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   اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
 جلنة خرباء مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني  

 االجتماع احلادي واألربعون
   2023آذار/مارس  17-15 ،)حضوراي وعرب اإلنرتنت( أديس أاباب

 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 
 التكامل اإلقليمي يف أفريقيا جمال تقييم التقدم احملرز يف  

 التكامل اإلقليمي يف أفريقيا جمال تقييم التقدم احملرز يف 

 مقدمة  -أوال
اإلقليمي   - 1 التكامل  حتقيق  حنو  ابإلشادة  جدير  تقدم  إحراز  األفريقية  البلدان  واصلت 

عدم كفاية املوارد املالية؛ وضعف    من هذه التحدايتتواجه حتدايت. و ال تزال    ها والقاري، لكن
واالضطراابت  احملرز؛  التقدم  لتتبع  مناسبة  آليات  إىل  واالفتقار  األساسية؛  اهلياكل  شبكات 

و  شىت؛  ووطنية  وإقليمية  عاملية  أزمات  عن  السياسات  حمدودية  النامجة  من  العديد  تنفيذ 
حنو سليم أمر ابلغ األمهية لتعزيز    واالتفاقات. ولذا، فإن تتبع التقدم احملرز يف جمال التكامل على

 .  مستقبالإجنازات حراز املكاسب اليت حتققت بشق األنفس ومتهيد الطريق إل

لعام   - 2 األفريقي  االحتاد  خطة  مع  إليها’’   :2063ومتاشيا  نصبو  اليت  ي  ‘‘ أفريقيا  عّد  ، 
يف كانون الثاين/يناير  انطالق املبادالت التجارية يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  

حتقيق التكامل على صعيدي التجارة واألسواق.  إىل  إجنازا هاما يف سياق سعي القارة  2021
األول/أكتوبر   املؤسس ملنطقة   44، صّدقت  2022وحىت اتريخ تشرين  االتفاق  دولة على 

 )1(.يقيالتجارة احلرة القارية األفريقية وأودعت صكوك تصديقها لدى مفوضية االحتاد األفر 

الثالث ل - 3 السنوات  مدى  على  تدهورا كبريا  العاملية  االقتصادية  الظروف  تدهورت  قد 
األفريقية  البلدان  العديد من  فيه  الذي كانت  الوقت  أوكرانيا يف  املاضية. وجاءت احلرب يف 
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(.  19-تدرجييا من األثر املتعدد األبعاد الناجم عن جائحة فريوس كوروان )كوفيد  بصدد التعايف
تلك هي  فاقم األثر االجتماعي واالقتصادي الوخيم الناجم عن األزمة الصحية،  تيف  زاد  وما  

. ورغم ما ةالتجار تعطل  الضغوط التضخمية املرتتبة عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود و 
 ت كانت تتسم به اقتصادات القارة من مرونة كبرية إزاء التقلبات العاملية قبل اجلائحة، فقد أد

يهدد    19-كوفيد ما  وهو  الناتج،  منو  يف  اضراب  إحداث  إىل  اجليوسياسية  واألزمات 
   )2(.ابنعكاسات كارثية على الفقراء واألكثر ضعفا يف القارة

ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف اجلوانب اهلامة للتكامل يف أفريقيا،   - 4
ات اليت وضعتها مؤسسات أفريقية مثل  ابستخدام عدة أطر وأدوات للرصد، مبا يف ذلك املؤشر 

و  األفريقي،  االحتاد  ومفوضية  االقتصادية ألفريقيا،  األفريقيمصرف  اللجنة  وعلى )3(التنمية   .
ي   التحديد،  القاري واإلقليمي والوطين يف اجملاالت  قيّ وجه  التقدم احملرز على الصعد  التقرير  م 

والطاقة،   األساسية  واهلياكل  الكلي،  االقتصاد  وتكامل  التجاري،  التكامل  وهي  الرئيسية، 
 والتكامل االجتماعي، واحلوكمة، والسلم واألمن، وحرية تنقل األشخاص.  

 التكامل التجاري - اثنيا
. ومتثل جتارة البضائع احلصة األكرب من  ضعيفة ة أفريقيا يف التجارة العاملية  ال تزال مسامه - 5

التجارة الدولية للقارة، رغم النمو السريع الذي حققته التجارة يف اخلدمات يف العقود األخرية. 
وقد ساهم قطاع اخلدمات مسامهة كبري يف النمو ويف التنمية عموما، يف حني ظل أداء قطاع 

اخلد ميثل  جتارة  إذ  بكثري،  إمكاانهتا  مستوى  دون  أفريقيا  يف  من    1,7مات  فقط  املائة  يف 
 )4(.2021الصادرات العاملية من اخلدمات يف عام 

في  ف، أصبحت آسيا الشريك التجاري الرئيسي للقارة، تليها أورواب.  2017ومنذ عام   - 6
أفريقيا يف السلع مع بقية بلدان يف املائة من جتارة    43,7، استأثرت آسيا بنسبة  2021عام  

يف املائة من التجارة بني آسيا وأفريقيا    40العامل، علما أبن الصني وحدها تسامهت أبكثر من 
)انظر الشكل األول(. وبذلك، أصبحت الصني تدرجييا الشريك التجاري األول ملعظم البلدان 

البلدان األفريقية فيما بينها أقل يف  احلال يف السنوات السابقة، كانت جتارة    ي األفريقية. وكما ه
الفرتة    34، حيث تراجعت الصادرات بنسبة  2021عام   املائة خالل    2021- 2020يف 

)انظر الشكل الثاين(. ويعزى هذا االجتاه إىل األثر السليب الذي خلفته اجلائحة على النشاط  
 التجاري.   
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 الشكل األول
 2021خارج أفريقيا، من اء ومناطق البضائع مع شركأفريقيا يف إمجايل جتارة 
 )نسبة مئوية( 

 
  األونكتاد  إحصاءات   من   مستقاة  بياانت  إىل   استنادا   ألفريقيا   االقتصادية   اللجنة   أجرهتا  حساابت:  املصدر

 (. 2022 والتنمية،   للتجارة املتحدة  األمم )مؤمتر 

حبصة كبرية من صادرات البضائع األفريقية، حيث استحوذت كل من  سيا  آوتستأثر   - 7
فريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي على أكرب احلصص  أ اجلماعة االقتصادية لدول وسط  

عام   و  71,6)   2021يف  املائة  و   54,8يف  التوايل(.  على  املائة  يتعلق  يف  جلماعات  ابفيما 
عة اإلمنائية للجنوب األفريقي أكرب اخنفاض يف صادراهتا  االقتصادية اإلقليمية، شهدت اجلما

أفريقيا واجلنوب األفريقي )انظر  تليها السوق املشرتكة لشرق  داخل املنطقة بسبب اجلائحة، 
الشكل الثاين(. وتستورد كل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ابستثناء مجاعة شرق أفريقيا، من  

د من مناطقها الفرعية اليت تنتمي إليها. وتستأثر السوق املشرتكة  االحتاد األورويب أكثر مما تستور 
املعنية ابلتنمية  الدولية  أفريقيا واهليئة احلكومية  األفريقي ومجاعة شرق  أفريقيا واجلنوب  لشرق 

  63,4يف املائة و  66,1يف املائة و  52,1أبكرب احلصص من الواردات من آسيا، حيث متثل  
   )5(.ردات على التوايليف املائة من إمجايل الوا
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 الشكل الثاين
 2021-2020نسبة مئوية من إمجايل الصادرات، كالصادرات فيما بني البلدان األفريقية  

 
 (.2022) األونكتاد  إحصاءات : املصدر

حصول قدر أكرب  ويف السنوات األخرية، اختذت أفريقيا خطوات كبرية يف سبيل ضمان   - 8
من التجارة فيما بني بلدان القارة. وتشمل تلك اخلطوات اعتماد خطة العمل لتعزيز التجارة 

ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. ومن املتوقع  ؤسس  فيما بني البلدان األفريقية واالتفاق امل
اجلمركية على السلع،    يف املائة من التعريفات  90أن يؤدي هذا االتفاق إىل إلغاء أكثر من  

وإىل حترير التجارة يف اخلدمات تدرجييا، وإىل إنشاء سوق أفريقية واحدة تضم أكثر من مليار  
تريليون دوالر يف اجملموع. وتشمل الفوائد اليت ستعود    3مستهلك بناتج حملي إمجايل يفوق  

مسارات للتصنيع   فرص عمل وحتقيق منو اقتصادي، ومن مث فتحإجياد  على البلدان األفريقية  
 )6(.والتنمية املستدامني

األفريقية، كوهنا   - 9 القارية  احلرة  التجارة  منطقة  منطقة جتارة حرة  أكثر من  وتغطي  جمرد 
تقليدية، قطاعات مثل االستثمار وجتارة اخلدمات وحقوق امللكية الفكرية وسياسة املنافسة،  

النساء والشباب يف التجارة، والتجارة الرقمية. ويتيح تنفيذ االتفاق أداة حقيقية لتحرير    مشاركةو 
ثمة فلن ينفذ مبعزل عن األدوات األخرى.    هذا االتفاق  أنغري  اخلدمات األفريقية وتكاملها.  

األفريقية،   البلدان  بني  فيما  التجارة  لتعزيز  العمل  خطة  منها  أخرى،  رئيسية  قارية  مبادرات 
لربوتوكول املتعلق حبرية تنقل األشخاص واحلق يف اإلقامة واحلق يف االستقرار، والسوق األفريقية  وا

 لنجاح منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.   ضرورية ستكوناملوحدة للنقل اجلوي، 

 

 /https://repository.uneca.org/bitstream/handle(. انظر 2021املتحدة، اللجنة االقتصادية ألفريقيا ) األمم )6(
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أ   - 10 توقد  سبيل  يف  تقدم كبري  األوىل    سهيلحرز  الثالثة  الربوتوكوالت  أحكام  تطبيق 
. وتوشك املفاوضات بشأن االمتيازات التعريفية التفضيلية وقواعد املنشأ يف إطار )7(قلالتفا

الربوتوكول املتعلق ابلتجارة يف السلع، وكذلك املفاوضات بشأن التجارة يف اخلدمات، على  
االنتهاء. وقد وضعت الدول، منفردًة أو يف جمموعات من الدول داخل اجلماعات االقتصادية  

قوائم ابلتزامات حمددة بشأن التجارة يف اخلدمات يف قطاعات اخلدمات اخلمسة   اإلقليمية،
ذات األولوية. وقّدمت دول أخرى عروضا أولية أو منقحة، وتعكف أمانة منطقة التجارة احلرة  

مت دول بصفة فردية ودول بصفة مجاعية  القارية األفريقية على النظر فيها مجيعا. وابملثل، قدّ 
االقتصادية اإلقليمية، يف إطار الربوتوكول املتعلق ابلتجارة يف السلع، امتيازات   داخل اجلماعات

عرضا تعريفيا،    47، قدمت الدول األعضاء 2022تعريفية مؤقتة. وحىت تشرين الثاين/نوفمرب 
لمعايري احملددة سلفا. وفيما يتعلق  ل  يةستوفم عرضا منها وتقرر أهنا    36جرى التحقق تقنيا من  

قائمة اباللتزامات احملددة يف مؤمتر   22مدت  بلدا عرضه واعت   43م  ابلتجارة يف اخلدمات، قدّ 
وابلتزامن مع ذلك، أحرزت املفاوضات بشأن قواعد املنشأ   )8(.قد يف النيجرقمة استثنائي ع  

 يف املائة من بنود التعريفات.     88.3تقدما هي األخرى، حيث جرى التوصل إىل اتفاق بشأن 

وللتعجيل ابملبادالت التجارية يف إطار االتفاق، عملت أمانة منطقة التجارة احلرة القارية   - 11
منتجا يف سياق املنطقة. وتشمل املبادرة    96األفريقية على تيسري مبادرة جتارية موّجهة ختص  

ىن  ، مثاين دول أطراف استوفت احلد األد2022التجريبية، اليت أطلقت يف تشرين األول/أكتوبر  
من املتطلبات املدرجة يف دفرت التعريفات اإللكرتونية ودليل قواعد املنشأ. وتسعى مبادرة التجارة 
املوجهة إىل تعزيز املبادالت اجملدية جتاراي ملنتجات منتقاة فيما بني البلدان املشاركة، وهي تونس  

وموري ومصر  وكينيا  والكامريون  وغاان  ورواندا  املتحدة  تنزانيا  بيئة  ومجهورية  واختبار  شيوس، 
السياسات التشغيلية واملؤسسية والقانونية والتجارية يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.  
قادة   االتفاق. وأصدر  التجارية يف إطار  الصفقات  أوىل  إبرام  إىل  املبادرة  وحىت حينه، أدت 

نيامي   اليت عقدت يف  االستثنائية  القمة  أثناء  األفريقي،  الثاين/نوفمرب    25يف  االحتاد  تشرين 
دوال2022 تشمل  حبيث  املوجهة  التجارة  مبادرة  نطاق  بتوسيع  تعليمات  أخرى    ا أطراف  ، 

 استوفت احلد األدىن من املتطلبات مبوجب االتفاق.  

أ   - 12 تقدّ وقد  بسياسة  حرز  متعلقة  االتفاق  إطار  يف  الثانية  املرحلة  قضااي  بشأن  م كبري 
املنافسة، واالستثمار، وحقوق امللكية الفكرية، والتجارة الرقمية، ومشاركة املرأة والشباب يف  
التجارة. واختتمت املفاوضات بشأن وضع بروتوكوالت متعلقة ابالستثمار وسياسة املنافسة  

دها جملس وزراء منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. ويف الوقت نفسه،  وامللكية الفكرية واعتم 
الثاين/نوفمرب   تشرين  يف  تعليمات،  األفريقي  االحتاد  وحكومات  دول  رؤساء  مؤمتر  أصدر 

هذه 2022 يف  للتدقيق  القانونية  والشؤون  ابلعدالة  املعنية  املتخصصة  الفنية  للجنة   ،

 

 وإجراءات بقواعد املتعلق والربوتوكول اخلدمات،  يف ابلتجارة املتعلق والربوتوكول  السلع، يف ابلتجارة املتعلق الربوتوكول )7(
 . املنازعات تسوية

 . Ext/Assembly/AU/Draft/Dec.2(XVII) (.2022األفريقي ) االحتاد مفوضية )8(
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، من أجل إجراء 2023تثنائية تعقد يف كانون الثاين/يناير  الصكوك/الربوتوكوالت يف جلسة اس
 .  2023فحص قانوين حتسبا للنظر فيها من قبل األجهزة السياسية يف شباط/فرباير 

أفريقيا يف كانون   - 13 لعموم  والتسوية  الدفع  نظام  إطالق  األخرى  املهمة  األحداث  ومن 
أفريقيا، وذلك هبدف تسهيل وحتويل  ، بعد مرحلة جتريبية جرت يف غرب  2022الثاين/يناير  

حفز   وما  احلدود.  عرب  التجارية  ابملبادالت  اخلاصة  املدفوعات  وتسوية  التخليص  إجراءات 
إنشاء سوق متكاملة كلّية   احتمال  هو  االستثمار يف خمتلف القطاعات داخل القارة األفريقية  

مارات األخرية فيما بني البلدان  يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وتشمل االستث
قبل مؤسسة   إثيوبيا من  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  استثمارات يف قطاع  األفريقية 

إىل مجهورية مصرف كينيا التجاري  سفاريكوم، واستثمارات يف القطاع املايل لتوسيع جمموعة  
 )10(التجاري إىل تشاد.وفا وجمموعة بنك  )9(الكونغو الدميقراطية

وجرى يف السنوات األخرية أيضا تعزيز التعاون فيما بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية.   - 14
، أ طلقت رمسيا يف شرم الشيخ، مبصر، منطقة التجارة احلرة الثالثية، 2015في حزيران/يونيه ف

واجلنوب األفريقي  اليت تضم ثالث مجاعات اقتصادية إقليمية، هي السوق املشرتكة لشرق أفريقيا  
ومجاعة شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وذلك هبدف تعزيز التكامل ومساعدة  
اجلماعات   يف  املشرتكة  العضوية  عن  الناشئة  العراقيل  على  االلتفاف  على  األعضاء  الدول 

متوز/يوليه   وحىت  اإلقليمية.  ات2022االقتصادية  على  املوقعة  الدول  عدد  بلغ  منطقة  ،  فاق 
دولة منتمية إىل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية   29دولة من بني    22التجارة احلرة الثالثية  

دولة. ولكي ت فعَّل منطقة التجارة احلرة الثالثية، ال بد من حصول    11الثالث، وصدقت عليه  
 هذا االتفاق على ثالثة تصديقات إضافية. 

ا إجراء البحوث والتحليالت وتقدمي الدعم التقين  وواصلت اللجنة االقتصادية ألفريقي - 15
اللجنة الدول األعضاء فقد دعمت  لتعزيز فرص النجاح يف تنفيذ املبادرات املذكورة أعاله.  

اإلقليمية   االقتصادية  منطقة  لواجلماعات  لتفعيل  وإقليمية  وطنية  اسرتاتيجيات  وتنفيذ  وضع 
تشرين   األفريقية. وحىت  القارية  احلرة  أ جيزت  2022الثاين/نوفمرب  التجارة  اسرتاتيجية   23، 

اسرتاتيجية قيد التنفيذ. وابإلضافة إىل ذلك، جيري وضع اللمسات األخرية    15وطنية، منها  
وبدأت  إقليميتني،  واسرتاتيجيتني  وطنية  اسرتاتيجيات  أربع  اإلعداد  على  من  األوىل  املرحلة 

الل وستواصل  أخرى.  وطنية  اسرتاتيجيات  لعشر  إىل جنب جنة،  ابلنسبة  مع شركائها،    جنبا 

 

drive-expansion-in-kban-congo-dr-acquires-www.theeastafrican.co.ke/tea/business/kcb- انظر )9(

3901282#:~:text=KCB%20Group%20has%20entered%20the,in%20the%20East%20African%20region .   
presence-its-expands-group-bank-s/attijariwafaspace/new-www.attijariwafabank.com/en/media- انظر )10 (

chad#:~:text=Casablanca%2C%2019%20April%202022%20%2D%20The,Chad%20called%20Attijari%

0bank%20Tchad2 . 

 

http://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/kcb-acquires-dr-congo-bank-in-expansion-drive-3901282#:~:text=KCB%20Group%20has%20entered%20the,in%20the%20East%20African%20region
http://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/kcb-acquires-dr-congo-bank-in-expansion-drive-3901282#:~:text=KCB%20Group%20has%20entered%20the,in%20the%20East%20African%20region
http://www.attijariwafabank.com/en/media-space/news/attijariwafa-bank-group-expands-its-presence-chad#:~:text=Casablanca%2C%2019%20April%202022%20%2D%20The,Chad%20called%20Attijari%20bank%20Tchad
http://www.attijariwafabank.com/en/media-space/news/attijariwafa-bank-group-expands-its-presence-chad#:~:text=Casablanca%2C%2019%20April%202022%20%2D%20The,Chad%20called%20Attijari%20bank%20Tchad
http://www.attijariwafabank.com/en/media-space/news/attijariwafa-bank-group-expands-its-presence-chad#:~:text=Casablanca%2C%2019%20April%202022%20%2D%20The,Chad%20called%20Attijari%20bank%20Tchad
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التشجيع على التصديق على االتفاقات والربوتوكوالت وتكييفها على الصعيد الوطين وتنفيذها 
 فعليا.

 التكامل على صعيد االقتصاد الكلي  - اثلثا
إن التكامل والتقارب على صعيد االقتصاد الكلي أمران ال غىن عنهما لتسريع وترية   - 16

املبادالت التجارية داخل املنطقة، وتعزيز استقرار االقتصاد الكلي اإلقليمي، وحتقيق املزيد من 
من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين    املساءلة العامة. ويف الوقت احلاضر، اعتمدت مخس  

بلوغها    اليت يعرتف هبا االحتاد األفريقي معايري التقارب، وهي تتألف أساسا من أهداف يتعني
يف جمال التضخم وحدود قصوى ال ينبغي جتاوزها يف جماالت العجز املايل والدين العام وعجز  

اجلاري  تقارب  )11(احلساب  معايري  أيضا  اإلقليمية  االقتصادية  اجلماعات  بعض  واعتمدت   .
 اثنوية للتشجيع على املزيد من املساءلة املالية واستقرار الصرف األجنيب. 

مجاعة اقتصادية إقليمية تواجه حتدايت فريدة من نوعها يف حتقيق معايريها    ورغم أن كل - 17
يف اجلماعات االقتصادية    2021و  2020اخلاصة، فإن امتثال معايري التقارب تدهور يف عامي  

جائحة كوفيد عن  النامجة  االستثنائية  الظروف  بسبب  على    19-كافة  الصعوابت  وبسبب 
اليت أعقبت ذلك. واختذت معظم الدول إجراءات للحد من أتثرها    صعيد االقتصاد الكلي 

العاملية، واليت أدت إىل   النامجة عن اجلائحة  السلبية  البصدمات العرض والطلب  عجز  زايدة 
. ومع اخنفاض اإليرادات احمللية يف خضم الصعوابت االقتصادية، جلأت عدة بلدان إىل املايل

سوءا يزداد  ديوهنا  عبء  جعل  ما  وهو  األزمات  االقرتاض،  أدت  ذلك،  على  وعالوة   .
اجليوسياسية املستمرة واالختالالت على مستوى سلسلة التوريد إىل زايدة حدة التضخم يف  
االقتصادية،   للسياسات  وتنفيذها  صياغتها  يف  األعضاء  الدول  ولدعم  البلدان.  من  العديد 

الدعم والتدريب يف   وضعت اللجنة االقتصادية ألفريقيا منوذجا أوليا لالقتصاد الكلي وقدمت
يف   الكلي  لالقتصاد  مناذج  وضع  إصالح    15جمال  اللجنة  دعمت  املايل،  اجملال  ويف  بلدا. 

املتحدة وزامبيا وكينيا عن   تنزانيا  إثيوبيا ومجهورية  اإليرادات يف  الضريبية وحتصيل  السياسات 
الدعم التقين،    طريق نشر املنتجات املعرفية، وتوفري خدمات بناء القدرات وغريها من أشكال 

 وتيسري التعلم من األقران.

 قطاعي اهلياكل األساسية والطاقة   على صعيدالتطورات  -رابعا
إن تطوير اهلياكل األساسية يف القارة أمر ضروري لدعم األبعاد األخرى للتكامل ولتنفيذ  - 18

أفريقيا ال تزال تعوقها ثغرات اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تنفيذا فعاال. بيد أن  
  130، إذ تقدر احتياجاهتا السنوية من التمويل ما بني  ياكل األساسيةهائلة على صعيد اهل

مليار    68مليار دوالر، وتعاين من عجز سنوي يف التمويل يرتاوح بني    170مليار دوالر و
 

 املشرتكة   والسوق  أفريقيا،  وسط  لدول  االقتصادية  واجلماعة  أفريقيا،  شرق  ومجاعة  أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  )11(
 .األفريقي للجنوب اإلمنائية واجلماعة األفريقي، واجلنوب أفريقيا لشرق
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ستثمارات كبرية يف  مليارات دوالر. وقد وظّفت العديد من البلدان األفريقية ا  108دوالر و
اهلياكل األساسية، مبا يف ذلك يف جماالت الطرق والسكك احلديدية والنقل اجلوي واملياه والطاقة  

املعلومات واالتصاالت. و  القارة من  هل  كانوتكنولوجيا  أداء  ذه االستثمارات دور رئيسي يف 
 12.حيث النمو على مدى العقد املاضي

رب يف أوكرانيا إىل تفاقم العجز العام وعبء الديون،  واحل  19-وقد أدت جائحة كوفيد - 19
يف إفريقيا. وسامهت األزمات    اهلياكل األساسيةوهو ما أدى بدوره إىل تراجع االستثمار يف  

واستكماهلا، وذلك بسبب  اهلياكل األساسية  أيضا فيما حدث من أتخري يف تنفيذ مشاريع  
، أقرت القارة  2012مجلة من املشاكل منها ارتفاع تكاليف املدخالت والتشغيل. ويف عام  

، انتهت املرحلة األوىل من تنفيذ  2020يف أفريقيا. ويف عام  اهلياكل األساسية  برانمج تطوير  
مشاريع    409انمج  الربانمج، متاشيا مع خطة عمله ذات األولوية. ومشلت تلك املرحلة من الرب 

يف املائة    38تغطي جماالت النقل والطاقة واملياه وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وابت حنو  
، صدرت املوافقة على املرحلة 2021من هذه املشاريع قيد اإلنشاء أو قيد التشغيل. ويف عام 

ات املتكامل لتطوير  ، مع الرتكيز على هنج املمر 2030الثانية وسيستمر تنفيذها إىل غاية عام  
مشروعا يف قطاعات النقل،    69يف القارة. وجرت املوافقة، يف اجملموع، على    ياكل األساسيةاهل

 13.والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملوارد املائية العابرة للحدود

 للطرقاهلياكل األساسية  -ألف

تقّدر كثافة الطرق يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مبا يعادل ثلث كثافة الطرق يف   - 20
جيعل أوقات التنقل  وهو األمر الذي  جنوب آسيا تقريبا. ومثة يف أفريقيا ربع الطرق فقط معبدة،  

ويف القارة أبسرها،   14. أطول مرتني إىل ثالث مرات مقارنة أبوقات التنقل على املمرات يف آسيا
يف    35كيلومرت، منها ما يقرب من  ألف    194لغ طول شبكة الطرق اإلقليمية إمجاال حنو  يب

يف املائة يف اجلنوب األفريقي. ويوجد يف وسط أفريقيا أصغر    21املائة واقعة يف مشال أفريقيا و
 يف املائة من جمموع شبكة الطرق اإلقليمية يف أفريقيا.  8شبكة طرق إقليمية، إذ متثل حنو  

دعم املبادرات القارية، مبا يف ذلك املشاريع العابرة للقارة يف  ريقيون  واصل القادة األفيو  - 21
إطار شبكة الطرق السريعة العابرة ألفريقيا اليت هتدف إىل تعزيز التجارة من خالل تطوير اهلياكل  

ة العابرة  األساسية للطرق السريعة وإدارة املمرات التجارية الطرقية. وتتألف شبكة الطرق السريع
يف املائة   60كيلومرتا. ومثة حنو   56 683ألفريقيا من تسع طرق سريعة يبلغ طوهلا يف اجملموع 

حنو   تنقص  مكتملة، يف حني  الطرق  و    40من  الطرق  من  املائة  ابلطرق  يف  تربطها  صالت 
 

_www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic_Brief- انظر )12(

ndex.pdfThe_Africa_Infrastructure_Development_I . 
 . projects/-pida.org/approved-https://pp2.au انظر )13(
infrastructure-on-pandemic-19-covid-the-of-impact-https://chinaglobalsouth.com/analysis/the- أنظر )14(

africa/-in-development . 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Economic_Brief_-The_Africa_Infrastructure_Development_Index.pdf
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يف املائة من اإلجناز يف    80يف املائة وكينيا    20، حققت مصر  2020الرئيسية. وحىت عام  
يف املائة، وكوت    100زائهما من شبكة الطرق السريعة العابرة ألفريقيا، بينما حققت إثيوبيا  أج

   )15(يف أجزائها من الشبكة. يف املائة  60يف املائة، والسنغال   20ديفوار 

 النقل ابلسكك احلديدية  - ابء

ألف    85قرابة    2020بلغ إمجايل شبكة السكك احلديدية األفريقية املوجودة حىت عام   - 22
مليون    230,تبلغ  اليت    وابلنظر إىل املساحة اإلمجالية للقارة  )16(كيلومرت من السكة احلديدية.

ألف  كيلومرتات لكل    2,8كيلومرت مربع، فإن هذه الكثافة من السكك احلديدية تعدل حنو  
كيلومرت ألف  ا لكل  رت كيلوم  23الذي يبلغ  كيلومرت مربع، وهو أقل بكثري من املتوسط العاملي  

كيلومرت من السكك احلديدية اإلقليمية يف أفريقيا، وهي تتسم بكثري  ألف    48مربع. ومثة حنو  
 )17(.من عدم التجانس اإلقليمي

كة األفريقية املتكاملة من  وعلى الصعيد القاري، جرت املوافقة على تنفيذ مشروع الشب - 23
. ويهدف املشروع  2063القطارات عالية السرعة، وهو أحد الربامج الرئيسية من خطة عام  

إىل إنشاء منظومة قارية من القطارات عالية السرعة على مستوى أفريقيا أبسرها تربط العواصم 
م يف نظم اهلياكل األساسية  واملراكز التجارية األفريقية، وتقلل من تكاليف النقل، وختفف االزدحا

تطوير   برانمج  إطار  بثالثة مشاريع جتريبية. ويف  العملية  تبدأ هذه  أن  اهلياكل القائمة، على 
عام  األساسية   يف  األشغال  انتهت  أفريقيا،  السكة  ألف  -2ابملرحلة    2019يف  خط  من 

نيفاشا.  -ويبكيلومرتا، وهو خط السكة احلديدية نري   934احلديدية العادي الذي يبلغ طوله  
حديد   سكة  إصالح خط  أشغال  أيضا  نفسه  العام  يف  انتهت  موزامبيق،  وعلى سيناويف   .

حديد  سكة  مشروع  املدنية  للهندسة  الصينية  اإلنشاءات  مؤسسة  أجنزت  الوطين،  املستوى 
مليار دوالر، بناء على تكليف من نيجرياي يف عام   1,5إابدان الذي بلغت تكلفته  -الغوس
تنزانيا املتحدة وزمبابوي  . وجيري ت2021 نفيذ مشاريع مماثلة للسكك احلديدية يف مجهورية 

 والسنغال واملغرب.  

 النقل اجلوي  - جيم

  39يوجد  مطارا دوليا. ومن هذه املطارات،    137فريقيا  أ ، كان يف  2020يف عام   - 24
مطارا يف    23مطارا يف شرق أفريقيا ومثلها يف غرب أفريقيا، و  30مطارا يف مشال أفريقيا، و 

 

(. انظر  2022الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ) -األفريقي املعنية ابلتنمية   االحتاد ووكالة )15(
2nd_Continental_Progress_Report_ -doc-https://au.int/sites/default/files/documents/41480

on_Agenda_2063_English.pdf.   
)16( African Union Commission (2020). Continental Infrastructure Market and Demand Study for Africa, 

Final report. 

 . نفسه املرجع )17(

https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-2nd_Continental_Progress_Report_%20on_Agenda_2063_English.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/41480-doc-2nd_Continental_Progress_Report_%20on_Agenda_2063_English.pdf
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ويعيش من قطاع الطريان يف أفريقيا أكثر   )18(.مطارا يف وسط أفريقيا  15اجلنوب األفريقي، و
بنسبة    6,2من   الداخلية  الرحالت  أما    28ماليني شخص. وتستأثر  السوق؛  املائة من  يف 

يف املائة على التوايل. ووفقا لالستنتاجات    55يف املائة و  17اإلقليمية والدولية فتمثل    الرحالت
  12املستخلصة من دراسة استقصائية أجراها احتاد النقل اجلوي الدويل، فإن من شأن إقدام  

وظيفة  ألف    155دولة أفريقية رئيسية على فتح أسواقها وزايدة الرتابط أن يؤدي إىل استحداث  
مليار دوالر عائدا إضافيا يف الناتج احمللي اإلمجايل السنوي يف تلك   1,3ة واحلصول على  إضافي

ومثة حجة قوية جلدوى    ،وينطوي السفر بني البلدان األفريقية على إمكاانت هائلة  )19(.البلدان
 االستثمار يف قطاع الطريان ابلنسبة للقطاع اخلاص. 

، وهو مشروع  2019دة للنقل اجلوي يف عام  وق األفريقية املوحّ ل إطالق السّ ويشكّ  - 25
فرصةً 2063رئيسي من مشاريع خطة عام   البضائع    عظيمةً   ،  تنقل  التكامل وحرية  لتعميق 

يف    ادولة عضو   35عت  ، وقّ 2021ين الثاين/نوفمرب  واألشخاص يف القارة. وحىت شهر تشر 
بينما حصلت مذكرة   اجلوي،  للنقل  املوحدة  األفريقية  االلتزام ابلسوق  األفريقي على  االحتاد 

الصلة على   أثّ   20التنفيذ ذات  النقل  سلبً   19-رت جائحة كوفيدتوقيعا. وقد  ا على قطاع 
ز هذا التحدي مدى احلاجة ربر ي يف القارة. وي  ى إىل تراجع الرتابط اجلو اجلوي األفريقي، مما أدّ 

امللحة إىل تعاون أقوى وشراكات أعمق بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء 
 يف االحتاد األفريقي بغية حتقيق انتعاش راسخ يف هذا القطاع. 

 املعلومات واالتصاالت    -دال

نت إمكانية االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتسنا كبريا يف  لقد حتسّ  - 26
العقد املاضي،   اهلياكل األساسية  ؤشر  ل دافعا مهما ملما شكّ وهو  أفريقيا على مدى  تطوير 

فريقيا بفعل اجلائحة، وهو ما زاد من إمكانية منو  أوزادت سرعة انتشار الرقمنة يف    )20(.األفريقية
اعتماد واستعمال   )21(.التجارة واألعمال السريع يف  النمو  أن  املثال،  ومن ذلك على سبيل 

  )22(.اخلدمات املالية عرب اهلاتف احملمول أدى إىل تغيري حياة عدد ال حيصى من الناس يف القارة
وال تزال الفجوة الرقمية قائمة. ويف عام    ،غري أنه ال يزال هناك تباين كبري يف األداء الرقمي

 

 . نفسه املرجع )18(
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_Index.pdf_The_Africa_Infrastructure_Development . 
 انظر(. 2021التنفيذية املؤقتة ) اللجنةو اللجنة االقتصادية ألفريقي،  املتحدة، األمم )21(

-covid-to-outlook-and-ctionsdocuments/ATPC/rea-https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded
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يف املائة، يف حني    39,7نسبة سكان أفريقيا الذين يستخدمون اإلنرتنت  ، مل تتجاوز  2022
ويف القارة األفريقية، فإن تكلفة البياانت أعلى   )23(.يف املائة يف أورواب  5,89بلغت هذه النسبة  

يغاابيت، وهي أيضا واحدة من أعلى التكاليف  جدوالرا لل  29,5يف سان تومي وبرينسييب )
  0,48ليها بوتسواان وتوغو. ويف املقابل، تتمتع اجلزائر ابلتكلفة األدىن )على مستوى العامل(، ت

   )24(.يغاابيت(جدوالر لكل 

، أطلقت اللجنة االقتصادية ألفريقيا مبادرة التكامل التنظيمي للتجارة 2020ويف عام  - 27
تكنولوجيا  الرقمية هبدف استخدام التدريب والبحث إلثراء املناقشات بشأن تنسيق سياسات  

وأظهرت األعمال التحليلية    )25(.املعلومات واالتصاالت واألطر التنظيمية من خالل التدريب
اليت اضطلعت هبا مؤخرا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واللجنة االقتصادية  

واللجن الكارييب،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  واللجنة  االقتصادية  ألفريقيا،  ة 
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ أن البلدان اليت تفرض قدرا أكرب من القيود التنظيمية على  
التجارة الرقمية يرجح أهنا قّلصت من فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

رقميا املتاحة  اخلدمات  يف  التجارة  وقلصت  احل  )26(.واستخدامها  إزالة  فإن  واجز وبذلك، 
ما سينعكس   أفريقيا، وهو  الرقمي يف  التحول  يعزز  الرقمية كفيل أبن  التجارة  أمام  التنظيمية 

، كانت  2021إجيابيا بدوره على القدرة التنافسية والتجارة ومنو األعمال والرفاهية. ويف عام  
الرقمية التجارة  على  التنظيمية  القيود  من  مستوى  أعلى  تفرض  اليت  األفريقية  هي    البلدان 

    )27(.بوروندي، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وزمبابوي، وسرياليون، وموزامبيق

األفريقي   - 28 االحتاد  اسرتاتيجية  لوضع  الدعم  أيضا  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  وقدمت 
وهي    2030-2020للتحول الرقمي. وجيري العمل حاليا لتنفيذ اسرتاتيجية التحول الرقمي  

منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية حتديدا. ولعل وجود بروتوكول ذات جانب جتاري خيص  
بشأن التجارة الرقمية ضمن املنطقة كفيل إباتحة املزيد من الفرص لسد الفجوة الرقمية يف القارة  

الرقمي   التحول  اسرتاتيجية  تطلعات  االقتصادية  2030- 2020وتعزيز  اللجنة  وقدمت   .
وذلك ابلتشجيع على اعتماد    2030-2020تيجية التحول الرقمي  ألفريقيا الدعم لتنفيذ اسرتا

بيئة متكينية تفضي إىل دمج   بتهيئة  للمواءمة تكون كفيلة  فريقيا يف سوق رقمية  أاسرتاتيجية 
 موحدة. 
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 الطاقة  -هاء

لقد أدت الزايدات يف أسعار الطاقة، اليت تفاقمت بسبب احلرب يف أوكرانيا، إىل زايدة   - 29
على البلدان األفريقية، ال سيما على البلدان املستوردة الصافية للطاقة. وتؤكد هذه الضغط  

احلالة أمهية السياسات الرامية إىل حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة من خالل التعاون والرتابط 
ة  واملبادرات دون إقليمية لتبادل الطاقة الكهرابئية، فضال عن توسيع نطاق االستثمار يف الطاق

 املتجددة والرخيصة والنظيفة، اليت تتمتع فيها القارة إبمكانيات هائلة.

وال تزال إمكانية احلصول على الكهرابء واستهالكها يف أفريقيا متدنية مقارنة مبناطق   - 30
حنو   هو  الواحد  الفرد  فاستهالك  العامل.  من  ابستهالك    550أخرى  مقارنة  كيلوواط/ساعة، 

لبلدان النامية اآلسيوية. والبلدان اليت تغذي الطلب على الطاقة  ساعة يف ا/كيلوواط  2  300
، كان  2021ويف عام    )28(.ا يف أفريقيا هي نيجرياي وجنوب أفريقيا ودول مشال أفريقيا أساسً 

مليون شخص يعتمدون   970مليون شخص تقريبا يفتقرون إىل الكهرابء، وكان أكثر من    600
ومن املتوقع أن ترتفع هذه األرقام بسبب    )29(.على الكتلة األحيائية والوقود التقليدي للطهي

 الضغوط التضخمية النامجة عن اجلائحة والوضع يف أوكرانيا.  

األخرية، ش رع يف تنفيذ عدة مشاريع على صعيد اجلماعات االقتصادية  ويف السنوات   - 31
يف اهلياكل األساسية  اإلقليمية وعلى الصعيد القاري على حد سواء. ويف إطار برانمج تطوير  

أفريقيا، مثة تسع حمطات للطاقة الكهرمائية ومشاريع ربط الشبكات قيد اإلنشاء أو قيد التشغيل  
أفريقيا، احلكومية   يف مجاعة شرق  واهليئة  األفريقي،  واجلنوب  أفريقيا  لشرق  املشرتكة  والسوق 

الدولية املعنية ابلتنمية، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب  
أفريقيا، واحتاد املغرب العريب. ففي اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، على سبيل املثال،  

ويالحظ   )30(.كيلوفولت على االنتهاء  330الربط بني غاان وتوغو وبنن بطاقة يوشك مشروع 
التكامل   برامج  إطار  يف  اإلقليمية  الطاقة  شبكات  ربط  مشاريع  يف  تقدم كبري  إحراز  أيضا 
اإلقليمي يف جمال الطاقة الكهرابئية. فعلى سبيل املثال، انتهت األشغال بنجاح بشأن خط 

بطاقة   وكينيا  إثيوبيا  بني  الكهرابئي  الشرقي    500الربط  الكهرابء  طريق  )مشروع  كيلوفولت 
، ما أاتح التبادل التجاري يف الكهرابء  2022يع( وجرى تشغيله يف تشرين الثاين/نوفمرب  السر 

 )31(.بني البلدين

 

)28( Free  Existential priorities for the African ContinentalMensah (eds.) (2022). -F. Mangeni and J. Atta
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 متويل اهلياكل األساسية  - واو

رغم النمو الذي حتقق يف السنوات األخرية على صعيد استثمارات القطاع اخلاص، اليت  - 32
، ظلت األموال املتأتية من القطاع  2020مليار دوالر يف عام    19قياسي قدره    بلغت مستوىً 

يف   األساسية  اهلياكل  يف  لالستثمار  املوجهة  املالية  االلتزامات  من  األكرب  احلصة  متثل  العام 
لله  )32(.القارة املوجهة  املالية  االلتزامات  إمجايل  أن  األساسيةيعلى  مببلغ   اكل    5اخنفضت 

الذي . وهذا االخنفاض يف التمويل،  19-كوفيد  أثناء جائحة  2020يف عام    مليارات دوالر
بني  حدث   الفرتة  أساسً 2020و   2019يف  يعزى  احلكومات  ،  أولوايت  يف  التحّول  إىل  ا 

واملنظمات املتعددة األطراف واجلهات املاحنة الثنائية، إذ صارت األولوية هي االستجابة العاجلة  
ل أكرب اخنفاض يف  للجائحة إلنقاذ األرواح وس بل العيش بدل متويل اهلياكل األساسية. وس جّر

أفريقيا   منطقة شرق  عام    16,3تراجعت من    - االلتزامات يف  إىل    2019مليار دوالر يف 
تليها منطقة اجلنوب األفريقي ومنطقة غرب أفريقيا. غري   -  2020مليار دوالر يف عام    14,8

أفر  الفرتة نفسها. وكانت  أن االلتزامات زادت يف منطقة مشال  أفريقيا يف  يقيا ومنطقة وسط 
قطاعات الطاقة واملياه وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األكثر تضررا من اخنفاض التمويل  

 .  2020املوجه لالستثمار يف عام 

وواصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا، بوصفها شريكا رئيسيا يف تنفيذ املرحلة الثانية من  - 33
تعاوهنا مع مفوضية    العمل ذات األولوية لربانمج تطوير اهلياكل األساسية يف أفريقيا، تعزيز  خطة  

االحتاد األفريقي ومع شركاء آخرين، وتقدمي الدعم التقين لتنفيذ املبادرة القارية الرائدة. وساعدت  
جماال يف  واخلاص  العام  القطاعني  بني  ابلشراكات  النهوض  على  األعضاء  الدول  ت  اللجنة 

اهلياكل األساسية ذات الصلة. وقامت مخسة بلدان بوضع واعتماد خطط عمل على الصعيد 
الوطين لتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص. وعالوة على ذلك، عملت اللجنة، يف 

على الصمود يف وجه تغري    ةيف اكتساب القدر   اليت تساهمإطار املرفق األفريقي لالستثمارات  
ى تعزيز قدرة املؤسسات األفريقية والقطاع اخلاص على وضع اخلطط والشروع يف  املناخ، عل

التصميم لالستثمارات وتوظيفها يف القطاعات املعّرضة للتأثر بتغري املناخ. وللمساعدة يف حتديد 
احلواجز القائمة وتعزيز االستثمار يف القطاعات ذات املرونة املناخية، أجرت اللجنة االقتصادية  

 قيا أيضا حبثا متعمقا عن بيئة التمويل األخضر يف مجيع أحناء أفريقيا.  ألفري

 التكامل االجتماعي -خامسا
تعزيز التنسيق ورفع درجة التكامل يف سياق االستجابة    19-لقد أاتحت جائحة كوفيد - 34

لألزمات الصحية الدولية. وجيري العمل على حتقيق التكامل على صعيد الرعاية الصحية على  
املبادرات امل من  العديد  إطالق  من  يتضح  مثلما  والوطين،  اإلقليمي  ودون  القاري  ستوايت 
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http://www.icafrica.org/en/topics-programmes/key-achievements-in-the-financing-of-african-infrastructure-in-2019-2020/#:~:text=Key%20findings%20from%20the%202019,their%2020% 25%20share%20in%202018
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الصحية التعاونية اإلقليمية اليت تكتسي أمهية قصوى من أجل تعايف أفريقيا وبلوغ أهداف خطة 
. وقدمت مفوضية االحتاد األفريقي، من خالل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض  2063عام  

منها، مثاال للرايدة اجلديرة ابلثناء يف جمال دعم مكافحة اجلائحة، وذلك ابلعمل، يف  والوقاية  
تعاون وثيق، مع املؤسسات اإلقليمية األخرى مثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، والبنك األفريقي  

 التنمية األفريقي.مصرف لالسترياد والتصدير، و 

جلائحة كوفيد - 35 االستجابة  إىل  الرامية  الرئيسية  القارية  املبادرات  املنّفذة   19-وأكدت 
بقيادة املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها، ابالشرتاك مع خمتلف أصحاب املصلحة،  
السياسي   األثر  وتقييم  الصحية،  واملرونة  التآزر،  اإلقليمي، وحتقيق  التنسيق  إىل  احلاجة  على 
ومثة   التوريد.  سالسل  وإدارة  املعارف،  وتبادل  القدرات،  وبناء  االقتصادي،  واالجتماعي 
شراكات تعاونية موجهة لتحقيق االكتفاء الذايت يف جمال إنتاج املنتجات الصيدالنية، تشمل 

ملراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية  طلقتها اأ‘‘ اليت  مبادرة إنقاذ األرواح وسبل العيش’’ 
الشراكات من أجل ’’ ، وجيري تنفيذها يف عدة بلدان أفريقية؛ ومبادرة  ‘‘ ماسرتكارد’’ منها و

، اليت بتنفيذها ستتمكن أفريقيا من تصنيع جرعات اللقاح حمليا تكفي لتلبية ‘‘ تصنيع اللقاحات
. ومثة مبادرة رئيسية أيضا لتجميع املشرتايت  2040يف املائة من احتياجاهتا حبلول عام    60
الطبية   ةاملنص  ’’   هي لإلمدادات  أ طلقت‘‘ األفريقية  اليت  عام    ها،  األفريقية    2020يف  املراكز 

و  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  مع  ابلشراكة  منها،  والوقاية  األمراض  األفريقي  الملكافحة  بنك 
، هبدف التغلب 19-لالسترياد والتصدير واملبعوث اخلاص املعين ابإلمدادات اخلاصة بكوفيد

 النقص احلاد يف إمدادات األدوية يف إفريقيا.   على

وقبل املبادرات املذكورة أعاله، كانت اللجنة االقتصادية ألفريقيا قد صممت وبدأت   - 36
هذه  يف تنفيذ مبادرة األدوية املندرجة يف إطار منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وتستند  

عة، وتعزيز اإلنتاج احمللي، واملواءمة التنظيمية. وقد املشرتايت اجملمّ املبادرة إىل ثالث ركائز هي: 
أرست هذه املبادرة األسس، وال تزال تقدم دروسا رئيسية، بشأن حتقيق املكاسب من حيث  

عة وإجياد هامش للمناورة على الصعيد املايل ميكن استغالله  الكفاءة من خالل املشرتايت اجملمّ 
 ليت تعرتي سوق الصحة. ملعاجلة أوجه القصور ا

ويف إطار املبادرة الصيدالنية، واصلت اللجنة االقتصادية ألفريقيا العمل مع املؤسسات  - 37
الشريكة، مبا فيها مفوضية االحتاد األفريقي، لضمان تصديق املزيد من الدول على معاهدة 

دولة أفريقية قد   22كانت ،  2022إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية. وحىت شهر أيلول/سبتمرب 
قت على املعاهدة. ويف إطار ركيزة اإلنتاج احمللي للمبادرة، وعقب دعوة إىل اإلعراب عن صدّ 

تقدمي   تستخدم يف  خمتارة  أدوية  اإلنتاج يف  وزايدة  ببدء  اخلاص  القطاع  االهتمام من جانب 
اصة ابألمهات أثناء  خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية وخدمات الرعاية الصحية اخل

احلمل والوالدة وابملواليد وبطب األطفال، اختريت سبعة كياانت تصنيع يف أوغندا والسنغال  
 وكينيا ونيجرياي لتلقي الدعم التقين واالستثماري من اللجنة االقتصادية ألفريقيا والشركاء. 
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الصيدالنية   - 38 املبادرة  من  املستفادة  الرئيسية  الدروس  إىل  تندرج  واستنادا  إطار اليت  يف 
الدعوة إىل إحراز   اللجنة االقتصادية ألفريقيا  القارية األفريقية، ستواصل  التجارة احلرة  منطقة 
تقدم يف العناصر الرئيسية التالية املتصلة بتجميع املشرتايت، وهي التنبؤ ابلطلب وجتميعه وترشيد 

ملركزية يف التعاقد والتسليم، وإىل  اختيار املنتجات وتوحيد املتطلبات واملفاوضات اجلماعية وا
عة اليت ستسمح للبلدان األفريقية دعم هذه التقدم. وسيتيح ذلك تعزيز املشرتايت اإلقليمية اجملمّ 

لو أن   النادرة أبسعار مل تكن لتحصل عليها  الطبية  والسلع  اللقاحات  بتأمني احلصول على 
بيد أن الصكوك اإلقليمية والقارية حتتاج  البلدان املشاركة انتهجت عمليات شراء قائمة بذاهتا.  

إىل تدعيم وإىل ختصيص املوارد الكافية هلا وإىل إضفاء الشرعية املطلوبة عليها من خالل تصديق  
   33. الدول عليها وتكييفها مع األنظمة القانونية احمللية لكي تكون فعالة ابلكامل

 احلوكمة والسلم واألمن  -سادسا
على مدى العقد  من حيث العدد واحلدة  لقد تراجعت النزاعات املسلحة يف أفريقيا   - 39

اجلهات   تشكلها  اليت  التهديدات  ولكن  قائمة.  اغري  من  سلحة  املاملاضي،  تزال  لدول ال 
اخلمس يف   اإلقليمية  دون  املناطق  عرب  تدرجييا  انتشرا  اللذان  العنيف،  والتطرف  فاإلرهاب 

الت بني  من  مها  وأمام  أفريقيا،  واملؤسسات  واألمن  والسالم  احلوكمة  أمام  الرئيسية  هديدات 
التكامل والتنمية بوجه عام. وعالوة على ذلك، أدت السلسلة األخرية من عمليات تغيري 
إىل  الداخلية  السياسية  االضطراابت  أشكال  من  وغريها  دستورية  غري  بطريقة  احلكومات 

يد من البلدان. وال ميكن للتكامل اإلقليمي أن  إضعاف الدميقراطية وسيادة القانون يف العد
ا العنف. وابملقابل، فإن زايدة تعميق التكامل اإلقليمي يعزز السلم  هب  يعصفيزدهر يف بيئة  

واصل   وقد  األفريقي  خمتلف  واألمن.  واالحتاد  املتحدة  األمم  ومنهم  املصلحة،  أصحاب 
اجهة التهديدات اليت يتعرض هلا  واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، بذل جهود مشرتكة ملو 

اإلرهاب واالنقالابت يف    د دمتالسلم واألمن، واملسامهة يف إدارة الصراعات وتسويتها، ووقف  
 متباينة.   تلك اجلهود القارة، وإن كانت نتائج

وواصل االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا دعم عملية االنتقال   - 40
.  2021بعد وفاة حاكمها الذي حكمها لفرتة طويلة يف عام  وتيسريها  تشاد  الدميقراطي يف  

اجلهود اليت بذهلا االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية    أسفرتوعلى هذا املنوال،  
)مثل مجاعة شرق أفريقيا والسوق املشرتكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي واهليئة احلكومية 
الدولية املعنية ابلتنمية(، إىل جانب األمم املتحدة وجامعة الدول العربية واجلهات األخرى  

دف تعزيز احلوكمة الرشيدة وحتقيق السلم واألمن يف إثيوبيا، ومجهورية  صاحبة املصلحة، هب
والصومال،   والسودان،  السودان،  وجنوب  الدميقراطية،  ويف  عن  الكونغو  إجيابية.  نتائج 

ابلبلد إىل أن أيخذ منعطفا   2022الصومال، أدى االنتقال السلمي للسلطة يف مطلع عام 
ويف السودان، واصل االحتاد األفريقي واهليئة احلكومية جديدا متطلعا إىل أفق جديد موعود.  

 

 . إعالمية إحاطة(. 2020اللجنة االقتصادية ألفريقيا ) املتحدة، األمم )33(
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خمتلف  بني  السياسي  احلوار  وتسهيل  دعم  أخرى  شريكة  وكياانت  ابلتنمية  املعنية  الدولية 
. وقدمت اهليئة احلكومية  2021األطراف املعنية أبزمة البالد السياسية اليت تفاقمت منذ عام  

أخرى ذات املصلحة أيضا الدعم للعمليات السياسية  الدولية املعنية ابلتنمية وأطراف رئيسية
 .  2024يف جنوب السودان يف سبيل إجراء انتخاابت دميقراطية يف عام 

وشّكلت األزمة املعقدة واملتفاقمة يف ليبيا التحدي الرئيسي للحوكمة والسلم واألمن   - 41
ص دور االحتاد األفريقي،  يف مشال أفريقيا. وقد أدى تعدد اجلهات الفاعلة يف النزاع إىل تقل  

وكذلك دور احتاد املغرب العريب، وهو اجلماعة االقتصادية اإلقليمية الرئيسية يف املنطقة دون 
أن  يتال  اإلقليمية ينبغي  الداخلية ت كان  رغم حتدايته  األزمة  تسوية  بدور حموري يف  ضطلع 

التكامل اإلقليمي وذلك إبضعاف ا النزاع يف تعطيل  العريب العديدة. وتسبب  حتاد املغرب 
 وجتمع دول الساحل والصحراء.

أن  غري  ويف اجلنوب األفريقي، تتمتع معظم البلدان بقدر نسيب من السلم واألمن.   - 42
اإلرهاب يف املنطقة دون اإلقليمية والتطرف العنيف يهددان السلم واألمن، ال سيما يف مشال  

لل اإلمنائية  بلدان اجلماعة  اعتمدت  إزاء موزامبيق. وقد  إقليمي  األفريقي هنجا دون  جنوب 
ذلك اخلطر بتدخل عسكري مشرتك لتحقيق االستقرار يف املنطقة، وهو النهج الذي حيظى 

 بدعم الدول الشريكة. 

ويف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل األوسع، واصل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة  - 43
اعلة رئيسية أخرى مكافحة تفشي العنف  واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجهات ف

في بوركينا فاسو ومايل ونيجرياي ومنطقة الساحل بصورة  فواإلرهاب واالجتار ابملخدرات.  
التكامل اإلقليمي. وميثل خطر    يستمرأوسع،   التقدم احملرز يف  تصاعد العنف يف تقويض 

غل األمنية إحلاحا يف القارة.  انتشار العنف إىل البلدان اجملاورة مثل توغو واحدا من أكثر الشوا
وشهدت املنطقة دون اإلقليمية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا سلسلة من  
مخسة انقالابت وتغيريات غري دستورية للحكومة يف بوركينا فاسو وغينيا ومايل بني عامي  

مي إىل  . وقادت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا جهودا دولية تر 2022و  2020
تعزيز االنتقال السلمي والسريع إىل الدميقراطية يف السنوات املقبلة. ويف تشرين األول/أكتوبر 

االقتصادية ألفريقيا و 2022 اللجنة  األفريقي، ابلشراكة مع  التنمية  مصرف  ، عقد االحتاد 
را دوليا يف األفريقي وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك األفريقي للتصدير واالسترياد، مؤمت

طنجة ابملغرب بشأن العالقة بني احلوكمة والسلم واألمن والتنمية. وحبث املندوبون خمتلف 
السبل اليت يرتكز عليها التكامل االقتصادي األفريقي من أجل إقامة شراكة فعالة والعمل من  

  تنسيقية    أجل بناء سالم دائم والقدرة على الصمود والتنمية املستدامة. ويف اجتماع للجنة  
تضم ممثلني عن مفوضية االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية 

والشركاء  التابعة هلا،  اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا    ةشراكالووكالة االحتاد األفريقي للتنمية و 
الفرتة من   الثاين/ي  19إىل    16االسرتاتيجيني، عقد يف نريويب يف  أقر  2023ناير  كانون   ،
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الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات األعضاء يف جلنة التنسيق ابلعالقة بني السلم واألمن والتنمية،  
 على جهود التكامل يف أفريقيا.  ذلك وابنعكاسات

 اهلجرة وحرية تنقل األشخاص  -سابعا
اإلقليمي  - 44 دون  للتكامل  رئيسيا  ابعتبارها حمركا  األشخاص،  تنقل  أمهية حرية  تتجسد 

أبوجا   بروتوكول ملحق مبعاهدة  اعتماد  تنقل األشخاص واحلق يف   متعلق  والقاري، يف  حبرية 
. ورغم الرغبة املشرتكة واإلجراءات 2018اإلقامة واحلق يف االستقرار، يف كانون الثاين/يناير  

اختذت   وحيتاج  اليت  مستمرة.  والتحدايت  متفاوات  التقدم  فقد كان  اهلدف،  ذلك  لتحقيق 
ذ، ولكنه مل حيصل  ينفأن يوضع موضع التتصديقا ليصبح ساري املفعول و   15الربوتوكول إىل  

وعلى   والنيجر(  ومايل  وبرينسييب  تومي  وسان  رواندا  )من  تصديقات  أربعة  على    33سوى 
ريقي عملية وضع مبادئ توجيهية لتصميم جواز سفر االحتاد  توقيعا. وقادت مفوضية االحتاد األف

مت النسخ األوىل من جواز السفر إىل رؤساء الدول ومسؤولني  لّ األفريقي وإعداده وإصداره، وس  
خمتارين عند إطالقه يف الدورة العادية السابعة والعشرين ملؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد  

 مل يتحقق بعد.  ريقيني عداد كبرية لفائدة املواطنني األفاألفريقي. بيد أن طرح اجلواز أب

املعنية  - 45 الدولية  احلكومية  اهليئة  أقرت  اإلقليمية،  االقتصادية  اجلماعات  مستوى  وعلى 
الربوتوكول   االستقرار    املتعلقابلتنمية  يف  واحلق  اإلقامة  يف  واحلق  األشخاص  تنقل  حبرية 

. وعندئذ، اعتمدت املنطقة دون اإلقليمية الربوتوكول 2020)والتنقالت املومسية للرعاة( يف عام  
ويف مجاعة شرق أفريقيا، أدى تنفيذ الربوتوكول إىل اعتماد جواز   34. 2021يف حزيران/يونيه  

تنقل املواطنني عرب الدول    سهيلسفر مجاعة شرق أفريقيا واالعرتاف بتصاريح السفر املؤقتة لت
 األعضاء.

واستؤنفت احلركة عرب القارة مع إعادة فتح احلدود بعد التعّطل الكبري يف األسفار على   - 46
اإلقليم األفر املستوى  يستطيع  العموم،  وعلى  اجلائحة.  بسبب  بدون يقيون  ي  الدخول  حاليا 

يف املائة فقط من البلدان األفريقية األخرى، ويتعنّي عليهم احلصول على أتشريات    25أتشرية إىل  
يف املائة من البلدان األفريقية، وجيب عليهم احلصول مسبقا على أتشريات    24عند الوصول إىل  

، صارت التأشرية اإللكرتونية  2021ويف عام  35. املائة من البلدان األفريقية  يف   51للسفر إىل  
  2021دولة أفريقية. وزادت القيود املفروضة للحصول على التأشرية يف عام    24متاحة يف  

بسبب اخنفاض عدد البلدان اليت تتيح إمكانية الدخول بدون أتشرية أو احلصول عليها عند  
فريقيا،  أيف غرب  2021ان اليت كانت متنح أتشرية مفتوحة يف عام الوصول. وتقع معظم البلد 

فريقيا. وتعد مجاعات احتاد املغرب العريب واجلماعة أبينما تقع البقية يف شرق وجنوب ومشال  
 

rp-https://au.int/sites/default/files/newsevents/reports/40515-(. انظر 2022األفريقي ) االحتاد مفوضية )34(

HHS62469_E_Original_REPORT_ON_THE_IMPLEMENTATION_OF_FREE_MOVEMENT_OF_PE

RSONS_IN_AFRICA.pdf . 
)35( “Africa visa openness report 2021” (Addis Ababa, African Development Bank and African Union, 

2021). . 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/reports/40515-rp-HHS62469_E_Original_REPORT_ON_THE_IMPLEMENTATION_OF_FREE_MOVEMENT_OF_PERSONS_IN_AFRICA.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/reports/40515-rp-HHS62469_E_Original_REPORT_ON_THE_IMPLEMENTATION_OF_FREE_MOVEMENT_OF_PERSONS_IN_AFRICA.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/reports/40515-rp-HHS62469_E_Original_REPORT_ON_THE_IMPLEMENTATION_OF_FREE_MOVEMENT_OF_PERSONS_IN_AFRICA.pdf
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االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعة شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ملتزمة 
 عاملة ابملثل يف جمال التأشرية املفتوحة.  مببدأ امل وجهعلى أحسن 

وفيما يتعلق ابلتصديق على الربوتوكول املتعلق حبرية تنقل األشخاص واحلق يف اإلقامة   - 47
واحلق يف االستقرار، فإن عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا ودعايتها موجهان حنو فهم العوامل  

تصديق على الربوتوكول، وحتديد تدابري السياسات  اليت تفسر ما يبدو أنه تردد وبطء يف وترية ال
األعضاء   الدول  بني  فيما  الدعم  وحشد  العوامل،  هذه  مع  للتعامل  الالزمة  امللموسة  العامة 
األعضاء   الدول  مع  العمل  اللجنة  واصلت  وقد  الحقا.  وتنفيذه  الربوتوكول  على  للتصديق 

حصاءات عن اهلجرة لدعم وضع  واملؤسسات ذات الصلة لتعزيز قدرهتا على وضع وحتليل اإل
 السياسات استنادا إىل بياانت موثوقة وحتسني إدارة مسألة اهلجرة يف القارة.  

 االستنتاجات والتوصيات -اثمنا
لقد أحرزت اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي تقدما   - 48

جديرا ابإلشادة يف تنفيذ خططها للتكامل اإلقليمي. ومع ذلك، مثة العديد من التحدايت ال 
. ومن هذه التحدايت عدم كفاية املوارد املالية؛ وضعف شبكات اهلياكل األساسية؛  قائمةتزال  

واالتفاقيات،  وتزايد   السياسات  تنفيذ  وبطء  السياسي؛  االستقرار  وعدم  واإلرهاب  العنف 
وابألخص الربوتوكول املتعلق حبرية تنقل األشخاص واحلق يف اإلقامة واحلق يف االستقرار. وقد  

تدهور الظروف االقتصادية العاملية على مدى السنوات الثالث املاضية أيضا إىل إعاقة    ى أد
جماالت رئيسية من جماالت التكامل اإلقليمي. لذا فإن اجلهود اجلماعية مطلوبة   تقدم القارة يف

وأصحاب   الرئيسيني  والشركاء  اإلقليمية  االقتصادية  واجلماعات  األعضاء  الدول  مجيع  من 
القارية   احلرة  التجارة  منطقة  ومن  التكامل  من  املتوخاة  االقتصادية  الفوائد  لتحقيق  املصلحة 

ذلك من خالل تعزيز التعاون فيما بني خمتلف الشركاء وأصحاب املصلحة يف   األفريقية، مبا يف 
واحلق يف   اإلقامة  واحلق يف  األشخاص  تنقل  حبرية  املتعلق  الربوتوكول  على  التصديق  تسهيل 
االستقرار وتنفيذه، فضال عن األطر ذات الصلة مثل خطة العمل لتعزيز التجارة بني البلدان 

 األفريقية.

مسألة تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، ابعتباره جزءا من أطر  وتنطوي   - 49
غري   الصحية  األزمة  من  القارة  تعايف  تسريع  إمكانية  على  والقاري،  اإلقليمي  دون  التكامل 

فيها جائحة كوفيد اليت تسببت  امل19-املسبوقة  االتفاق  ويتيح  التجارة احلرة    ؤسس.  ملنطقة 
حجم التجارة    زايدةإمكانية الوصول إىل سوق شاسعة و   ملا ينطوي عليه منيقية،  القارية األفر 

من الفرص للبلدان   اإلقليمية وخفض تكاليف التجارة وتبسيط اإلجراءات على احلدود، جمموعةً 
األفريقية، ومن ذلك أنه يفتح أمامها آفاقا للتصنيع والتنويع االقتصادي، ولتسريع عجلة النمو،  

زيد من االستثمار األجنيب واحمللي املباشر األكثر إنتاجية، مبا يف ذلك يف قطاعني  والجتذاب امل
 املتوسط  نْي ي  حيويني مها قطاع الرعاية الصحية وقطاع املستحضرات الصيدالنية. أما على املد  
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والبعيد، فمن املتوقع أن يؤدي االتفاق إىل تعزيز مرونة البلدان األفريقية، وقدرهتا على حتمل  
 لصدمات االقتصادية احلالية واملستقبلية، وقدرهتا على حتقيق النمو املستدام. ا

الدول  - 50 إىل  تقدمه  الذي  للدعم  األولوية  إعطاء  االقتصادية ألفريقيا  اللجنة  وستواصل 
األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي وأمانة منطقة التجارة احلرة  

األ إعداد  القارية  تيسري  طريق  ذلك عن  مبا يف  احلرة،  التجارة  منطقة  تفعيل  أجل  من  فريقية 
اسرتاتيجيات التنفيذ، ونشر النتائج والتوصيات الرئيسية الواردة يف شىت منتجاهتا املعرفية اليت  
تركز على التكامل اإلقليمي. وستواصل اللجنة أيضا ما تقوم به من حبث وإشراك أصحاب  

يق التكامل األفريقي، مبا يف ذلك ما يتعلق آبفاق إنشاء احتاد مجركي قاري  املصلحة يف تعم
 ومجاعة اقتصادية أفريقية. 

__________ 


