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  مقدمة-ألف 
 

يوليه   /في بانجول، غامبيا، في تموز      الذي انعقد    اعتمد مؤتمر قمة رؤساء دول االتحاد األفريقي      -1
 من االستجابة على نحو أفضل ألولويات القارة، ال          تتمكن  اللجنة االقتصادية ألفريقيا ل      تصحيح مسار 2006

ور اللجنة االقتصادية ألفريقيا         وقد أآد مؤتمر القمة مجددًا على د      . بالتكامل اإلقليمي    خاص سيما البرنامج ال   
بوصفها المؤسسة األفريقية الرئيسية التي تساعد في تيسير عمل االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية                   

  . اإلقليمية في مجال تنفيذ برنامج التنمية في القارة        
 

منذ إنشائها في     دأبت اللجنة االقتصادية ألفريقيا على العمل في مجال مسائل التكامل اإلقليمي          وقد  -2
غير أن أولويات القارة      .وأدت دورًا آبيرًا في إنشاء بعض الجماعات االقتصادية اإلقليمية      . 1958عام 

تغيرت في السنوات األخيرة مع تحول منظمة الوحدة األفريقية لتصبح االتحاد األفريقي واعتماد إطار                
   النظر في مجاالت      نبغي أن تعيد اللجنة االقتصادية        وفي هذا الشأن ي    ).نيباد(الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا        

 تشكيل برامجها وأنشطتها من أجل االستجابة لهذه التغييرات االستراتيجية           أيضًاترآيز عملها وأن تعيد
  .الجديدة على نحو أفضل وبقدر أآبر من الفعالية      

 
 التكامل اإلقليمي       ببرنامج مضي قدماً    على ال تصحيح مسارها  بصورة أساسية بعد    وسترآز اللجنة   -3

 على تقديم الدعم الكامل لالتحاد األفريقي           بصفة خاصة    وفي هذا الشأن سترآز   .وتعزيزه على صعيد القارة  
االقتصادي في القارة، وتعزيز المواقف       –في سياق جهوده الرامية إلى تعجيل التكامل السياسي واالجتماعي          

الزمة لمساعدة القارة على أداء الدور الذي يليق بها في             األفريقية الموحدة والدفاع عنها، وتهيئة الظروف ال       
وستنجز اللجنة االقتصادية هذه المهام عن طريق تعزيز الحوار وإجراء الدراسات            .االقتصاد العالمي   

عالوة على ذلك ستسعى اللجنة إلى تعزيز القدرات وتقديم المساعدة       .التحليلية في مجال التكامل اإلقليمي     
ت التي تعمل على إنجاز برنامج التكامل اإلقليمي، بما فيها الجماعات االقتصادية اإلقليمية،                التقنية للمؤسسا  

آما ستزيد اللجنة االقتصادية من مشارآتها في المبادرات واألنشطة العابرة للحدود في القطاعات التي تتسم                        
، ستعمق اللجنة االقتصادية          ووفقًا لقرارات مؤتمر قمة بانجول       .بأهمية حيوية لبرنامج التكامل اإلقليمي      

ألفريقيا تعاونها مع مفوضية االتحاد األفريقي، ومصرف التنمية األفريقي  فيما يتعلق بجميع المسائل التي               
 .من شأنها النهوض ببرنامج التكامل اإلقليمي على نطاق القارة          

 
الحاسم لتعجيل التنمية        أن التكامل اإلقليمي هو المجال      باقتناع  وترى اللجنة االقتصادية ألفريقيا       -4

فالتكامل االقتصادي يمكن أن يفضي إلى           .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية في البلدان األفريقية             
التآزر االقتصادي نظرًا إلى أن الفوائد االقتصادية التي يمكن أن تتحقق في إطار جماعة إقليمية بأسرها أآثر                 

ومما    .ي يمكن أن تتحقق على صعيد فرادى البلدان التي تكون هذه الجماعة         الفوائد االقتصادية الت    جملة من 
يزيد الحاجة إلى تعميق التكامل االقتصادي في القارة ظهور النظام االقتصادي العالمي الجديد الذي أفضى                  

ي تحقق     إلى تكوين آتل إقليمية على صعيد القارات، باإلضافة إلى العولمة التي تتجاوز الحدود، والتقدم الذ                  
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمفاوضات التجارية المتعددة األطراف في إطار منظمة                         

عالوة على ذلك ستساعد زيادة حجم األسواق الوطنية ومواءمة األطر التنظيمية على تهيئة               .التجارة العالمية   
 .بيئة مواتية لربحية االستثمارات في القارة        

 
لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية          مذآرة هو تقديم تقرير مرحلي      والغرض من هذه ال  -5

عن مبادرات التكامل اإلقليمي في أفريقيا، والتماس دعم الوزراء للجنة االقتصادية                االقتصادية األفريقيين   
اتيجي    ونظرًا إلى الدور االستر    .ألفريقيا لتضطلع ببرامجها وأنشطتها المخططة في مجال التكامل اإلقليمي            

م تقرير مرحلي عن التكامل اإلقليمي      يقدتمن المهم فللتكامل اإلقليمي في إنجاز برنامج التنمية في القارة         
 .للوزراء في جميع مؤتمراتهم المقبلة    

 
 

 القرارات الرئيسية التي اتخذتها مؤخرًا الجماعات االقتصادية اإلقليمية -باء 
 

فمنذ   .غير أن النتائج متباينة   .ا إلى تحقيق التكامل      ما برحت أفريقيا تحقق بعض التقدم في سعيه            -6
 بعض قيادات الجماعات االقتصادية اإلقليمية قرارات مهمة سعيًا إلى تعزيز                     اتخذت مؤتمر قمة بانجول     

 .التكامل اإلقليمي في المناطق دون اإلقليمية      
 
 الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا -1
 

و، في آانون     صة لدول غرب أفريقيا في واغادوغو، بورآينا فا   اجتمعت قيادة الجماعة االقتصادي      -7
 وقررت تحويل األمانة التنفيذية إلى مفوضية وإعادة هيكلة األجهزة الرئيسية لتؤدي              2007يناير    /الثاني

دورها آامًال في عملية التكامل والتنمية في المنطقة دون اإلقليمية لغرب أفريقيا، والتكيف بصورة أفضل مع                
  .ة الدولية  البيئ

 
التي ستعمل بموازاة    ، وهي المنطقة     ومن أجل ضمان إنشاء المنطقة النقدية الثانية بصورة سلسة          -8

 دعا مؤتمر قمة الجماعة االقتصادية لدول      ،2009منطقة الجماعة المالية األفريقية لغرب أفريقيا بحلول عام           
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معايير تقارب االقتصاد الكلي عن طريق           لمتثال   الغرب أفريقيا الدول األعضاء إلى مضاعفة جهودها بغية ا          
  . االنضباط الصارم في شؤون الميزانية واإلصالحات الهيكلية          

 
 10وحث مؤتمر القمة الدول األعضاء بشدة على اتخاذ آل التدابير الضرورية لتنفيذ أحكام المادة          -9

  .من البروتوآول الخاص بحرية حرآة األشخاص، وحرية اإلقامة واالستيطان          
 

راآًا ألهمية الهياآل األساسية للتكامل وتنمية اقتصادات غرب أفريقيا آلف مؤتمر القمة                     وإد  -10
 أولوية عالية لتنمية قطاع النقل وإآمال األجزاء            أن توليمفوضية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ب       

وال     .مسافات بين القضبان    لتوحيد ال المتبقية من الطرق الرئيسية الدولية والربط بين شبكات السكك الحديدية            
حظ مؤتمر القمة مع االرتياح التقدم الهائل الذي ُأحرز في إنشاء خط أنابيب غاز غرب أفريقيا فضًال عن                    

 .إنشاء منظومة مجمع الطاقة الذي سيربط بين شبكات آهرباء الدول األعضاء          
 
 )آوميسا(السوق المشترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي  -2
 

مؤتمر قمتها في جيبوتي في        ) آوميسا(ق المشترآة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي            عقدت السو  -11
 إلى منطقة التجارة الحرة           النضمامها  وأثنى مؤتمر القمة على جزر القمر وليبيا        . 2006نوفمبر /تشرين الثاني

ضمام إليها قبل       منطقة التجارة الحرة إلى االن       إلى   بعد نضم التابعة للسوق ودعا الدول األعضاء التي لم ت      
إلى   آوميسا  الرامية إلى تحويل      وآجزء من التحضيرات     . 2007مايو   /انعقاد مؤتمر القمة المقبل في أيار       

 إنجاز العمل بشأن التعريفة الخارجية الموحدة للمنطقة                  المنظمة  ت قيادة  طلب 2008اتحاد جمرآي بحلول عام      
  .قبل انعقاد مؤتمر القمة المقبل     

 
 أيد مؤتمر القمة قرار لجنة محافظي المصارف        ،على إنشاء االتحاد النقدي   ًا لتصميمه  أآيدوت  -12

المرآزية التابعة لكوميسا بإنشاء معهد آوميسا النقدي الذي سيضطلع بالعمل التحضيري الضروري من             
وحث مؤتمر القمة غرفة المقاصة التابعة لكوميسا على               .أجل إنشاء االتحاد النقدي لكوميسا في المنطقة         

 .2007يل بإنشاء نظام الدفع والتسويات اإلقليمي ليبدأ تشغيله قبل نهاية عام             التعج
 

 ومن أجل تعميق تنمية القطاع الخاص في منطقة آوميسا، أقر مؤتمر القمة إنشاء وآالة االستثمار                      -13
لى حد    اإلقليمية التي ستقود العمل في مجال تعزيز االستثمار العابر للحدود واالستثمار األجنبي المباشر ع             

وُطلب أيضًا من      . سواء، فضًال عن وضع إستراتيجية إقليمية لالستخبارات التجارية في منطقة آوميسا                 
إنشاء منطقة االستثمار المشترك         بتعجيل  ال  من أجل    اإلطاري لالستثمار  األمانة العامة لكوميسا إآمال االتفاق          

إجراء حصر شامل لهياآل اإلنتاج الصناعي           ووجه مؤتمر القمة األمانة العامة لكوميسا ب        .التابعة لكوميسا  
والتصنيع الرئيسية في جميع الدول األعضاء من أجل تحديد الصناعات القائمة والصناعات المحتمل قيامها                    

 .التي يمكن أن تنتج السلع لسوق آوميسا وتستفيد من فرص الوصول إلى األسواق وتوفر المشتريات         
 

لقمة الدول األعضاء على تنسيق سياساتها الزراعية            وفي مجال األمن الغذائي، حث مؤتمر ا        -14
الوطنية ومواءمة برامجها مع برنامج نيباد للتنمية الزراعية األفريقية الشاملة لكفالة االآتفاء الذاتي من                 

 أيضًا الدول األعضاء إلى تنفيذ        القمةودعا مؤتمر. األغذية على الصعيدين الوطني واإلقليمي على حد سواء 
 .صغار المنتجين والتجار      التي يمارسها  ر التجارة الرامية إلى تعزيز التجارة عبر الحدود         أدوات تيسي

 
وأثنى مؤتمر القمة على إنشاء صندوق آوميسا الذي من شأنه أن يقدم الدعم لتنمية الهياآل                     -15

ة وحث     زمبيزي للطرق المائي   - مجددًا دعمه لتنفيذ مشروع شاير   القمةوأآد مؤتمر .األساسية في المنطقة   
واعتمد المؤتمر أيضًا     .األمانة العامة لكوميسا على دعم حكومة مالوي في تعبئة التمويل الالزم للمشروع             

إنشاء مجمع الطاقة لشرق أفريقيا بوصفه مؤسسة متخصصة تابعة لكوميسا ووسيلة لتعزيز الربط بين                        
 .شبكات الطاقة في المنطقة وفي بقية أفريقيا           

 
ين آوميسا والجماعات االقتصادية اإلقليمية األخرى أيد المؤتمر التعاون بين        وفيما يتعلق بالتعاون ب   -16

 .في إطار لجنة التنسيق األقاليمي        ) يغاد إ(آوميسا وجماعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية للتنمية            
مؤسسات بهدف   وتجتمع لجنة التنسيق األقاليمي وفرقة العمل المشترآة لمناقشة تنسيق ومواءمة أنشطة هذه ال         

 .إنجاز المواءمة والتقارب على الصعيد البرنامجي من أجل التعجيل بإنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية                    
 
 جماعة شرق أفريقيا -3
 

وقرر  . في أروشا، تنزانيا   2006نوفمبر /عقدت جماعة شرق أفريقيا مؤتمر قمتها في تشرين الثاني             -17
 1روندي آعضوين آاملي العضوية في الجماعة اعتبارًا من       ومؤتمر القمة انضمام جمهورية رواندا وب    

 .االنضمام بعد أن أآمل البلدان إجراءات     2007يوليه /تموز
 

ووافق مؤتمر القمة على إنشاء جماعة شرق أفريقيا بوصفها اتحادًا جمرآيًا ودعا إلى إجراء                    -18
ها البلدان   ؤبضائع التي منش  ومنح مؤتمر القمة أيضًا ال    .دراسات عن تحويل المنطقة إلى سوق مشترآة    

 في مجال التعريفة الجمرآية حتى         معاملة تفضيلية  األعضاء في آوميسا والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي        
وأيد مؤتمر القمة أيضًا التعاون الثالثي بين جماعة شرق أفريقيا وآوميسا والجماعة            . 2008نهاية عام 

مر القمة الدول األعضاء إلى مواءمة تشريعاتها في مجال االستثمار                آما دعا مؤت .اإلنمائية للجنوب األفريقي     
 .لتنسجم مع قانون االستثمارات النموذجي لجماعة شرق أفريقيا         
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 األفريقي  للجنوب  اإلنمائية الجماعة -4
 

قررت قيادة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في مؤتمر قمتها الماضي الذي انعقد في ماسيرو،                     -19
 وإلى اتحاد     2008 تحويل الجماعة إلى منطقة تجارة حرة بحلول عام        2006أغسطس  /ي آب ليسوتو، ف

آما دعا مؤتمر القمة الدول األعضاء إلى معالجة مسألة تعدد عضويتها في                . 2010جمرآي بحلول عام   
قليمي في     الجماعات االقتصادية اإلقليمية نظرًا إلى أن هذه المسألة تبطئ من التقدم صوب تعميق التكامل اإل                 

  .منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي        
 

 على ضرورة التعجيل بتنفيذ برنامج الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي الخاص                القمة وأآد مؤتمر -20
وعلى ضوء ذلك أنشأ مؤتمر القمة فرقة عمل تتكون من وزراء مسؤولين عن المالية واالستثمار        . بالتكامل 

 مع األمانة العامة للجماعة اإلنمائية للجنوب            بالتعاون   التجارة والصناعة للعمل    والتنمية االقتصادية و   
األفريقي لتحديد خارطة طريق الستئصال الفقر واقتراح التدابير الرامية إلى تحقيق الرصد السريع للتقدم                          

 المنطقة     ومن أجل جذب المزيد من االستثمارات إلى       .المحرز في تنفيذ برنامج الجماعة الخاص بالتكامل          
 .وافق مؤتمر القمة ووقع على بروتوآول الجماعة الخاص بالمالية واالستثمار            

 
آما دعا مؤتمر القمة إلى التعجيل بإنشاء صندوق التنمية اإلقليمية التابع للجماعة من أجل تمويل                    -21

  .مشاريع التنمية 
 
 .)ص.س(تجمع دول الساحل والصحراء  -5
 

يونيه     /في طرابلس، ليبيا، في حزيران     .) ص.س(حل والصحراء    انعقد مؤتمر قمة تجمع دول السا   -22
وآلف مؤتمر القمة الرئيس الحالي للتجمع بالعمل صوب الدمج بين التجمع واتحاد المغرب العربي                       . 2006

والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف إنشاء جماعة اقتصادية قوية وفريدة وقادرة على التعجيل              
 في مجال السالم      تتعلق بقضايا   وآانت القرارات األخرى التي ُأتخذت        .القتصادية األفريقية    بإنشاء الجماعة ا   

 .واألمن في منطقة التجمع   
 

  التحديات أمام التكامل اإلقليمي  -جيم  
 

رغم التقدم الذي حققته بعض الجماعات االقتصادية اإلقليمية، ال تزال أفريقيا تواجه عددًا من                        -23
  .ا الحسنة، فإن البلدان األفريقية ال تعمل بحزم للمضي ُقدما ببرنامج التكامل اإلقليمي              ورغم نواياه .التحديات 

فال توجد آليات إنفاذ للتعامل مع الدول األفريقية التي تقرر عدم االلتزام بالبروتوآوالت والمعاهدات التي                    
  .وقعت عليها 

 
 يشكل عائقًا أمام التنفيذ التام         آما أن عدم وجود آليات تعويض للخاسرين بسبب عملية التكامل           -24

 فالرسوم الجمرآية وغيرها من الضرائب المفروضة على التجارة تمثل حصة آبيرة           .لمخططات التكامل    
فالخسارة المحتملة لهذه اإليرادات إذا ما ُنفذت آل بروتوآوالت             .من إيرادات العديد من البلدان األفريقية   
ية التكامل، حتى ولو آانت الفوائد المحتملة للتكامل تفوق تكلفة هذا                  عملية التكامل من شأنها أن تعوق عمل     

 .التكامل
 

 وتعتبر شبكة الهياآل األساسية في أفريقيا ضعيفة جدًا مقارنة بالمقاييس العالمية مما يعوق التكامل                          -25
 المقامة في      الكثيرة  ومما يفاقم من المشاآل الناجمة عن قصور الهياآل األساسية الحواجز               .المادي للقارة  

الطرق الرئيسية األفريقية وحاالت التأخير في المراآز الحدودية، وإجراءات التخليص الطويلة وغير                    
  .المالئمة، وممارسات بعض الموظفين المتسمة بالفساد       

 
 آما أن انتماء البلد الواحد إلى عضوية جماعات اقتصادية إقليمية متعددة وتداخل وازدواجية              -26

وباستثناء القليل من البلدان تنتمي معظم البلدان      .حجز عثرة أمام برنامج التكامل  تقف  ات  وظائف هذه الجماع 
ولذلك فإن وجود العديد من الجماعات         .األفريقية إلى عضوية أآثر من جماعة اقتصادية إقليمية واحدة              

تشتت الجهود   إلى    ان أآثر من عملية تكامل أفريقية يفضي      إلى عضوية  االقتصادية اإلقليمية واالنتماء      
 .وازدواجيتها بصورة غير سليمة وإلى سوء استخدام الموارد الشحيحة في القارة         

 
 ومن المهم للغاية أن تنتهج    . ويعتري بيئة االقتصاد الكلي والبيئة المالية في أفريقيا قصور شديد        -27

أن ما ُيالحظ في     غير  .قليمية سياسات اقتصاد آلي متقاربة       اإلقتصادية  ال  ااتجماع ال الدول األعضاء في   
معظم الجماعات االقتصادية اإلقليمية االختالفات الكبيرة فيما بين البلدان األعضاء على صعيد التعريفات                       

ومعدالت التضخم وأسعار الصرف ونسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدل نمو رأس                      , الجمرآية 
نفس القدر تعزيز وتعميق األسواق والمؤسسات        ومن المهم ب  .المال ومتغيرات االقتصاد الكلي األخرى       

  .المالية في القارة لدعم برنامج التنمية للجماعات االقتصادية اإلقليمية            
  

 األنشطة المخططة للجنة االقتصادية ألفريقيا في مجال التكامل اإلقليمي     -دال 
 

، تخطط اللجنة      2004ام  استجابة لتقييم أجراه مكتب األمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية في ع              -28
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  . إلى حد آبير عن طريق مكاتبها دون اإلقليمية الخمسة      االقتصادية ألفريقيا لتنفيذ برامجها للتكامل اإلقليمي      
حلقة الوصل بين مقر اللجنة االقتصادية ألفريقيا            بمثابة   عالوة على ذلك ستكون المكاتب دون اإلقليمية   

يجري حاليًا تعزيز هذه المكاتب لكي         ولهذا الغرض   .إلقليمية والدول األعضاء والجماعات االقتصادية ا     
 .الجماعات االقتصادية اإلقليمية على تنفيذ برامجها ذات األولوية           تتمكن من مساعدة 

 
وسيستمر العمل على مواءمة برنامج اللجنة االقتصادية ألفريقيا الخاص بالتكامل اإلقليمي مع                    -29

فريقي، آما سيتم تنفيذه عن طريق ترتيبات شراآة قوية مع مفوضية       الرؤية واألهداف العامة لالتحاد األ   
   : وسيشمل هذا البرنامج في السنوات القليلة القادمة ما يلي         .االتحاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي     

دعم السياسات والبرامج التي تعزز التعاون االقتصادي والتكامل على صعيد القارة وفقًا لمعاهدة أبوجا         
لالتحاد األفريقي؛ وترويج التجارة فيما بين البلدان األفريقية؛ ومواءمة وتنسيق سياسات                قانون التأسيسي   لوا

وبرامج الجماعات االقتصادية اإلقليمية؛ ودعم ووضع السياسات والبرامج في مجال الهياآل األساسية في                 
  .إطار مبادرات نيباد الرامية إلى تعميق التكامل في القارة           

 
قيق هذه األهداف والغايات ستسعى اللجنة االقتصادية ألفريقيا إلى إنجاز عدد من البرامج                ولتح -30

 :تشمل ما يلي  
 
 تقييم التكامل اإلقليمي في أفريقيا -1
 

 الطبعة األولى من منشوراتها الرئيسية المعنونة     2004في عام   أصدرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا     -31
 السياسات على      صانعي  ويساعد التقرير عن تقييم التكامل اإلقليمي       ".ريقيا تقييم التكامل اإلقليمي في أف      " 

والتقرير هو أيضًا أداة لرصد          .اتخاذ القرارات االستراتيجية المستندة إلى األدلة بشأن التكامل اإلقليمي            
 تحقيق التكامل في قطاعات رئيسية على الصعيدين دون اإلقليمي                 مجال  ومتابعة التقدم المحرز في     

 .إلقليميوا
 

 في أثناء مؤتمر قمة     2006يوليه /وقد صدر التقرير الثاني عن تقييم التكامل اإلقليمي في تموز      -32
ورآز التقرير الذي ُنشر بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي على        .االتحاد األفريقي في بانجول، غامبيا    

دد من السيناريوهات لترشيد الجماعات         ويوصي التقرير بع    .ضرورة ترشيد الجماعات االقتصادية اإلقليمية        
والفائدة الرئيسية للترشيد الكامل تكمن في تعزيز الجماعات االقتصادية اإلقليمية             .االقتصادية اإلقليمية  

 .بالقضاء على تداخل مهام المنظمات الحكومية الدولية         
 

اسات اقتصاد آلي         أساسية على انتهاج البلدان األعضاء سي     ةويعتمد نجاح التكامل اإلقليمي بصور    -33
التباينات بين البلدان األعضاء في مجاالت التعريفات الجمرآية ومعدالت التضخم                    من شأن ف .متقاربة 

وأسعار الصرف ونسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدل نمو النقد ومتغيرات االقتصاد الكلي                
لى ممارسة الحكومات       إ هذه التباينات   ييمكن أن تفضعالوة على ذلك  .تعوق عملية التكامل   أن األخرى 

ويمكن أن يسهم ذلك في تقويض     .لريع التي تقوض فرص االستثمار المشروع   االآتفاء با  واألفراد ألنشطة  
ولذلك يتحتم أن تشمل    .وأن يفضي من ثم إلى إضعاف عملية التكامل برمتها    ان األعضاء  بلد ال اتاقتصاد 

 سياسات االقتصاد الكلي والسياسات        بين تقارب  تحقيق ال  وجيهية لعميلة تعزيز التكامل اإلقليمي مبادئ ت  
 .التجارية على نطاق المنطقة بأسرها من أجل تعزيز البرنامج العام للتكامل اإلقليمي               

 
ومن الضروري أيضًا تعزيز وتعميق األسواق المالية من أجل تعبئة الموارد المالية المطلوبة                     -34

وتعزز هذه المؤسسات أيضًا نظام الدفع وتسهم في           .يع الهياآل األساسية     لمشاريع التكامل اإلقليمي مثل مشار      
وباإلضافة إلى تحسين أداء األسواق المالية            .تيسير التجارة داخل وخارج الجماعات االقتصادية اإلقليمية            

يجب بذل الجهود لتشجيع هذه الجماعات على إنشاء مصارف تنمية في مناطقها لمساعدة البلدان األعضاء                      
غير أن التكامل بين األسواق المالية في أفريقيا يتطلب مواءمة           .لى تمويل مشاريع الهياآل األساسية ع

 .السياسات واإلجراءات الوطنية التي تنظم شؤون هذه األسواق والمؤسسات على نطاق البلدان األعضاء               
 

 2007شر في عام   وعلى ضوء ما سبق سيرآز التقرير الثالث عن تقييم التكامل اإلقليمي الذي سين         -35
على إنجازات الجماعات االقتصادية اإلقليمية في مجالي التعاون النقدي والتقارب على صعيد االقتصاد                        

  ،  والتحليل  ،النظرية   هي وسيتكون التقرير الثالث عن تقييم التكامل اإلقليمي من ثالثة أجزاء            .الكلي
 من التقرير النظرية االقتصادية لشرح          سيستخدم الجزء األول  و .والتوصيات في مجال السياسات العامة         

األهمية القصوى للتقارب على صعيد االقتصاد الكلي والتكامل االقتصادي لتعزيز برنامج التكامل اإلقليمي                  
وسيستخدم الجزء الثاني التحليل االقتصادي لتقييم التقدم الذي أحرزته الجماعات االقتصادية                     .في أفريقيا  

في مجال التقارب على صعيد االقتصاد الكلي، وسيبحث أيضًا ما إذا آانت                   اإلقليمية والدول األعضاء     
وسيقدم الجزء الثالث واألخير خيارات سياسات عامة بشأن آيفية انتهاج               .األسواق المالية متكاملة أم ال    

 المضي قدمًا صوب تحقيق التقارب على       تمكنها من الجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء برامج        
 .صعيد االقتصاد الكلي والتكامل المالي     

 
 استعراض معاهدة أبوجا  -2 

 
يوليه في بانجول، غامبيا، ستستعرض اللجنة          /عمًال بقرار مؤتمر قمة االتحاد األفريقي في تموز        -36

االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي معاهدة أبوجا مع مراعاة إعالن سرت الصادر                       
تقدم جدول زمني لتنفيذ مختلف مراحل التكامل من      آما س  ، قانون التأسيسي  وال1999سبتمبر /لول أي9في 
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 نتائج هذا االستعراض لمؤتمر قمة االتحاد األفريقي المزمع      قدموست .جانب الجماعات االقتصادية اإلقليمية      
رآز على مناقشة موضوع      ونظرًا إلى أن مؤتمر قمة أآرا سي      . في أآرا، غانا   2007يوليه /انعقاده في تموز  

ستعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مع مفوضية االتحاد األفريقي من أجل إعداد               " حكومة االتحاد األفريقي   "
 .مداوالتها عدد من الورقات لدعم قيادة االتحاد األفريقي في      

 
  إلقليميةاقتصادية الجماعات اتقوية الترويج التجارة فيما بين البلدان األفريقية عن طريق  -3
 

 .لتكامل في أفريقيا   تحقيق ا  يعتبر تعزيز التجارة فيما بين البلدان األفريقية إحدى النتائج المتوقعة ل       -37
ورغم مخططات الجماعات االقتصادية اإلقليمية لتحرير التجارة، ال يزال حجم التجارة فيما بين البلدان                

 . في المائة من قيمة إجمالي الصادرات         10والي  األفريقية ضئيًال للغاية وتقدر قيمة هذه التجارة بنسبة ح         
) األونكتاد(لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية       ) 2004(وتوضح البيانات المستقاة من الدليل اإلحصائي         

  . في المائة من قيمة التجارة العالمية      60أن قيمة التجارة داخل االتحاد األوروبي تبلغ في المتوسط نسبة        
ًا على بلدان منطقة  اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الالتينية التي بلغت قيمة التجارة فيما بينها                   وهذا ينطبق أيض  

وفي حالة رابطة أمم جنوب شرق آسيا تجاوزت قيمة التجارة داخل هذه              . 2004 في المائة في عام    58نسبة 
 وبلغت قيمة       .ذه المنطقة   التي تمثل قيمة صادرات ه    ، وهي النسبة   في المائة  20 ـالرابطة بقليل نسبة ال    

 في المائة من قيمة     20التجارة فيما بين بلدان الجماعة في السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي حوالي             
   .إجمالي صادرات هذه المنطقة     

 
ومن أجل تيسير التجارة داخل القارة ستساعد اللجنة االقتصادية ألفريقيا الجماعات االقتصادية               -38

ريق المكاتب دون اإلقليمية التابعة للجنة االقتصادية لتمكين هذه الجماعات من التحول إما                     اإلقليمية عن ط  
 عالوة على ذلك ستعمل اللجنة      .ق مشترآة اسوأ ة أو  جمرآي ات إلى مناطق تجارة حرة وإما إلى اتحاد       

السياسات والبرامج      مواءمة   :االقتصادية ألفريقيا مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية في المجاالت التالية               
مناطق تجارة حرة فيما بين          /التجارية وتنسيقها؛ والمزيد من تيسير التجارة؛ وإنشاء مناطق تجارة تفضيلية               

 وسيساهم الوفاء بهذه االلتزامات بقدر آبير في إنشاء الجماعة االقتصادية                 .الجماعات االقتصادية اإلقليمية       
 .األفريقية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا     

 
 المساعدة التقنية في مجالي بناء القدرات والتعاون -4
 

ستقدم اللجنة االقتصادية ألفريقيا المساعدة التقنية للدول األعضاء واالتحاد األفريقي والجماعات                   -39
االقتصادية اإلقليمية لبناء قدراتها على تنفيذ معاهدة أبوجا وتحقيق أهداف التكامل الواردة في نيباد فضًال عن             

ة الجماعات االقتصادية اإلقليمية على تحقيق التكامل بين برامجها من أجل العمل على إنشاء الجماعة                     مساعد
وستهيئ اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن طريق مكتبها دون اإلقليمي لغرب أفريقيا                 . االقتصادية األفريقية   

ها تجمع دول الساحل والصحراء         المنهاج الالزم لدعم التعاون االقتصادي وأنشطة التكامل التي يضطلع ب          
بينما سيؤدي المكتب دون اإلقليمي لوسط أفريقيا دورًا رائدًا في تقديم الدعم للجنة الدولية لحوض                   .) ص.س(

 .شانغا لتصبح هذه اللجنة منظمة أآثر آفاءة        -أوبانغي -نهر الكونغو
   

  الطبيعية المعني بإدارة الموارد  التعلم من األقرانفريق  -5
 

وسيكون  .بإدارة الموارد الطبيعية  للتعلم من األقران ُيعنى    اللجنة القتصادية ألفريقيا فريقًا       ستنشئ -40
 . السياسات لتقاسم الخبرات وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال            صانعيهذا الفريق بمثابة المنتدى ل    

والجهاز التشريعي       وسيحشد الفريق العاملين في مجال تنمية الموارد الطبيعية على صعيد الحكومات            
والقطاع الخاص والدوائر األآاديمية والمجتمع المدني بهدف إذآاء الوعي بشأن مساهمة الموارد البشرية في                       

وسيوفر الفريق لهؤالء األشخاص أدوات صوغ السياسات         .التنمية االقتصادية والنمو على المدى الطويل     
 .ل القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية        العامة وتنفيذها آما سيعزز معرفتهم وقدراتهم في مجا      

 
  المبادرات في مجال الهياآل األساسية    -6

  
مبادرة التطوير المكاني الجديدة لتحقيق زيادة واسعة النطاق في الخدمات في مجال               في  ت نيبادشرع -41

 .ة والتنظيمية   استعراض السياسات العامة واألطر القانوني      وستشمل األنشطة في هذا الشأن  الهياآل األساسية،   
وستقوم اللجنة االقتصادية ألفريقيا بمواءمة برامجها وأنشطتها مع مبادرات نيباد في مجال الهياآل              

ستعراض دراسات الجدوى الموجودة في مجاالت النقل        الاألساسية عن طريق تقديم الدعم االستراتيجي      
ستعمل اللجنة االقتصادية         .ل اإلقليمي  والطاقة والموارد المائية والموارد الطبيعية بهدف تعزيز التكام       

 مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية لمواءمة         بالتعاون  عن طريق مكاتبها دون اإلقليمية الخمسة      ألفريقيا
وستقدم   .وتنسيق برامجها وخدماتها في مجال الهياآل األساسية على نطاق جميع المناطق دون اإلقليمية          

قنية لدعم مجمع الطاقة لشرق أفريقيا وشرآة آهرباء البحيرات الكبرى            اللجنة االقتصادية المساعدة الت    
قدم الدعم لوضع آلية تمويل       تس آما . في شرق أفريقيا   الشرآة الدولية لكهرباء بلدان البحيرات الكبرى       و

المبادرات في قطاع الطاقة في شمال أفريقيا والجنوب                   تمويل  لمشاريع الهياآل األساسية في وسط أفريقيا و       
 .فريقي األ
 

وستدعم  .وستواصل اللجنة االقتصادية دعمها لتعزيز المبادرات في قطاع النقل الجوي في القارة                  -42
اللجنة االقتصادية أيضًا االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء ولجنة الطيران                            
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التقدم المحرز في مجال التنفيذ الكامل            المدني األفريقية ورابطة شرآات الطيران األفريقية من أجل رصد               
لقرار ياماسوآرو بشأن تحرير سوق النقل الجوي األفريقي فضًال عن المسائل المتعلقة بالسالمة واألمن في                       

وعلى الصعيد دون اإلقليمي ستعمل اللجنة بالتعاون مع الجماعة االقتصادية لدول غرب                .مجال النقل الجوي    
جها في مجال الهياآل األساسية للنقل، ومع الجماعة االقتصادية لدول وسط                أفريقيا من أجل تنفيذ برام    

 والدول األعضاء من أجل تحسين الربط فيما بين            ،  والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا          ، أفريقيا 
وفي شرق أفريقيا ستقدم اللجنة االقتصادية الدعم إلدارة ممرات               .خطوط النقل الجوي في وسط أفريقيا         

 . الدعم لتنمية خطط وسياسات نقل متكاملة في شمال أفريقيا         مالنقل، آما ستقد   
  

  بفعالية وإدارتهاتعزيز تنمية الموارد المائية    -7
 

ستعمل اللجنة االقتصادية بالتعاون مع االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية والدول                      -43
تنفيذ الرؤية األفريقية للمياه في عام           الترويج ل  ة عن طريق    األعضاء من أجل تنمية وإدارة الموارد المائي       

ولذلك ستقدم اللجنة المساعدة التقنية للدول األعضاء، ومنظمات أحواض األنهار في مجال              . 2025
نشر التقرير األفريقي   تاستراتيجيات وخطط اإلدارة المتكاملة ألحواض األنهار ومستجمعات المياه، آما س          

ائية الذي يصدر آل سنتين بوصفه إسهام اللجنة االقتصادية في تقرير األمم المتحدة عن         لتنمية الموارد الم 
وستساعد اللجنة االقتصادية في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على تنفيذ          . تنمية المياه في العالم   

اه ومؤتمر التنفيذ   المبادرات ذات الصلة بالمياه بما فيها المرآز األفريقي لتبادل المعلومات بشأن المي              
   .والشراآة في مجال المياه والمرافق الصحية لعموم أفريقيا           

 
وفي وسط أفريقيا والجنوب األفريقي ستساعد اللجنة االقتصادية في إعداد الدراسات عن اإلدارة             -44

ل   الفعالة والمستدامة للطرق المائية المشترآة، وستساعد في شرق أفريقيا في إعداد استراتيجية وخطة عم                 
وفي       .شاملتين لإلدارة االقتصادية المستدامة لحوض بحيرة فكتوريا وحوض أنهار منطقة البحيرات الكبرى               

حيائي عن طريق      ألستخدام الحوافز السوقية للحفاظ على التنوع ا          ال اللجنة االقتصادية       روجشمال أفريقيا ست   
 .خطة عمل إلدارة المياه والبيئة    

 
  المستقبلآفاق  -هاء 

 
 المذآرة استكماًال بشأن برنامج اللجنة االقتصادية ألفريقيا للتكامل اإلقليمي الذي تمت              تقدم هذه -45

واللجنة االقتصادية مصممة على السعي         .مواءمته استراتيجيًا مع الرؤية واألهداف العامة لالتحاد األفريقي       
تصادية اإلقليمية إلى       بالشراآة مع مفوضية االتحاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي والجماعات االق        

  .إنجاز عدد من البرامج واألنشطة الرامية إلى تعزيز برنامج التكامل اإلقليمي في القارة والمضي به ُقدماً                
 

 :مسائل ينبغي النظر فيها
    

ينبغي أن تواصل أفريقيا تحليلها          :أفريقيا دعم نشر التقرير عن تقييم التكامل اإلقليمي في       •
رز في مجال التكامل اإلقليمي على صعيد القارة وأن تنشر نتائج هذا التحليل                  وتقييمها للتقدم المح   

والتقييم في تقرير ينشر بوصفه من المنشورات الرئيسية للجنة، وأن تستفيد في سياق ذلك من                 
 السياسات على اتخاذ قرارات استراتيجية           صانعيتجارب المناطق دون اإلقليمية لمساعدة       

  . التكامل اإلقليمي   مستندة إلى األدلة بشأن 
 

ينبغي أن تدعم اللجنة االقتصادية ألفريقيا       :دعم إدراج التكامل اإلقليمي في السياسات الوطنية      •
الجهود المبذولة على صعيد القارة إلذآاء وعي موظفي الحكومة وأعضاء البرلمانات،                 

 التنمية  تعزيز في  والعاملين في القطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن مساهمة التكامل اإلقليمي           
في القارة، آما ينبغي أن تساعد اللجنة االقتصادية الدول األعضاء على وضع مؤشرات ذات                 
مصداقية لرصد وتقييم جهودها الرامية إلى تحقيق التكامل اإلقليمي آجزء من سياساتها           

 .وبرامجها اإلنمائية الوطنية العامة      
 
 

ينبغي أن تساعد اللجنة      : بين البلدان األفريقية   لتجارة فيما   لترويج  في مجال ال   دعم تقديم ال •
االقتصادية ألفريقيا الجماعات االقتصادية اإلقليمية على التحول إما إلى مناطق تجارة حرة،                  

 إلى أسواق مشترآة بهدف تعجيل إنشاء الجماعة االقتصادية        أووإما إلى اتحادات جمرآية،      
ما ينبغي أن تشجع اللجنة إنشاء مناطق تجارة           األفريقية حسبما نصت على ذلك معاهدة أبوجا، آ      

حرة فيما بين الجماعات االقتصادية اإلقليمية وأن تدعم هذا التوجه بدراسات على سبيل المثال             
التفاق إنشاء منطقة تجارة حرة مع        .) ص.س(عن نتائج توقيع تجمع دول الساحل والصحراء     

 .ة اإلنمائية للجنوب األفريقي وآوميسا      الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أو مع الجماع         
 

ينبغي أن تعمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع االتحاد              :دعم تمويل الهياآل األساسية  •
األفريقي ومصرف التنمية األفريقي إليجاد مصادر تمويل بديلة لالحتياجات الهائلة في مجال                       

 بليون دوالر من 250كلفتها بما يتجاوز    تحسين الهياآل األساسية في أفريقيا التي تقدر ت      
دوالرات الواليات المتحدة خالل السنوات العشر القادمة نظرًا إلى أن التمويل المقدم من البنك              
الدولي واالتحاد األوروبي والشرآاء الثنائيين والمتعددي األطراف اآلخرين سيكون غير آاف             

 .لتلبية هذه االحتياجات   
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ينبغي أن تضع اللجنة االقتصادية ألفريقيا بالتعاون مع            :المنازعات دعم إنشاء آلية لتسوية    •
مفوضية االتحاد األفريقي والشرآاء اآلخرين إطارًا مالئمًا لتسوية المنازعات على صعيد               

نظرًا   األخرى االتحاد األفريقي والجماعات االقتصادية اإلقليمية وفيما يتعلق بترتيبات التكامل           
لمعروضة أمام محكمة العدل الدولية هي قضايا أفريقية، مما ُيعزى إلى                إلى أن معظم القضايا ا      

حد ما إلى عدم وجود آلية أفريقية لتسوية المنازعات في معظم اتفاقات وبروتوآوالت التكامل              
  .اإلقليمي

 
 
 
 


