
وتشمل العوامل الكامنة وراء هذا الوضع  (6) .املائةيف  2.5حصتها من الواردات العاملية 

تدين مستوى التصنيع، والصناعات التحويلية والقيمة املضافة، حيث تعتمد معظم البلدان 
                                                      

بصياغة تقرير عن كيفية تنظيم التفاعل بني منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ومناطق حالياً  األمانة تعكف  (4)
 التجارة احلرة واالحتادات اجلمركية اخلاصة باجلماعات االقتصادية اإلقليمية.

(5) .a Digital World: African Trade in 2019African Trade Report ). 2019Import Bank (–Africa Export 
 متاح على الرابط التايل:     

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/demo2.opus.ee/afrexim/African-Trade-Report_2019.pdf.   مت
.2019كانون الثاين/ يناير   9االطالع عليه بتاريخ   

  :متاح على الرابط (6)
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/demo2.opus.ee/afrexim/African-Trade-Report_2019.pdf. 

 .2019كانون الثاين/ يناير   9مت االطالع عليه بتاريخ 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/demo2.opus.ee/afrexim/African-Trade-Report_2019.pdf
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يف املائة، يف حني أن الغالبية العظمى  80األفريقية على صادرات السلع األساسية بأكثر من 
وإىل جانب ذلك، ال تزال من الواردات األفريقية هي منتجات صناعية وسلع مصنَّعة. 

تعريفات االسترياد داخل املنطقة مرتفعة، كما أن عددا من البلدان مل ينشئ بعد، على 
مستوى مجاعته االقتصادية اإلقليمية، مناطق للتجارة احلرة، أو مل يصدق على مثل هذه 

احلرة الثالثية. املناطق أو مل ينفذها تنفيذا كامال، األمر الذي ينطبق أيضا على منطقة التجارة 
ومثة تدابري، مثل نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا، وهو نظام دفع رقمي على نطاق القارة 

، من شأهنا أن تعزز التجارة 2019أطلقه مصرف أفريقيا للتصدير واالسترياد يف متوز/يوليه 
بلدان األفريقية أو فيما بني البلدان األفريقية من خالل تيسري املدفوعات التجارية فيما بني ال

 املعامالت عرب احلدود بالعمالت األفريقية.

وبوجه عام، حققت التكتالت اإلقليمية نتائج متباينة فيما يتصل بُبعد التكامل  -10
فقد ظلت العديد من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  (7) (.التجاري )انظر الشكل أدناه

. وكان 0.383تسجل معدالت منخفضة يف جمال التكامل التجاري، حيث بلغ املتوسط 
احتاد املغرب العريب هو األعلى أداءً  من حيث التكامل التجاري، حيث حقق معدال بلغ 

ي أقل التكتالت اإلقليمية نقطة؛ يف حني كانت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريق 0.481
 .0.340تكامال يف جمال التجارة، حيث بلغ متوسط نقاطها 

 أداء اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف األبعاد اخلمسة للتكامل اإلقليمي

 
 : بيانات مأخوذة من دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا )اللجنة االقتصادية ألفريقيا، سيصدر قريبا(.املصدر

                                                      
يقاس بُعد التكامل التجاري لدليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا خبمسة مؤشرات هي: متوسط تعريفات الواردات  (7)

داخل املنطقة؛ وحصة الصادرات فيما بني بلدان املنطقة من الناتج احمللي اإلمجايل؛ وحصة الواردات فيما بني 
البلد  كانوما إذا   املنطقة؛لتجارية فيما بني بلدان بلدان املنطقة من الناتج احمللي اإلمجايل؛ وحصة التبادالت ا

االتفاق أو مل على ربوتوكول املتعلق باتفاق إنشاء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أو وقع الق على د  قد ص
 .يفعل
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 لتكامل اإلنتاجيا -ثالثا
يشكل التكامل اإلنتاجي، بالنسبة خلمٍس من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  -11

الثمانية، أضعف أبعاد التكامل اإلقليمي من حيث األداء. وهذا يبني أن معظم اجلماعات 
متخلفة فيما يتعلق بالصادرات والواردات الوسيطة داخل املنطقة، وأهنا تسجل معدالت 

فيما خيص دليل التكامل التجاري. وهذا على الرغم من أن املستويات منخفضة جدا 
املنخفضة جدا للتكامل اإلنتاجي تعوق التكامل اإلقليمي الفعال، ألن التكامل اإلنتاجي 
أمٌر أساسٌي لتعزيز التصنيع والتجارة على مستوى بلدان اجلماعة االقتصادية اإلقليمية ويف 

كتسي التكامل اإلنتاجي كذلك أمهية بالغة فيما خيص إدماج سياق التبادالت األفريقية. وي
االقتصادات األفريقية يف سالسل القيمة اإلقليمية وسالسل القيمة العاملية، على النحو 

 .2063املتوخى يف خطة عام 

ويتصدر احتاد املغرب العريب ومجاعة شرق أفريقيا قائمة اجلماعات االقتصادية  -12
 0.449اإلنتاجي، حيث بلغ ما حققاه يف هذا املؤشر  اإلقليمية من حيث التكامل

على التوايل، يف حني أن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا هي أقل التكتالت  0.434و
اإلقليمية تكامال من حيث بعد التكامل اإلنتاجي، إذ أن ما حققته يف هذا املؤشر مل يتجاوز 

ية اجلماعات االقتصادية اإلقليمية فيما يتعلق . وعلى الرغم من األداء املتدين لغالب0.220
بالتكامل اإلنتاجي، هناك عدة مبادرات جيري تنفيذها لتحسني احلالة، مبا يف ذلك بعض 
املبادرات اليت تدعمها اللجنة االقتصادية ألفريقيا. فعلى سبيل املثال، تقدم اللجنة االقتصادية 

ائية للجنوب األفريقي ودوهلا األعضاء وتتعاون معها ألفريقيا الدعم التقين ألمانة اجلماعة اإلمن
ملساعدهتا يف توطني اسرتاتيجية وخريطة طريق التصنيع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي 

(، اللتني هتدفان إىل التعجيل بالتصنيع يف املنطقة من خالل اإلثراء والقيمة 2015-2063)
قتصادي. وقد وضع مشروع بروتوكول بشأن املضافة سعيا لتحقيق التحول االجتماعي واال

الصناعة لتعزيز القواعد الصناعية التنافسية يف املنطقة. وأجرت اجلماعة اإلمنائية للجنوب 
األفريقي دراسات إلنشاء سالسل قيمة إقليمية ذات أولوية يف صناعات جتهيز املنتجات 

التبادالت التجارية داخل املنطقة الزراعية، واملعادن واملستحضرات الصيدالنية، من أجل زيادة 
 واالندماج يف سالسل القيمة العاملية.

(، على 2032-2012وتنفذ مجاعة شرق أفريقيا السياسة التصنيعية للجماعة ) -13
اخنفضت  2017و 2012الرغم من أن مسامهة الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل بني عامي 

باستثناء مجهورية تنزانيا املتحدة، اليت زادت  -بالنسبة جلميع الدول األعضاء يف اجلماعة 
ويف ضوء أمهية الطاقة يف متكني التصنيع،  (8) املائة.يف  26ئة إىل يف املا 22فيها من حوايل 

                                                      
(8) ). The State of Industrialization in the EAC2019East African Development Bank ( 

 ./eac-the-in-industrialization-of-state-https://eadb.org/the  الرابط: متاح على  

 .2019كانون الثاين/ يناير   9مت االطالع عليه بتاريخ 

https://eadb.org/the-state-of-industrialization-in-the-eac/


E/ECA/COE/39/7 

 

 
7/18 20-00004 

 

أعطت مجاعة شرق أفريقيا أيضا األولوية لوضع سياسات ألمن الطاقة تستند إليها عملية 
التصنيع فيها. وحتقيقا هلذه الغاية، دعمت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أمانة مجاعة شرق 

اإلطار اخلاص بسياسات أمن الطاقة للجماعة، الذي يهدف أفريقيا ودوهلا األعضاء يف وضع 
إىل توفري التوجيه يف جمال السياسة العامة من أجل تنمية قطاع الطاقة يف املنطقة. وقد وضعت 
السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي )الكوميسا( االسرتاتيجية الصناعية للسوق 

خطة العمل واملبادئ التوجيهية  2019 يونية(، وأقرت يف حزيران/2017-2026)
اإلقليمية بشأن سياسة احملتوى احمللي لتيسري التصنيع. وباملثل، وضعت اجلماعة االقتصادية 

 (.2020-2015لدول غرب أفريقيا السياسة الصناعية املشرتكة لغرب أفريقيا )

 تكامل االقتصاد الكلي -رابعا
إلقليمية ضعيفاً فيما يتصل بالُبعد اخلاص بوجه عام، ظل أداء اجلماعات االقتصادية ا -14

بتكامل االقتصاد الكلي. وُتظهر بيانات دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا أن معدل تكامل 
. ويأخذ 0.399االقتصاد الكلي للجماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين بلغ يف املتوسط 

السارية، وعدد بلدان املنطقة اليت  هذا املعدل يف االعتبار عدد معاهدات االستثمار الثنائية
تستخدم عملة مشرتكة أو عمالت قابلة للتحويل، والفرق اإلقليمي يف معدل التضخم )أي 

 الفرق بني معدل التضخم يف البلدان ومعدل التضخم املستهدف يف املنطقة(.

وحققت اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ومجاعة شرق أفريقيا أعلى مستوًى   -15
داء على صعيد تكامل االقتصاد الكلي، حيث حصلتا، مبوجب الدليل، على معدل لأل

على التوايل. ويعزى األداء اجليد للجماعة االقتصادية لدول وسط  0.660ومعدل  0.684
يف اجلماعة تتمتع كذلك بعضوية  11من الدول األعضاء الــ  6أفريقيا بدرجة كبرية إىل أن 
اليت هي اآلن يف مرحلة أكثر تقدما فيما خيص  -ية لوسط أفريقيا اجلماعة االقتصادية والنقد

التكامل االقتصادي الكلي، والنقدي واملايل، ولديها عملة مشرتكة )فرنك االحتاد املايل 
األفريقي لوسط أفريقيا(. واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا هي أحد االحتادات النقدية 

االحتادان األخريان مها فرنك غرب أفريقيا )الذي يغطي البلدان الثالث العاملة يف أفريقيا، و 
الناطقة بالفرنسية يف غرب أفريقيا( واملنطقة النقدية املشرتكة )اليت تغطي مجيع الدول األعضاء 

 يف االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي، باستثناء بوتسوانا(.

ت الوطنية بعملة موحدة ويتمثل هدف جمموعة شرق أفريقيا يف االستعاضة عن العمال -16
، من خالل معايري التقارب املعتمدة وبروتوكول االحتاد النقدي لشرق 2024حبلول عام 
. وعلى الرغم من أن اجلماعة قد أحرزت بعض التقدم، فإن حتقيق ذلك 2013أفريقيا لعام 

يشكل مهمة عسرية. ووفقا للبحوث اليت أجراها مصرف التنمية  2024اهلدف يف عام 
يف املائة )باستثناء  5.28، يقدر متوسط التضخم السنوي بنسبة 2018فريقي يف عام األ

يف املائة(، مقارنة  104.1جنوب السودان، الذي بلغ معدل التضخم السنوي الوطين فيه 
يف املائة. وبلغ متوسط العجز املايل للناتج احمللي  8باحلد األقصى املستهدف للتضخم وهو 
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يف املائة للناتج  3يف املائة )مقارنة بسقف العجز املايل املستهدف وهو  17اإلمجايل يف القارة 
يف املائة، مقارنة  50احمللي اإلمجايل(، وكانت نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

 .2016يف املائة يف عام  67بنسبة 

عض اخلطوات ويف الوقت ذاته، فإن اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األخرى اختذت ب -17
حنو حتقيق تكامل االقتصاد الكلي. فالسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي تعتزم 

، وقد حددت أهدافا للتقارب االقتصادي والنقدي 2025تشكيل احتاد نقدي حبلول عام 
ينبغي حتقيقها ملواءمة املؤشرات االقتصادية. وفيما يتعلق بالتكامل املايل، حققت السوق 

شرتكة نظاما إقليميا للدفع والتسوية، وهو عبارة عن منصة إلكرتونية للدفع تتيح إجراء امل
عمليات الدفع عرب احلدود فيما بني الدول األعضاء يف السوق يف بيئة متعددة العمالت. 

، كانت تسعة من بلدان السوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب 2017وحىت آذار/مارس 
 الدفع والتسوية.األفريقي تنفذ نظام 

، أعادت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مواءمة معايري 2014ويف عام  -18
من جهة  (9) التقارب السارية لديها هبدف دمج أهداف بلدان املنطقة النقدية لغرب أفريقيا

وبلدان االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا من جهة أخرى يف منطقة نقدية واحدة 
وقد اتفقت الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب  (10).2020عام حبلول 

أفريقيا مؤخرا على أن تعتمد البلدان اليت تستويف معايري التقارب األولية )األهداف املتعلقة 
بالعجز يف امليزانية، والتضخم السنوي واالحتياطيات اإلمجالية( ومعايري التقارب الثانوية 

قة بنسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل، و متويل العجز يف امليزانية )األهداف املتعل
من جانب املصرف املركزي والتغريات االمسية يف أسعار الصرف( عملة مشرتكة جديدة، 

، على حنو ما اتفق عليه رؤساء دول اجلماعة 2020(، اعتبارا من عام Eco) ‘‘اإليكو’’هي 
. وحتقيقا هلذا الغرض، تساعد اللجنة االقتصادية ألفريقيا فرقة 2019حزيران/يونيه  29يف 

العمل الرئاسية التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اليت أنشئت لرصد إنشاء 
العملة املوحدة( يف العمل التحليلي لتقييم خريطة الطريق، بغية اقرتاح السيناريوهات والنهج 

إسراع اخلُطى مبا يفضي إىل اعتماد عملة مشرتكة للجماعة املناسبة لتمكني اجلماعة من 
 االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

من دوهلا األعضاء هي أطراف  10وفيما يتعلق بتجمع دول الساحل والصحراء، فإن  -19
إما يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا أو يف االحتاد النقدي للجماعة االقتصادية 
والنقدية لوسط أفريقيا، ِعلماً بأن فرنك غرب أفريقيا وفرنك وسط أفريقيا ظالَّ متساويني يف 

لني للتبادل يف واقع األمر. أما احتاد املغرب العريب، فعلى الرغم من أن هدفه هو القيمة وقاب

                                                      
 سرياليون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وليربيا ونيجرييا.  (9)
 وكوت ديفوار، ومايل والنيجر. ،وتوغو، والسنغال ،بنن، وبوركينا فاسو (10)
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إنشاء احتاد اقتصادي مغاريب، فإن املعاهدة التأسيسية لالحتاد ال تذكر التقارب املايل 
 واالقتصادي الكلي وإنشاء عملة واحدة. 

وترشيدها لتحقيق ومن الضروري إعطاء األولوية لتنسيق السياسات املالية والنقدية  -20
االستقرار االقتصادي يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، واملساعدة يف تعزيز االستثمار عرب 
احلدود والنهوض بتكامل االقتصاد الكلي. وسعيا منها إىل مؤازرة املساعي املذكورة أعاله، 

تكامل االقتصاد على الربامج احلالية، دعما ل التأسيسستواصل اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 الكلي يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية. 

 تكامل اهلياكل األساسية -خامسا
يف املائة من النمو االقتصادي الرتاكمي يف  25لقد أضاعت أفريقيا ما يقدر بـنسبة  -21

العقدين املاضيني، بسبب عدم كفاية اهلياكل األساسية. فوفقًا ملصرف التنمية األفريقي يف 
مليار دوالر  130ُقدرت احتياجات القارة من اهلياكل األساسية مبا يرتاوح بني  ،2018عام 

 (11) دوالر.مليار  108و 68مليار دوالر سنوياً، مع وجود فجوة متويلية ترتاوح بني  170و
وهذا العجز يف اهلياكل األساسية يعوق التكامل اإلقليمي بوجه عام، ألن اهلياكل األساسية 

 باإلنتاج، وتيسري التجارة والروابط االقتصادية.تعمل على النهوض 

ويشهد على هذا الواقع دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا، الذي يركز على أربعة من  -22
الكهرباء، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملياه  -أنواع اهلياكل األساسية 

ة للدليل، ُيستخدم دليل مصرف والصرف الصحي. وفيما خيص بُعد تكامل اهلياكل األساسي
التنمية األفريقي املركَّب لقياس تطوُّر اهلياكل األساسية، إىل جانب نسبة الرحالت اجلوية 
فيما بني بلدان املنطقة الواحدة، كمؤشرين لتصنيف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية. ويبلغ 

نقطة، حيث  0.220سية متوسط املعدل اإلمجايل ألفريقيا يف جمال تكامل اهلياكل األسا
 11، يف حني ُوصفت ‘‘بلدان منخفضة األداء’’بلدا على أهنا  54من أصل  31ُصنفت 

ومتلك كل من مجاعة شرق أفريقيا واحتاد املغرب العريب اهلياكل ‘‘. متوسطة األداء’’بلدا بأهنا 
ايل؛ على التو  0.509و 0.555األساسية األكثر تكامالً، حيث أحرزت اجلماعة واالحتاد 

يف حني أن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي مها 
و  0.299أقل اجلماعات االقتصادية تكامال يف جمال اهلياكل األساسية حيث أحرزتا 

( 0.898على التوايل. وعلى صعيد فرادى البلدان، حتتل جنوب أفريقيا )بنتيجة  0.214
، تليها مصر، مث سيشيل مث املغرب على التوايل. والبلدان األربعة اليت حتتل ذيل املرتبة األوىل

القائمة من حيث تكامل اهلياكل األساسية هي جنوب السودان، وإريرتيا، والصومال وتشاد. 

                                                      
(11 ) 

,2018African Economic Outlook ). 2018African Development Bank (
 الرابط:متاح على  

www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2018AEO/African_Economic_Outlook_2

_EN_Chapter3.pdf-018_ 

  .2019كانون الثاين/ يناير   9مت االطالع عليه بتاريخ 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2018AEO/African_Economic_Outlook_2018_-_EN_Chapter3.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2018AEO/African_Economic_Outlook_2018_-_EN_Chapter3.pdf
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وجيري فيما يلي املزيد من الرتكيز على اهلياكل األساسية اخلاصة بالطرق، والنقل بالسكك 
 اجلوي، والطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. احلديدية، والنقل

 اهلياكل األساسية للطرق -ألف

يويل القادة األفريقيون اهتماما باملبادرات الرئيسية للهياكل األساسية اإلقليمية  -23
والقارية، مبا يف ذلك املبادرات اليت اختذت يف إطار اللجنة التوجيهية لربنامج االحتاد األفريقي 

اهلياكل األساسية يف أفريقيا، املكلفة برصد التقدم احملرز يف جمال تطوير اهلياكل األساسية لتطوير 
. واملشاريع اخلمسة ذات األولوية يف جمال تطوير اهلياكل األساسية 2063يف سياق خطة عام 

 للنقل يف أفريقيا اليت بلغت مراحل متقدمة من اإلعداد أو اليت هي جاهزة للتمويل والتنفيذ يف
إطار برنامج تطوير اهلياكل األساسية هي: السوق األفريقية املوحدة للنقل اجلوي مبوجب قرار 

 290ماليني دوالر(؛ ومشروع املمر الساحلي بني أبيدجان والغوس ) 5سوكرو )بتكلفة و يام
مليون دوالر(؛  2 325مليون دوالر(؛ ومشروع املمر املتعدد الوسائط بني الشمال واجلنوب )

 75مليون دوالر(؛ ومشروع الطريق السريع العابر للمغرب العريب ) 840ع املمر املركزي )ومشرو 
 (12)مليون دوالر(.

 النقل بالسكك احلديدية -باء

هتدف شبكة السكك احلديدية األفريقية القارية عالية السرعة، اليت هي أحد املشاريع  -24
ني العواصم، واملدن الضخمة، ، إىل الربط املادي واالقتصادي ب2063الرئيسية خلطة عام 

واملراكز التجارية، واملناطق االقتصادية والوجهات السياحية األفريقية. ويف كانون 
، استعانت وكالة االحتاد األفريقي للتنمية خببري استشاري إلجراء دراسة 2018األول/ديسمرب 

ة السرعة. ومنذ استقصائية مفصلة ملشروع شبكة السكك احلديدية القارية، املتكاملة عالي
ذلك احلني، ُوضع تقرير متهيدي وإطار لتحديد األولويات سيتوىل توجيه الدراسة 
االستطالعية. وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين، بدء تنفيذ العديد من مشاريع تطوير 
السكك احلديدية الوطنية، ورفع كفاءهتا وتوسيعها يف بلدان مثل مصر )مشروعا السكك 

ة السرعة بني األقصر والقاهرة واألقصر والغردقة(، وكينيا )مشروع السكك احلديدية عالي
احلديدية العادية(، والسنغال )مشروع داكار للقطار اإلقليمي السريع ومشروع سكة حديد 

كمباال   -غولو وخط ماالبا  -باماكو العادية( وأوغندا )خط سكة حديد تورورو  -داكار 
 باكوش العاديان(. -

                                                      
(12) Infrastructure for Realizing Smart  –). PIDA Implementation through Good Governance 2018PIDA (

Africa’s Integration. 
: /draft_concept_note_-cn-36062https://au.int/sites/default/files/newsevents/conceptnotes-متاح على الرابط 

.program_pida_week_2018_081018.pdf 
 .2019كانون الثاين/ يناير   9مت االطالع عليه بتاريخ 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/conceptnotes/36062-cn-draft_concept_note_-program_pida_week_2018_081018.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/conceptnotes/36062-cn-draft_concept_note_-program_pida_week_2018_081018.pdf
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 اجلوي النقل -جيم

تلقت االتصاالت اجلوية بني البلدان األفريقية دفعة كبرية يف كانون الثاين/يناير  -25
، عندما أُطلق خالل مؤمتر قمة االحتاد األفريقي سوق النقل اجلوي األفريقي املوحد، 2018

لتحرير وتوحيد األجواء األفريقية.  2063وهو أحد املشاريع الرئيسية املقامة يف إطار خطة عام 
ييسر سوق النقل حرية تنقل األشخاص والبضائع، كما يعزز تكامل القارة وترابطها. و 

ويهدف السوق إىل دعم خطة عمل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية، ومنطقة التجارة 
، 2019احلرة القارية األفريقية، والربوتوكول املتعلق حبرية تنقل األشخاص. ويف متوز/يوليه 

لة عضو يف اجملموع تنتمي إىل سوق النقل اجلوي األفريقي املوحد، مبا يشمل دو  28كانت 
تريليون دوالر من الناتج احمللي  1.5مليون شخص، وما يزيد قلياًل على  750أكثر من 

ومن بني تلك  (13) (.يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للقارة 65) 2018اإلمجايل يف عام 
دولة مذكرة تنفيذ إلزالة القيود املوجودة يف اتفاقات اخلدمات  18الدول األعضاء، وقعت 

، تعاملت مطارات 2018اجلوية الثنائية القائمة اليت تتعارض مع قرار ياموسوكرو. ويف عام 
مليون مسافر، باالستناد إىل نقطة املغادرة والوِجهة، ما يشكل  140أفريقيا مع ما يقرب من 

 (14) .2013عدد املسافرين يف عام  يف املائة عن 120زيادة بنسبة 

 الطاقة -دال

من الضروري االستثمار يف الطاقة لتحقيق النمو االقتصادي واحلد من الفقر وتوفري  -26
سبل احلصول على الطاقة بأسعار يف متناول اجلميع. وقد ارتفعت نسبة السكان الذين 

يف املائة يف عام  51إىل  2015يف املائة يف عام  42حيصلون على الكهرباء يف أفريقيا من 
فة الكهرباء ملنشآت الصناعة التحويلية يف أفريقيا ما يقارب . ويبلغ متوسط تكل2018
دوالر لكل كيلوواط يف الساعة، أي حنو أربعة أضعاف األسعار للمنشآت الصناعية  0.20

يف األجزاء األخرى من العامل. ويقدر برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا أن الطلب 
. وستتعني زيادة قدرة التوليد 2040ائة حىت عام يف امل 6على الطاقة سينمو سنويا بنسبة 

 446، لكي تصل إىل 2016غيغاواط يف عام  191املركبة يف أفريقيا، اليت تبلغ حوايل 
وتشمل املبادرات البارزة يف جمال تطوير  (15) الطلب.لتلبية  2040غيغاواط حبلول عام 

                                                      
(13 ) ). The Single African Air Transport Market: Sustainable 2019Aviation Organization ( International Civil

Regulatory System.  
 9مت االطالع عليه بتاريخ  .www.icao.int/Meetings/a40/Documents/WP/wp_186_en.pdf :متاح على الرابط

 .2019كانون الثاين/ يناير 

(14 ) Transport Market (SAATM)  ). The Single African Air2019African Civil Aviation Commission (

Implementation of Concrete Measures: Challenges and Progress.. 

  ..http://afcac.org/en/images/2019/Meetings/July/kigali/afcac_pptx2.pdf :متاح على الرابط 
 .2019كانون الثاين/ يناير   9مت االطالع عليه بتاريخ 

(15) 2018 –). PIDA Progress Report 2019PIDA (.  
 . /https://www.au-pida.org/download/pida-implementation-report-2018 :متاح على الرابط

 .2019كانون الثاين/ يناير   9مت االطالع عليه بتاريخ  

http://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/WP/wp_186_en.pdf
http://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/WP/wp_186_en.pdf
http://afcac.org/en/images/2019/Meetings/July/kigali/afcac_pptx2.pdf
http://afcac.org/en/images/2019/Meetings/July/kigali/afcac_pptx2.pdf
https://www.au-pida.org/download/pida-implementation-report-2018/
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ل الكهرباء بني إثيوبيا والسودان؛ اهلياكل األساسية للطاقة ما يلي: مغذي الربط املشرتك لنق
ومغذي الربط املشرتك بني زامبيا ومجهورية تنزانيا املتحدة وكينيا )لربط جممع الطاقة يف اجلنوب 
األفريقي مبجمع الطاقة يف شرق أفريقيا(؛ ومشروع الطاقة الكهرومائية يف وادي باتوكا )بني 

ى مشاريع الطاقة املتجددة اليت يدعمها زامبيا وزمبابوي(. وتشمل املبادرات اجلارية األخر 
 مصرف التنمية األفريقي من خالل صندوق آرش للطاقة املتجددة يف أفريقيا.

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -هاء

تبلغ رسوم اهلاتف احملمول واإلنرتنت يف أفريقيا حوايل أربعة أضعاف تلك املوجودة  -27
يف جنوب آسيا، كما تبلغ أسعار املكاملات الدولية أكثر من الضعف. ويف أفريقيا، كانت 

يف املائة من متوسط  18تبلغ ما يقارب  2016غيغابايت من البيانات يف عام  1تكاليف 
يف املائة فقط يف آسيا. ومن شأن سد الفجوة يف اهلياكل  3بنسبة الدخل الشهري، مقارنة 

األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن ييسر التجارة ويعزز الرتابط داخل األقاليم 
وفيما بينها. وإىل جانب إقامة العديد من مشاريع الربط بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املراكز اإلقليمية أيضاً متضي قدما يف تنفيذ اهلياكل األساسية على الصعيد الوطين، ما فتئت 
اهلاتفية، ومشاريع األلياف البصرية ومشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. فوفقا للتقرير 

الذي قدمه برنامج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، بدأت أعمال  2018املرحلي لعام 
شروع وصالت األلياف الضوئية بني فريتاون ومونروفيا وأبيدجان البناء يف قطاع ليبرييا من م

وقطاع غينيا من مشروعي وصالت األلياف الضوئية بني بيساو وكوناكري وكوناكري باماكو 
يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وخلفض تكلفة املدفوعات املقدمة إىل 

ات اإلنرتنت احمللية والقارية، فإن املشروع األفريقي شركات النقل العابر يف اخلارج لتبادل قدر 
الذي جيري تنفيذه يف إطار برنامج تطوير اهلياكل األساسية ألفريقيا  -لتبادل اإلنرتنت 

قد أحرز  –بتمويل من االحتاد األورويب والصندوق االستئماين للهياكل األساسية يف أفريقيا 
البلدان األفريقية واملراكز اإلقليمية لإلنرتنت. وحىت تقدما يف إنشاء نقاط تبادل اإلنرتنت يف 

نقطة لتبادل اإلنرتنت يف  17، كان قد مت إنشاء 2018كانون األول/ديسمرب   31تاريخ 
  (16) أفريقيا.

 اهلياكل األساسية للبلدان األفريقية غري الساحلية -واو

، وكثري منها بلدان منخفضة الدخل، من 16تعاين البلدان األفريقية غري الساحلية الـ  -28
عوائق جغرافية متأصلة تسهم يف ضعف أدائها االقتصادي، واالجتماعي وحىت السياسي. 

يف املائة من قيمة صادراهتا من تكاليف النقل، مما يشكل عائقا خطريا  77وتتألف نسبة 
                                                      

(16) African Union Commission, African Development Bank s Development Agency, ’New Partnership for Africa

(2017). PIDA Progress Report 2017, NPCA, African Union, AfDB, Midrand, Addis Ababa, Abidjan  متاح على
-www.tralac.org/documents/resources/african-union/1685-pida-progress-report :الرابط التايل

2017/file.html. .  2019 كانون الثاين/ يناير  9مت االطالع عليه بتاريخ. 

http://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1685-pida-progress-report-2017/file.html
http://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1685-pida-progress-report-2017/file.html
http://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1685-pida-progress-report-2017/file.html
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ة والعاملية. وواصلت اللجنة، بالشراكة مع املؤسسات اإلقليمية والعاملية أمام التجارة اإلقليمي
الشريكة، دعم البلدان النامية غري الساحلية، وال سيما يف إطار برنامج عمل فيينا للعقد 

. ويهدف برنامج عمل فيينا إىل االستجابة لالحتياجات واملشاكل احملددة 2024–2014
 بسبب عزلتها والقيود النامجة عن موقعها اجلغرايف.  للبلدان النامية غري الساحلية

ويف جمال متويل اهلياكل األساسية، تستفيد البلدان النامية غري الساحلية من مشاريع  -29
اهلياكل األساسية العابرة للحدود يف قطاعات النقل، والطاقة ونظم االتصاالت الرقمية، اليت 

ف احلواجز اجلغرافية واللوجستية اليت تقف صممت مجيعها ملساعدهتا على التغلب على خمتل
عائقا دون تكاملها اإلقليمي وقدرهتا التنافسية على الصعيد التجاري. وال تزال مشاريع 
اهلياكل األساسية العابرة للحدود يف خمتلف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية اليت يشمل 

ويلية. فعلى سبيل املثال، تلقى نطاقها اجلغرايف بلدانا نامية غري ساحلية تتلقى تعهدات مت
الذي يغطي عدة بلدان نامية غري ساحلية ويندرج  -برنامج الطرق السريعة العابرة ألفريقيا 

مليون دوالر  24التزاما بتمويل قدره  -يف أطار برنامج متويل اهلياكل األساسية يف أفريقيا 
كيلومرت   8 000ط طاقة طوله من اليابان. كما أن ممر نقل الطاقة بني الشمال واجلنوب )خ

بلدا يف الكوميسا، وجمموعة شرق أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  11يربط بني 
واإليغاد، مبا يف ذلك أربعة بلدان نامية غري ساحلية هي إثيوبيا، وزامبيا، وزمبابوي ومالوي( 

ثل، تلقى املمر الشمايل املتعدد مليون دوالر من اليابان. وبامل 12تلقَّى تعهدا بتمويل قدره 
وهو ممر للنقل مير عرب ستة من بلدان الكوميسا وجمموعة شرق أفريقيا، مبا يف  -الوسائط 

مليون  156تعهدا بتمويل قدره  -ذلك بلدان ناميان غري ساحليني )بوروندي ورواندا( 
  (17) اليابان.مليون دوالر من  111دوالر من أملانيا و

ويتيح مسار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية مزيدا من الفرص إلدماج وتضمني  -30
االحتياجات التمويلية للهياكل األساسية للبلدان النامية غري الساحلية يف املشاريع القارية 

. ومن شأن اتباع هنج إقليمي أو األخذ بنهج اإلنتاجيةوالعاملية، فضال عن حتسني قدراهتا 
أن يساعد على تعزيز املقبولية املصرفية ملشاريع تطوير اهلياكل األساسية يف البلدان املمرات 

 النامية غري الساحلية، مما ميكنها من احلصول على التمويل هلياكلها األساسية.

 اهلجرة وحرية تنقل األشخاص -سادسا
ما فتئت أفريقيا متضي قدما حنو حتقيق حرية تنقل األشخاص عرب احلدود. وسيتبع  -31

ذلك حتقيق النمو االقتصادي من خالل السياحة والتجارة، واالستثمار، وتنقل رأس املال 
البشري، وإجياد حلول للثغرات يف مهارات اليد العاملة وعدم تطابق املهارات. وأظهرت نتائج 

يمي ألفريقيا أن أفضل أبعاد التكامل اإلقليمي أداءً يف مخس من اجلماعات دليل التكامل اإلقل
اإلقليمية الثماين هو بُعد حرية تنقل األشخاص. وأفضل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية أداًء 

                                                      
(17 ) Abidjan,  .2017–Infrastructure Financing Trends in Africa). 2018Infrastructure Consortium for Africa (

Côte d’Ivoire. 
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يف جمال حرية تنقل األشخاص مها اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجمموعة شرق 
على التوايل، يف حني كان أداء  0.664و 0.733اعتان أفريقيا، حيث سجلت اجلم

. وتستخدم اجلماعة 0.385الكوميسا هو األضعف، حيث بلغ متوسط ما أحرزته 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا جواز سفر موحد وجيوز ملواطين اجلماعة السفر داخلها دون 

 تعلق بالتنقل والعمل. احلصول على تأشرية. كما تنفذ مجاعة شرق أفريقيا بروتوكوهلا امل

ويف كافة اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ُأحرز تقدم يف حترير نظم منح التأشريات  -32
لألفريقيني اآلخرين. ويكشف مؤشر تيسري منح التأشريات وفقا لتقرير تيسري منح التأشريات 

يف  25أن  ، الذي يُعده مصرف التنمية األفريقي واالحتاد األفريقي،2019يف أفريقيا لعام 
إىل احلصول على تأشريات للسفر إىل بلدان  2019املائة من األفريقيني مل ُيضطروا، يف عام 

؛ وميكن لألفريقيني احلصول على 2016يف املائة يف عام  20أفريقية أخرى، وكانت النسبة 
 يف املائة من البلدان األفريقية األخرى، بعد أن كانت 26تأشرية الدخول عند الوصول يف 

؛ وفضال عن ذلك، اخنفضت النسبة املئوية لألفريقيني 2018يف املائة يف عام  24النسبة 
يف املائة يف عام  55الذين يلزمهم احلصول على تأشرية للسفر إىل بلدان أفريقية أخرى من 

 (18).2019يف املائة يف عام  49إىل  2016

التأشريات. وحىت  غري أن بعض البلدان ال تزال حتتفظ بنظم وشروط صارمة ملنح -33
بلدا على بروتوكول االحتاد األفريقي املتعلق حبرية تنقل األشخاص واحلق يف  30اآلن، وقع 

، إىل 2018كانون الثاين/يناير   29اإلقامة واالستقرار. ويهدف الربوتوكول، الذي اعُتمد يف 
ا. وحيتاج تعزيز حرية تنقل األشخاص وإمكانية إنشاء أعمال جتارية واإلقامة يف أفريقي

، مل 2019متوز/يوليه  16تصديقاً لكي يدخل حيز النفاذ، ولكن حىت  15الربوتوكول إىل 
ويف غضون ذلك، أقامت اللجنة  (19). توقيعاً  32تصديقات و 4حيصد الربوتوكول سوى 

االقتصادية ألفريقيا شراكة مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ملواءمة ومطابقة اإلطار 
اإلقليمي للجماعة بشأن حرية تنقل األشخاص مع بروتوكول االحتاد األفريقي املتعلق حبرية 

 تنقل األشخاص واحلق يف اإلقامة واالستقرار. 

نقل اليد العاملة وإدماجها يف قطاع التعليم يف القارة من خالل ومن أجل تعزيز ت -34
تطوير التعليم واملهارات، واالعرتاف املتبادل باملؤهالت األكادميية، فإن االحتاد األفريقي 
يناصر األدوات الرئيسية األربع اليت تتألف منها اسرتاتيجية مواءمة برامج التعليم العايل يف 

                                                      
(18) 2019Africa Visa Openness Index Report . 

 www.visaopenness.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/visa-openness-2019.pdf :متاح على الرابط
 .2019كانون الثاين/ يناير   9مت االطالع عليه بتاريخ 

أيار/مايو  28)، وسان تومي وبرينسييب (2019أيار/مايو  3)، ومايل (2018أيار/مايو  25)رواندا  (19)
 .(2019متوز/يوليه  5)، والنيجر (2019

https://www.visaopenness.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/visa-openness-2019.pdf
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نامج نرييري للتنقل، واآللية األفريقية لتصنيف اجلودة، واإلطار األفريقي أفريقيا )اليت تشمل بر 
 لتقييم اجلودة واعتمادها، وضبط إيقاع أفريقيا(. 

 احلوكمة والسلم واألمن -سابعا
السلم واألمن يهيئان بيئات مواتية لتحقيق التكامل اإلقليمي وبلوغ األهداف اإلمنائية  -35

ل إطار العمل املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي القارية األوسع نطاقا. ومن خال
، تعاونت األمم املتحدة 2017لتعزيز الشراكة يف جمال السلم واألمن، املوقع يف نيسان/أبريل 

واالحتاد األفريقي يف جمال منع نشوب الصراعات، وحفظ السالم، وعمليات دعم السالم 
ات منتظمة وتعاون وثيق مع املنظمات اإلقليمية. واألمن، من خالل آليات مشرتكة، ومشاور 

واستكمل االحتاد األفريقي هذا العمل باستحداث اهليكل األفريقي للحوكمة ومنظومة السلم 
 واألمن األفريقية.

ونظرا لقرب اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من الواقع احمللي، فقد تدخل بعضها  -36
سوية الصراعات والتحديات املتصلة بعدم االستقرار لدعم القواعد واملبادئ الدميقراطية، وت

، واجهت حتديات يف جمال السالم واألمن 2019و 2018والسلم واألمن. ففي عامي 
بلدان مثل بوروندي، وتشاد، وجزر القمر، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو 

 مايل، ومدغشقر.الدميقراطية، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، وليسوتو، و 

وواصلت اللجنة املسامهة يف تأمني السلم، واألمن واالستقرار يف منطقة الساحل من  -37
خالل اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل. وقد استعانت اللجنة بقدراهتا فيما 

ة هبدف تقدمي املشور  2018خيص عقد االجتماعات لتنظيم مناسبات رفيعة املستوى يف عام 
(، 2022-2018السياساتية الالزمة لتنفيذ خطة األمم املتحدة لدعم منطقة الساحل )

اليت هتدف إىل مساعدة البلدان يف تلك املنطقة على حفز النمو االجتماعي واالقتصادي 
 والتنمية، وتعزيز جهود بناء السالم واحلوكمة.

قيا دعم بعثة اجلماعة وتواصل الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفري -38
إلدارة املرحلة االنتقالية اليت أعقبت االنقالب  2012بيساو، اليت أنشئت يف عام  -يف غينيا 

، وخالل الدورة العادية اخلامسة واخلمسني لرؤساء 2019 يونيةيف ذلك البلد. ويف حزيران/
 -ة يف غينيا دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ُمددت والية البعث

. وتدعم اجلماعة 2019تشرين األول/أكتوبر  1بيساو لفرتة ستة أشهر، اعتبارا من 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا جهود السالم واألمن يف غامبيا من خالل بعثة اجلماعة، 

يف أعقاب أزمة سياسية. وباإلضافة إىل ذلك،  2017اليت أنشئت يف كانون الثاين/يناير 
اللجنة على حل األزمة السياسية يف توغو سلميا من خالل نشر ُميسَِّرْين اثنني من ساعدت 

أدو، رئيس  -، مها الرئيس نانا أكوفو 2018اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف عام 
 غانا، والرئيس ألفا كوندي، رئيس غينيا.
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جلهود الرامية إىل إيقاف وتشارك اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية يف قيادة ا -39
احلروب يف الصومال، وجنوب السودان والسودان. وتشرف اإليغاد حاليا على تنفيذ االتفاق 

. وباملثل، 2018املفعَّل لتسوية النزاع يف مجهورية جنوب السودان، املوقع يف أيلول/سبتمرب 
وساطة مشرتكة يف السودان، قامت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األفريقي ب

يف إطار جهود أسفرت عن النجاح يف تشكيل حكومة انتقالية تضم كافة األطراف املعنية 
. ويف الصومال، تدعم اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية مساعي 2019يف أيلول/سبتمرب 

ضري النتخاباهتا السالم للمساعدة يف التعايف السياسي للبلد ودعم الصومال يف إطار التح
. والدول األعضاء يف كل من اإليغاد وجمموعة شرق أفريقيا )إثيوبيا، 2020الوطنية لعام 

وأوغندا، وبوروندي، وجيبويت، وكينيا( هي من بني البلدان املسامهة بقوات يف بعثة االحتاد 
 األفريقي يف الصومال. 

دعم العمليات املشرتكة بينها  ويف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، تواصل اجلماعة -40
وبني األمم املتحدة، اليت هتدف إىل حتييد الصراع، وال سيما يف املنطقة الشرقية جلمهورية 

، ما فتئت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي تيسر 2015الكونغو الدميقراطية. ومنذ عام 
و من خالل البعثة الوقائية احلوار واإلصالحات الدستورية وإصالحات القطاع األمين يف ليسوت

، متكنت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي أيضا من 2018للجماعة يف ليسوتو. ويف عام 
 تيسري احلوار الوطين واحلل السلمي ألزمة ما بعد االنتخابات يف مدغشقر.

وال تزال اآللية األفريقية الستعراض األقران، وهو أداة أفريقية للرصد الذايت الطوعي  -41
يف كافة جوانب احلوكمة والتنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء، تضطلع بدور 

، 2018أساسي يف تعزيز السالم واألمن يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية. ويف متوز/يوليه 
أعاد االحتاد األفريقي هتيئة اآللية كأداة ملنع نشوب الصراعات. وقد قدمت اللجنة االقتصادية 

يقيا خدمات استشارية وبرامج لبناء القدرات، وأعدت منتجات معرفية من أجل تعزيز ألفر 
، مل تستعرض اآللية أي بلد، بيد أهنا 2016إىل عام  2013اآللية. ويف الفرتة من عام 

( وبوتسوانا 2017استؤنفت اآلن، وانضمت إليها دول أعضاء جديدة، منها ناميبيا )يف عام 
 ذلك إىل حتسني احلوكمة وهتيئة بيئة مواتية للتكامل اإلقليمي. (. وسيؤدي2019)يف عام 

 االستنتاجات والتوصيات -ثامنا
يف حني يتواصل املضي قدما يف مساعي حتقيق التكامل اإلقليمي للقارة يف كافة  -42

اجلماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين، ال تزال هناك حتديات تعوق حتقيق تكامل أعمق. 
وص، تكابد معظم اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء من وعلى وجه اخلص

 أجل إحراز تقدم يف جماالت التكامل اإلنتاجي. 

ويف سبيل مساعدة اجلماعات االقتصادية اإلقليمية على حتسني أدائها بشأن خمتلف  -43
 أبعاد التكامل اإلقليمي، تود األمانة أن تواصل ما يلي:
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االقتصادية اإلقليمية يف تعميم مسألة تعزيز التجارة فيما بني دعم اجلماعات  )أ(
 البلدان األفريقية يف خمتلف براجمها وسياساهتا؛

رفع مستوى دعمها هلذا اهلدف، باالستفادة من العمل التعاوين بشأن التصنيع  )ب(
ماعة اإلقليمي، على النحو الذي بدأ بالفعل يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واجل

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛

توسيع نطاق برناجمها لبناء القدرات فيما خيص استخدام مناذج االقتصاد  )ج(
الكلي والتنبؤ يف التخطيط االقتصادي والتنمية، لتمكني الدول األعضاء واجلماعات 

 االقتصادية اإلقليمية؛

ألفريقية وتنفيذها، مبا دعم محلة التصديق على منطقة التجارة احلرة القارية ا )د(
يف ذلك من خالل برامج التوعية، ووضع اسرتاتيجيات تنفيذ وطنية، والقيام مبزيد من العمل 
التحليلي، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتفاعل بني منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية واتفاقات 

 ة؛ التجارة احلرة/االحتادات اجلمركية للبلدان االقتصادية اإلقليمي

تشجيع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء على التعاون مع  )هـ(
الشركاء اإلمنائيني يف جمال متويل اهلياكل األساسية، بغية احلد من العجز يف اهلياكل األساسية 

 يف أفريقيا، وال سيما يف أقل بلدان أفريقيا منوا وبلداهنا النامية غري الساحلية; 

اجلهود الرامية إىل التعجيل بالتصديق على الربوتوكول املتعلق حبرية تنقل دعم  )و(
 األشخاص؛

مواصلة العمل على رصد التقدم احملرز واإلجنازات يف جمال التكامل اإلقليمي،  )ز(
مبا يف ذلك جتويد وتعزيز أدوات التقييم، مثل دليل التكامل اإلقليمي ألفريقيا، ومؤشر األعمال 

لدان األفريقية، وتقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقيا، وغري ذلك من الدراسات التجارية للب
 التحليلية يف جمال التكامل اإلقليمي؛

تشجيع املزيد من البلدان األفريقية على االنضمام إىل سوق النقل اجلوي  )ح(
اجلوي يف  األفريقي املوحد لتيسري التنفيذ الكامل لقرار ياموسوكرو بشأن حترير أسواق النقل

 أفريقيا؛

مساعدة البلدان النامية غري الساحلية األفريقية يف إدماج برنامج عمل فيينا  )ط(
يف خططها واسرتاتيجياهتا اإلمنائية، مع قيام اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف الوقت ذاته 

 بإدماجه يف برامج عملها؛
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عضاء على التصديق على تشجيع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األ )ي(
امليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية واالنتخابات واحلكم وتنفيذه؛ واالنضمام إىل اآللية األفريقية 

 الستعراض األقران، بغية هتيئة بيئة مواتية للتكامل اإلقليمي؛

دعم تنفيذ اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة  )ك(
( مبا يف ذلك من خالل التعاون مع اجلماعات االقتصادية 2017جمال السالم واألمن )يف 

 اإلقليمية.

 

________ 


