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 2022أيار/مايو  11-13 داكار )حضوريا وعرب اإلنترنت(،

 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 

  تقييم التقدم احملرز يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقيا

 يف جمال التكامل اإلقليمي يف أفريقياتقييم التقدم احملرز 

 مقدمة -أوال

حتويل وتسريع إىل هدف ويال يزال التكامل اإلقليمي يشكل أولوية رئيسية ألفريقيا،  -1
تكامل االقتصادات الصغرية اجملزأة يف القارة حىت تتمكن من جين مثار وفورات احلجم يف 

االقتصادي والتنمية العادلني، على النحو التكامل قناة هامة للنمو يعد اإلنتاج والتجارة. و
والقانون التأسيسي لالحتاد  (1991) املبني يف املعاهدة املنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية

 . (2000) األفريقي

وقد واصلت البلدان األفريقية إحراز تقدم ملحوظ على درب التكامل دون  -2
. وتشمل هذه التحديات املوارد املالية اإلقليمي والقاري، ولكن التحديات ال تزال قائمة

غري الكافية؛ وشبكات اهلياكل األساسية الضعيفة؛ وعدم وجود آليات مناسبة لتتبع التقدم 
احملرز؛ وحمدودية تنفيذ السياسات واالتفاقات. ولذا، فإن تتبع التقدم احملرز يف جمال التكامل 

 حتققت بشق األنفس يف جمال التكامل على حنو سليم أمر بالغ األمهية لتعزيز املكاسب اليت
 ومتهيد الطريق لإلجنازات املقبلة. 

، )منطقة التجارة احلرة فيما يلي( منطقة التجارة احلرة القارية األفريقيةإطالق ويعد  -3
وهي سوق قارية واحدة للسلع واخلدمات، أحد أهم اإلجنازات األخرية للقارة يف رحلتها 

)االتفاق املؤسس نطقة ذه املاملؤسس هلحنو تكامل التجارة واألسواق. وحيظى االتفاق 
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، بدعم الدول األعضاء يف االحتاد 2018، املوقع يف عام ملنطقة التجارة احلرة فيما يلي(
عات االقتصادية اإلقليمية على السواء. وتظل هذه األخرية الركائز األفريقي واجلما

أن مناطق التجارة مثلما متاما  -واللبنات األساسية إلنشاء اجلماعة االقتصادية األفريقية 
احلرة اليت أنشأهتا اجلماعات االقتصادية اإلقليمية هي اللبنات األساسية ملنطقة التجارة احلرة 

 القارية األفريقية.
آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة  (19-كوفيد)التاجي فريوس الجلائحة  توكان -4

على الصعيد العاملي. ورغم أن االقتصادات األفريقية أظهرت مرونة كبرية يف مواجهة 
الصدمات الضارة النامجة عن األزمة الصحية قوضت منو الناتج إال أن التقلبات العاملية، 

ويف خضم عدم اليقني  (1).ة إىل احلد من الفقر يف القارةوشكلت خطرا على اجلهود الرامي
السائد من جراء اجلائحة، من األمهية مبكان أن تسخر البلدان الفرص الكامنة يف خطة 

من  -مبا يف ذلك املبادرات االستراتيجية مثل منطقة التجارة احلرة  -التكامل اإلقليمي 
  .ائحةاجلأجل انتعاش وحتول اقتصادي أسرع بعد 

اجلوانب اهلامة للتكامل يف أفريقيا، يف التقدم احملرز موجزا عن هذا التقرير يقدم و -5
اللجنة االقتصادية كل من اليت جرى تقييمها باستخدام عدة أطر وأدوات للرصد وضعها 

ومفوضية االحتاد األفريقي ومصرف التنمية )اللجنة االقتصادية فيما يلي( ألفريقيا 
وعلى وجه التحديد، يسلط التقرير الضوء على التقدم احملرز على الصعد  (2).األفريقي

القاري ودون اإلقليمي والوطين بشأن األبعاد الرئيسية للتكامل، وهي التكامل التجاري، 
والتكامل اإلنتاجي، واهلياكل األساسية والطاقة، وتكامل االقتصاد الكلي، واحلوكمة 

ي، وحرية تنقل األشخاص. كما يسلط الضوء على والسلم واألمن، والتكامل االجتماع
اجلهود اليت تبذهلا القارة واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف سبيل حترير التجارة يف 
اخلدمات، استنادا إىل الطبعة العاشرة من تقرير تقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقيا، الذي 

مفوضية االحتاد األفريقي ومصرف َتشاَرك يف نشره مؤخرا كل من اللجنة االقتصادية و
 التنمية األفريقي ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. 

 التجاريل التكام -ثانيا

ال تزال مسامهة أفريقيا يف التجارة العاملية ضعيفة. ومتثل جتارة البضائع أكرب حصة  -6
العقود  مدى علىمن التجارة الدولية للقارة، رغم أن التجارة يف اخلدمات زادت بسرعة 

يف املائة يف عام  1.6األفريقية بنسبة فيما بني البلدان انكمشت التجارة فقد األخرية. 
وواصلت اجلماعات االقتصادية  .2018يف املائة يف عام  18، مقارنة بنمو بلغ 2019

                                                 
1 the Road  –: from Debt Resolution to Growth 2021African Economic Outlook African Development Bank, 

ahead for Africa (2021). 
 . /outlook-economic-https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african :التايلمتاح يف املوقع  
من الطبعة العاشرة من تقييم التكامل  1االستنتاجات الواردة يف هذا التقرير مستمدة يف جزء كبري منها من الفصل   2

اإلقليمي يف أفريقيا، وبدرجة أقل من دليل التكامل اإلقليمي األفريقي، ومؤشر انفتاح تأشريات أفريقيا، ومؤشر األعمال 
 التجارية القطري ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.

https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook/
https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook/
https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook/
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فيما بينها، ونتيجة إياها اإلقليمية ممارسة التجارة مع العامل اخلارجي أكثر من ممارستها 
لذلك، ظل منو التجارة داخل املنطقة الواحدة يف أفريقيا منخفضا مقارنة مبناطق أخرى من 

 العامل. 
توقع أن ويأخذ االحتاد األورويب حصة كبرية من الصادرات األفريقية، وهو اجتاه ُي -7

اد األورويب. ويف يتغري خبروج اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من االحت
يف يف املائة  63.4، استحوذ االحتاد األورويب على 2019و 2017الفترة ما بني عامي 

يف املائة من صادرات جتمع دول  40.3من صادرات احتاد املغرب العريب واملتوسط 
الساحل والصحراء. وتستورد بلدان كل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية، باستثناء مجاعة 

قيا واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، من االحتاد األورويب أكثر مما تستورد شرق أفري
من داخل مجاعاهتا. ويستحوذ كل من احتاد املغرب العريب وجتمع دول الساحل والصحراء 

يف املائة  46.8على أكرب حصة من الواردات القادمة من االحتاد األورويب، بنسبة قدرها 
ة على التوايل. وتستورد بلدان جمموعة شرق أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية يف املائ 35.8و

املعنية بالتنمية من آسيا أكثر مما تستورد من داخل مجاعاهتا. واجلماعة اإلمنائية للجنوب 
تقدما يف زيادة الواردات من دوهلا األعضاء.  تحرزأاألفريقي هي اجلماعة الوحيدة اليت 

الدول األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي كبرية نسبيا، إذ  والتجارة فيما بني
 يف املائة من صادراهتا. 19تشكل 

وتواصل أفريقيا بذل اجلهود لتعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية، بسبل منها  -8
شكل خطة تاعتماد سياسات واستراتيجيات التصنيع على الصعيدين الوطين واإلقليمي. و

)الذي املؤسس ملنطقة التجارة احلرة ل تعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية واالتفاق عم
يغطي السلع واخلدمات على السواء( خطوتني رئيسيتني حديثتني يف هذا الصدد. ومن 

يف املائة من التعريفات اجلمركية على السلع، وأن  90املتوقع أن يلغي االتفاق أكثر من 
حيرر تدرجييا التجارة يف اخلدمات، وأن ينشئ سوقا أفريقية واحدة تضم أكثر من مليار 

مليار دوالر. وتغطي منطقة التجارة آالف  3مستهلك بناتج حملي إمجايل يفوق جمموعه 
اعات مثل االستثمار وجتارة اخلدمات جمرد منطقة جتارة حرة تقليدية، قطال ُتعد احلرة، اليت 

وحقوق امللكية الفكرية وسياسة املنافسة، وقد تغطي أيضا التجارة اإللكترونية يف املستقبل. 
وستكون املبادرات القارية الرئيسية األخرى، مبا يف ذلك السوق األفريقية املوحدة للنقل 

القتصادية األفريقية واملتعلق حبرية اجلوي، والربوتوكول امللحق باملعاهدة املنشئة للجماعة ا
تنقل األشخاص وحق اإلقامة واالستقرار، حامسة األمهية للنجاح يف تفعيل منطقة التجارة 
احلرة. وواصلت اللجنة االقتصادية إجراء البحوث والتحليالت، إضافة إىل تقدمي الدعم 

لى وجه اخلصوص، التقين املوجه حنو تعزيز فرص النجاح يف تنفيذ هذه املبادرات. وع
قدمت اللجنة االقتصادية الدعم إىل الدول األعضاء واجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف 

 وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ودون إقليمية لتفعيل املنطقة.
وقد أسهم قطاع اخلدمات إسهاما كبريا يف منو القارة وتنميتها العامة يف السنوات  -9

جتارة اخلدمات يف أفريقيا أدىن بكثري من إمكاناهتا، حيث ال  األخرية. ومع ذلك، فإن أداء
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يف املائة من صادرات اخلدمات العاملية. ويوفر تنفيذ االتفاق  2تشكل هذه التجارة سوى 
ملنطقة التجارة احلرة، الذي يتضمن بروتوكوال بشأن التجارة يف اخلدمات، منربا املؤسس 

ريقيا. وواصلت اللجنة االقتصادية دعم الدول حقيقيا لتحرير اخلدمات وتكاملها يف أف
مبسائل منها  صلاألعضاء يف االحتاد األفريقي يف املفاوضات املتعلقة باالتفاق، فيما يت

العروض اجلمركية. وركزت الطبعة العاشرة من تقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقيا عمدا 
ا من النتائج والتوصيات اهلامة، على حترير جتارة اخلدمات داخل املنطقة. وقدمت أيضا عدد

اليت من شأهنا أن تسهم بقدر كبري يف تعزيز آفاق تفعيل املنطقة، وبصورة أخص، يف حتسني 
 أداء جتارة اخلدمات يف القارة.

وكل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية لديها شكل من أشكال اتفاقات التجارة يف  -10
، اعتمدت اجلماعة اإلمنائية 2012عام  ويف (3) النطاق.اخلدمات، وإن كانت متباينة 

منه على االعتراف  7للجنوب األفريقي بروتوكوال بشأن التجارة يف اخلدمات تنص املادة 
املتبادل باملؤهالت والتراخيص وغريها من اللوائح الصادرة عن الدول األعضاء، يف حني 

ذه اللوائح بطريقة معقولة للدول بتنظيم قطاعاهتا احمللية، شريطة أن تدار ه 6تسمح املادة 
، اعتمدت جمموعة شرق أفريقيا بروتوكوال 2010وموضوعية وشفافة وحمايدة. ويف عام 

للسوق املشتركة يركز على حرية تنقل السلع والعمال واخلدمات ورأس املال؛ وقد وسع 
نطاقه مؤخرا حبيث يشمل مجيع قطاعات اخلدمات. وتعمل اجلماعة االقتصادية لدول 

واءمة وحققت امل 2016غرب أفريقيا على وضع سياسة دون إقليمية للخدمات منذ عام 
التنظيمية يف جمايل االتصاالت السلكية والالسلكية والنقل. وقد أحرزت الدول األعضاء 
يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا جناحا أكرب يف حترير جتارة اخلدمات يف املنطقة 

 دون اإلقليمية. 

اجلنوب وللجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والسوق املشتركة لشرق أفريقيا و -11
األفريقي اتفاقات تعاون يف البعض من قطاعات اخلدمات؛ غري أنه ال يوجد اتفاق ملزم 
للدول األعضاء. ومع ذلك، فإن أحكام احلق يف االستقرار املنصوص عليها يف معاهدة 
اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بشأن حرية تنقل األشخاص تسمح حبرية كبرية 

يف الوقت نفسه، اعتمدت الدول األعضاء يف السوق املشتركة لشرق يف جتارة اخلدمات. و
جتارة اخلدمات، لكن جداول االلتزام ال تزال قيد  أفريقيا واجلنوب األفريقي لوائح لتحرير

التفاوض. واضطلعت اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بزيادة التكامل يف قطاع 
اجلوي واالتصاالت السلكية والالسلكية. ومل حيرز اخلدمات، ال سيما يف خدمات النقل 

احتاد املغرب العريب وجتمع دول الساحل واجلنوب األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية 
بالتنمية تقدما يذكر حنو مبادرات أو اتفاقات ملزمة بشأن زيادة تكامل قطاع اخلدمات 

اء فيما يتعلق بقطاع اخلدمات وتكامل يف هذه اجلماعات. وتؤثر هذه التباينات يف األد
نشرت اللجنة االقتصادية قد جتارة اخلدمات تأثريا كبريا يف تفعيل منطقة التجارة احلرة. و

                                                 
3  e Area: Liberalizing trade in services for tradeAfrican Continental Free Trad“Ndoria, Emily, -Mburu 

facilitation” (Geneva, UNCTAD, 2015). 
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الواجهة البينية  –ة احلرة القارية األفريقية رمنطقة التجاتنظيم مؤخرا التقرير املعنون 
سياساتية قابلة للتنفيذ لدعم الذي قدمت فيه مقترحات  ،جماعات االقتصادية اإلقليميةلل

إقامة واجهة بينية متناسقة ومنسقة ومستجيبة متاما بني املنطقة واجلماعات االقتصادية 
اإلقليمية. واقترح التقرير أيضا طريقة لالستفادة من جناحات التكامل التجاري والدروس 

اعات االقتصادية املستفادة من التحديات املواجهة يف تنفيذ اتفاقات التجارة احلرة للجم
 ملنطقة التجارة احلرة .املؤسس اإلقليمية من أجل حتسني تنفيذ االتفاق 

ضعيفا، كما يتضح من  (4)وال يزال أداء أفريقيا ككل يف جمال تكامل اإلنتاج -12
 دليليف هذا اجملال يف  (1.0من أصل ) 0.2متوسط درجات البلدان األفريقية البالغ 

بلدا درجات أقل من املتوسط. وتعكس  33ألفريقي، حيث سجل االتكامل اإلقليمي 
درجة التكامل اإلنتاجي مشاركة البلد يف سالسل التوريد والقيمة اإلقليمية. ويعد احتاد 
املغرب العريب ومجاعة شرق أفريقيا أفضل اجلماعات أداء يف هذا الصدد، حيث سجال 

اجلماعة االقتصادية لدول غرب  على التوايل. ويف املقابل سجلت 0.43و 0.45درجيت 
وعلى مستوى البلدان، أخذت جنوب  .0.2أفريقيا أدىن أداء بني اجلماعات بدرجة 

أفريقيا مرتبة الصدارة يف القارة، تليها نيجرييا وأنغوال. أما الكونغو وليسوتو وإثيوبيا 
قل من وموريتانيا والنيجر وجنوب السودان فهي األقل تكامال، إذ حصلت على درجات أ

0.1.  
وتشري التباينات يف درجات تكامل اإلنتاج بني البلدان واجلماعات إىل أن اإلنتاج  -13

ال يتوزع بالتساوي يف مجيع أحناء القارة وأن البلدان ال جتين فوائد من ميزاهتا النسبية. 
ولتحسني تكامل اإلنتاج، البد من بناء أطر مبتكرة لسالسل القيمة اإلقليمية يف خمتلف 

طاعات باستخدام تكنولوجيا أفضل ومدخالت رفيعة اجلودة وتقنيات تسويق حمدثة. الق
واخلدمات اللوجستية الفعالة ضرورية لسالسل اإلمداد اإلقليمية ولالندماج يف سالسل 

 القيمة العاملية. 
 اجلائحة،وبينما تعمل القارة من أجل التعايف والتحول االقتصاديني يف مرحلة ما بعد  -14

أن يكون هذا املسعى مدعوما بأنواع أكثر مشوال واستدامة من احلرص على ال بد من 
اإلنتاج واالستثمار تيسرها سياسات االبتكار املنسقة تنسيقا جيدا، مثل تلك املقترحة يف 

نطقة التجارة احلرة. وبزيادة التجارة اإلقليمية وخفض تكاليف التجارة مل املؤسساالتفاق 
ة، فإن تنفيذ االتفاق بنجاح وما يرتبط به من إصالحات يف وتبسيط اإلجراءات احلدودي

جمال السياسة العامة من شأنه أن يعزز إىل حد كبري قدرة البلدان األفريقية على الصمود 
 يف وجه الصدمات االقتصادية يف املستقبل واحلفاظ على النمو الطويل األجل. 

                                                 
هو مدى امتالك بلد ما قدرات إنتاجية تكمل قدرات البلدان األخرى يف منطقته حبيث يتمكن من  تكامل اإلنتاج 4

االستفادة من مث من وفورات احلجم )مصرف التنمية من مث التخصص يف مراحل اإلنتاج اليت يتمتع فيها مبيزة نسبية، و
أبابا،  أديس) 2019التكامل اإلقليمي األفريقي،  دليلاألفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، 

 .( 10855/43768ps://repository.uneca.org/handle/htt :املوقع التايليف  متاح (.2019
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تكامل اإلنتاج يف القارة، ودعما للجهود الرامية إىل تعزيز االستثمار املنتج و -15
 يف مشتركة استثمار منطقة حنو: أصدرت اللجنة االقتصادية مؤخرا التقرير البحثي املعنون

 البلدان بني فيما االستثمار أجل من الفرص تكافؤ: األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة
اليت من شأهنا أن تسهم عددا من التوصيات السياساتية اهلامة التقرير ويتضمن  .ةاألفريقي

تعزز اإلنتاجية والقدرة من مث بقدر كبري يف حتسني ومواءمة املشهد االستثماري للقارة، و
التنافسية يف القارة وتستفيد من حيز األسواق األكرب الذي أنشأته املنطقة. وواصلت اللجنة 

ثمار ويف إعداد االقتصادية أيضا دعم الدول األعضاء يف وضع ونشر أدلة إلكترونية لالست
موجزات سياساتية بشأن تطوير سالسل القيمة اإلقليمية، يف قطاعات منها املستحضرات 

 الصيدالنية يف إطار املبادرة الصيدالنية املركزة يف املنطقة.

 الكلي االقتصاد تكامل -ثالثا

لتسريع وترية  ينين أساسياالقتصاد الكلي أمريف جمال التكامل والتقارب عد ي -16
ة داخل املنطقة، وتعزيز استقرار االقتصاد الكلي اإلقليمي، وتشجيع املزيد من التجار

املساءلة العامة. وخيتلف أداء جانب االقتصاد الكلي من تكامل القارة باختالف اجلماعات 
، كانت اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا 2019االقتصادية اإلقليمية. ويف عام 

األحسن أداء يف هذا الصدد. وتالمها حسب ترتيب األداء كل من ومجاعة شرق أفريقيا 
احتاد املغرب العريب واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية املعنية 
بالتنمية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب 

مثة مخس مجاعات )السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي. ويف الوقت احلاضر، 
األفريقي، ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، واجلماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي( لديها معايري أولية 

إىل جانب حدود قصوى تتعلق بالتضخم  لتقارب االقتصاد الكلي تتألف أساسا من أهداف
للعجز املايل والدين العام وعجز احلساب اجلاري. ولبعض اجلماعات أيضا معايري ثانوية 
بشأن تشجيع زيادة املساءلة املالية واستقرار النقد األجنيب. وتواجه كل مجاعة حتديات 

 خاصة يف تنفيذ معايريها.
يف جمال تقارب الاألفريقي أهدافها املتعلقة بوأوجزت اجلماعة اإلمنائية للجنوب  -17

، الذي ينص على 2006االقتصاد الكلي يف بروتوكوهلا املتعلق بالتمويل واالستثمار لعام 
التعاون يف جمال السياسة االقتصادية لتعزيز االستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية. وبوجه 

ما فيما يتعلق مبعايريها األولية، إذ عام، أحرزت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي تقد
فيما يتعلق بالتضخم وعجز امليزانية والعجز املايل يف عام  اهءزيد من البلدان أداامل تنحسَّ

، اعتمدت الدول األعضاء يف جمموعة شرق 2014ويف عام  .2018مقارنة بعام  2019
دة. وقد استوفت أفريقيا بروتوكوال بشأن إنشاء احتاد نقدي، هبدف اعتماد عملة موح

دول مجاعة شرق أفريقيا املعايري املتعلقة بالتضخم وعجز امليزانية ونسبة الدين العام يف 
 .2019و 2018عامي 
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وضع ي قام وأنشأت السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي جملس تقارب -18
ارب األولية ، طلبت مراجعة ملعايري التق2019نشاء احتاد نقدي. ويف عام إلطة طريق ارخ

لتحسني تنسيق سياسات االقتصاد الكلي بني الدول األعضاء. ومل توضع بعد الصيغة 
النهائية للمعايري املنقحة. وللسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي تسعة معايري 
ثانوية لتعزيز االستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية، تشمل أهدافا فيما يتعلق خبطة عملها 

لرامية إىل تنسيق اإلشراف املصريف وبالتقيد باملبادئ األساسية آلليات الدفع ذات األمهية ا
ومل يتسن استيفاء املعيارين املتعلقني بالتضخم وعجز امليزانية يف السوق  ( 5).النظمية

 .2019و 2018املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف عامي 
ط أفريقيا تقدما حمدودا صوب حتقيق وأحرزت اجلماعة االقتصادية لدول وس -19

االقتصاد الكلي. وأحرزت اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، اليت يف تقارب 
االقتصاد الكلي. وبينما يف تستخدم فرنك اجلماعة املالية األفريقية، تقدما يف حتقيق تقارب 

أفريقيا إىل حد كبري مع املعايري تتماشى املعايري األولية للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط 
اخلاصة باجلماعات االقتصادية اإلقليمية األخرى، فقد أدخلت تعديالت الستبعاد أثر 
أسعار السلع األساسية؛ وهكذا، باتت معايريها الثانوية تشمل احلفاظ على رصيد مايل 

قتصادية لدول واعتمدت اجلماعة اال (6).أويل باستخدام الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي
غرب أفريقيا معايري تقارب أولية وثانوية تلتزم هبا التزاما أكرب الدول األعضاء يف االحتاد 

وتزمع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا توسيع  (7).االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
 ألوسعاالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ليشمل اجلماعة االقتصادية اإلقليمية ا

ين العام من معايري ، لكن مسائل التقارب ال تزال قائمة. ومل ُيستوف سوى معيار الدَّنطاقا
  .2018اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف عام 

  والطاقةاألساسية  اهلياكلاليت شهدهتا  التطورات -رابعا

سكك احلديدية أدى االستثمار يف اهلياكل األساسية )مبا يف ذلك النقل الربي وال -20
والنقل اجلوي، وتوفري املياه والطاقة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( دورا رئيسيا يف 

 اتطوير اهلياكل األساسية يف القارة ضروريُيعد و (8).أداء منو القارة على مدى العقد املاضي
سم لدعم األبعاد األخرى للتكامل على الصعيدين دون اإلقليمي والقاري، وهو أمر حا

األمهية لتفعيل منطقة التجارة احلرة بنجاح. بيد أن القارة مقيدة بفجوات هائلة يف اهلياكل 
األساسية تعوق تقدمها يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. وتتراوح متطلبات التمويل 

                                                 
5  Facilitating Multilateral Fiscal Surveillance in Monetary Union Context with Focus on COMESA,  

COMESA Region (Lusaka, 2017). 

6 (CEMAC): Selected issues Central African Economic and Monetary Union“International Monetary Fund,  

– IMF country report No. 393/17” (Washington, DC, 2017). 

 جمتمعة فرنك اجلماعة املالية األفريقية. أفريقياتستخدم الدول األعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب  7

8 (Abidjan, Côte” 2020Africa Infrastructure Development Index (AIDI), “African Development Bank,  

2020Ivoire, July ’d.(  التايلاملوقع متاح يف-africa-brief-https://www.afdb.org/en/documents/economic: 
 2020-july-2020-aidi-index-development-infrastructure.  

https://www.afdb.org/en/documents/economic-brief-africa-infrastructure-development-index-aidi-2020-july-2020
https://www.afdb.org/en/documents/economic-brief-africa-infrastructure-development-index-aidi-2020-july-2020
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مليار  170و 130السنوية املقدرة لتطوير اهلياكل األساسية بالقدر الكايف يف القارة بني 
مليارات من الدوالرات.  108مليارا و 68دوالر، بينما تتراوح فجوة التمويل السنوية بني 

وتشكل أوجه عجز اهلياكل األساسية للطاقة والنقل على وجه اخلصوص عقبات رئيسية. 
وأثرها على امليزانيات العمومية للحكومات، إىل جانب اضطرابات اجلائحة أزمة  ىوقد أد

وهي هتدد بزيادة  ـالصعيد العاملي، إىل تأخري مشاريع اهلياكل األساسيةاإلنتاج على 
 توسيع الفجوة. 

 األساسية للطرق اهلياكل -ألف

تعادل كثافة الطرق يف أفريقيا، باستثناء مشال أفريقيا، حوايل ثلث كثافة الطرق يف  -21
رتني إىل مبأطول ، لذا فإن أوقات السفر فقطالربع  عبدةاملالطرق تبلغ نسبة جنوب آسيا. و

دعم  فريقيونويواصل القادة األ (9).ثالث مرات مما هي عليه يف املمرات املماثلة يف آسيا
املبادرات القارية، مبا يف ذلك املشاريع العابرة للقارة يف إطار برنامج الطريق السريع العابر 

للطرق السريعة ألفريقيا، الذي يهدف إىل تعزيز التجارة من خالل تطوير اهلياكل األساسية 
وإدارة املمرات التجارية الطرقية. وتتألف شبكة الطرق السريعة العابرة ألفريقيا من تسع 

يف املائة،  60كيلومترا. وقد اكتملت الشبكة بنسبة  56 683طرق سريعة يبلغ طوهلا 
طرح يف املائة املتبقية من حلقات مفقودة. ويف اآلونة األخرية،  40بينما تتألف نسبة 

مليون دوالر الستكمال دراسات اجلدوى  13مصرف التنمية األفريقي ما يقرب من 
اخلاصة مبشاريع يف مرحليت التخطيط والصياغة، مثل املمر الطرقي بني أبيدجان والغوس. 

مليون دوالر من املؤسسة الدولية للتنمية  130.8ووافق البنك الدويل على منحة بقيمة 
ل حركة السلع واألشخاص وحتسني الوصول إىل اخلدمات لتسهي 2020يف أيلول/سبتمرب 

االجتماعية وفرص العمل يف املناطق املضيفة لالجئني يف منطقة غرب النيل دون اإلقليمية 
 يف أوغندا.

 احلديدية بالسكك النقل -باء

ألف  75يقدر طول شبكة السكك احلديدية األفريقية بأكملها، حىت اليوم، حبوايل  -22
ألف كلم لكل  2.5مليون كيلومتر مربع، أي بكثافة تناهز  30.2كيلومتر على مساحة 

. وعلى 2كلمألف كيلومترا لكل  23، وهو أقل بكثري من املتوسط العاملي البالغ 2كلم
على الشبكة األفريقية املتكاملة للسكك احلديدية السريعة، متت املوافقة املستوى القاري، 

خطة تطوير لتنفيذها يف إطار وذلك ، 2063يسية يف إطار خطة عام وهي أحد الربامج الرئ
ويهدف الربنامج إىل إنشاء  .2045-2025الشبكة يف األجل املتوسط، اليت تغطي الفترة 

                                                 
9  pandemic on 19-The impact of the COVID“Darkwah and Ricardo Reboredo, -Emmanuel Amoah 

infrastructure development in Africa.” The China Africa Project, 2 July 2020 املوقع التايل. متاح يف: 
-infrastructure-on-pandemic-19-covid-the-of-impact-https://chinaafricaproject.com/analysis/the

africa-in-development /.  

https://chinaafricaproject.com/analysis/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-infrastructure-development-in-africa
https://chinaafricaproject.com/analysis/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-infrastructure-development-in-africa
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سكك حديدية قارية سريعة لعموم أفريقيا تربط العواصم واملراكز التجارية األفريقية، 
 وتقلل من تكاليف النقل وختفف االزدحام يف نظم اهلياكل األساسية القائمة. 

 اجلوي النقل -جيم

وهي ، 2019تشكل سوق النقل اجلوي األفريقي املوحدة، اليت أطلقت يف عام  -23
، فرصة عظيمة لتعميق التكامل وحرية تنقل 2063مشروع رائد يف إطار خطة عام 

ماليني  6.2البضائع واألشخاص يف القارة. ويوظف قطاع الطريان يف أفريقيا أكثر من 
يف املائة من السوق؛ وتشكل الرحالت اجلوية  28شخص. وتشكل الرحالت الداخلية 

 19-كوفيديف املائة على التوايل. وقد أثرت جائحة  55يف املائة و 17اإلقليمية والدولية 
سلبا على قطاع النقل اجلوي األفريقي، وأدت القيود املرتبطة باجلائحة إىل اخنفاض الربط 

 اجلوي يف القارة. 

 واالتصاالت املعلومات -دال

الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حتسنا ملحوظا يف أفريقيا لقد شهد  -24
دى العقد املاضي، وهو يشكل حمركا هاما لدليل تطوير اهلياكل األساسية على م

ومع ذلك، ال تزال الفجوة الرقمية قائمة، ولطاملا حال ارتفاع أسعار  ( 10).األفريقية
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دون تسريع وترية التحول الرقمي يف القارة. 

 80اإلنترنت، مقابل  فريقينييف املائة من السكان األ 21، استخدم قرابة 2019ويف عام 
يف املائة يف أوروبا. وتبلغ تكلفة البيانات أعلى مستوياهتا يف بلدان اجلنوب األفريقي. وتدفع 

دوالرا(، تليها غينيا االستوائية  75.20)يف العامل  جيغابايتزميبابوي أعلى سعر لكل 
 0.68)(. ويف املقابل، يدفع كل من السودان دوالرا 37.92)دوالرا( وجيبويت  65.83)

دوالر( أقل من دوالر واحد لكل  0.88)دوالر( ومجهورية الكونغو الدميقراطية 
 جيغابايت.

  الطاقة -هاء

يعد الوصول إىل الطاقة احلديثة واملوثوقة واملستدامة أمرا ضروريا للتنمية االجتماعية  -25
وال يزال استهالك الكهرباء يف  .لجائحةالقارة ل واالقتصادية يف أفريقيا وحامسا يف مكافحة

 200القارة منخفضا مقارنة باملناطق األخرى، حيث يبلغ متوسط استهالك الفرد حوايل 
ساعة  كيلوواط 100ساعة سنويا. وإذ يقل نصيب الفرد من االستهالك عن  كيلوواط

ساعة سنويا يف  كيلوواط 1 500سنويا يف إثيوبيا وبنن وجنوب السودان، فإنه يفوق 
 600بوتسوانا وجنوب أفريقيا وليبيا ومصر وموريشيوس وناميبيا. ويفتقر ما يقرب من 

                                                 
10 (2018(July ” 2018The Africa Infrastructure Development Index “African Development Bank,   متاح .

development-infrastructure-africa-https://www.afdb.org/en/documents/document/the- :يف الصفحة الشبكية

103158-2018- july-index.  

https://www.afdb.org/en/documents/document/the-africa-infrastructure-development-index-july
https://www.afdb.org/en/documents/document/the-africa-infrastructure-development-index-july
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ية حيائمليون شخص على الكتلة األ 900مليون شخص إىل الكهرباء ويعتمد حوايل 
وسيتعني، لتلبية الطلب املتزايد، ترفيع القدرة على توليد  (11).والوقود التقليدي للطهي

 الكهرباء بقدر كبري يف القارة، وهي تعادل حوايل نصف قدرة جنوب شرق آسيا.  
ويف خضم األزمة احلالية، يعد توفري إمدادات كهربائية موثوقة أمرا بالغ األمهية  -26

اط احلياة بسبب العمل عن لدعم القطاع الصحي والشركات واملواطنني يف ظل تغري أمن
بعد والتعليم عن بعد، وما إىل ذلك. وتواجه الشركات اليت توفر توصيالت الكهرباء 
خارج الشبكة وطاقة الطهي النظيفة اضطرابات كبرية بسبب اجلائحة. ويؤثر هذا الوضع 
سلبا على إمكانية احلصول على الطاقة، وستنتج عنه، إذا استمر، عقبات أمام دخول 

ي القطاع اخلاص إىل األسواق وأمام التكامل اإلقليمي، إىل جانب تفاقم ضعف مشغل
 البلدان أمام صدمات االقتصاد الكلي. 

 اهلياكل األساسية  متويل -واو

 100.8بلغ إمجايل األموال املرصودة لتطوير اهلياكل األساسية  ،2018يف عام  -27
، وهو رقم  2017-2015يف املائة عن متوسط الفترة  33مليار دوالر، بزيادة قدرها 

قياسي بالنسبة إىل القارة. وقد حتققت تعبئة املوارد هذه من خالل الشراكات والتعاون بني 
القطاعني العام واخلاص على الصعيدين القاري والدويل. ومع ذلك، ال تزال هناك فجوة 

ر سنويا. وانفرد غرب أفريقيا مبقدار مليار دوال 93و 53يف التمويل يتراوح مقدارها بني 
 20)يف املائة( من إمجايل االلتزامات. ويليه كل من مشال أفريقيا  26)مليار دوالر  25.7

قرابة  صرفيف املائة(. وقد  14)يف املائة( وشرق أفريقيا  18)يف املائة( وجنوب أفريقيا 
ت صليف املائة( للجنوب األفريقي، باستثناء جنوب أفريقيا، وح 14)مليار دوالر  13.7

يف املائة من جمموع  44يف املائة(. وتلقى قطاع الطاقة حنو  7)مليارات  7أفريقيا الوسطى 
يف املائة إىل  7يف املائة إىل املياه، و 13يف املائة إىل النقل، و 32التمويل، يف حني وجه 

  (12).يف املائة إىل االستثمارات املتعددة القطاعات 4الت، وتكنولوجيا املعلومات واالتصا

 للبلدان األفريقية غري الساحلية لنسبة بااهلياكل األساسية  -زاي

تضم أفريقيا نصف البلدان النامية غري الساحلية يف العامل، ومعظمها بلدان منخفضة   -28
ور ونقل غري فعال الدخل. وتؤدي مواطن قصور اهلياكل األساسية اليت تتجلى يف نظام عب

على الصعد الوطين واإلقليمي والقاري إىل تقييد اندماجها يف سالسل القيمة احلالية وإىل 

                                                 
 :املوقع التايليف  متاح (.2019الثاين/نوفمرب  تشرين) 2019الوكالة الدولية للطاقة، توقعات الطاقة يف العامل   11

2019 -outlook-energy-https://www.iea.org/reports/world. 

12 (African 2018: Infrastructure Financing Trends in Africaor Africa, Infrastructure Consortium f 

Development Bank, Abidjan, 2018.( متاح يف الصفحة الشبكية: 
ICA_Infrastructure_Financing_Trends_in/2018https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_ _

fFinal_En.pd_2018_-Africa_ . 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_Trends_in_%20Africa_-_2018_Final_En.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_Trends_in_%20Africa_-_2018_Final_En.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_Trends_in_%20Africa_-_2018_Final_En.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_Trends_in_%20Africa_-_2018_Final_En.pdf
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ذلك من عواقب سلبية على  نارتفاع تكاليف الصادرات والواردات، مع ما يترتب ع
القدرة التنافسية والنمو والرفاه العام. ويسعى برنامج عمل فيينا للبلدان النامية غري الساحلية 

إىل االستجابة على حنو أكثر اتساقا الحتياجات البلدان النامية غري  2024-2014للعقد 
اليت اختذت يف بداية األزمة  الساحلية ومشاكلها احملددة. وقد أثرت التدابري املتصلة باجلائحة

الصحية غري املسبوقة، مثل إغالق احلدود وعمليات اإلغالق، تأثريا مفرطا على التجارة 
واالستثمار يف البلدان النامية غري الساحلية. ويرجع ذلك إىل اعتمادها الشديد على التجارة 

 عرب احلدود.  

فريقي واجلماعات االقتصادية الحتاد األتقدمي الدعم لوواصلت اللجنة االقتصادية  -29
اإلقليمية والدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل التصدي للتحديات املتعددة واملتنوعة 
اليت تواجهها يف جمال اهلياكل األساسية. وواصلت اللجنة االقتصادية دعمها لتنفيذ برنامج 

إعداد  أمانةارها اعتبمنها العمل بعديدة، يف أفريقيا، بطرق اهلياكل األساسية تطوير 
املشاريع يف إطار خطة العمل الثانية ذات األولوية يف إطار الربنامج؛ والعمل على رقمنة 
اهلياكل األساسية باعتبار ذلك استجابة هتدف إىل التعايف من اجلائحة؛ وإجراء مراجعة 
تنظيمية لسوق الكهرباء لتسهيل االستثمار الفعال من جانب القطاع اخلاص؛ وإجراء 

لبحوث لتحديد تبعات منطقة التجارة احلرة على الطلب على اهلياكل األساسية وخدمات ا
 النقل.

 االجتماعي التكامل -خامسا
ائحة التنسيق والتكامل استجابة لألزمات الصحية الدولية. وجيري اجلعززت لقد  -30

من  تنفيذ تكامل الرعاية الصحية على الصعد القاري ودون اإلقليمي والوطين، كما يتضح
تطبيق العديد من املبادرات الصحية التعاونية دون اإلقليمية اليت هي أساسية إلنعاش القارة 

مفوضية االحتاد األفريقي، أتاحت و .2063من خطة عام  1واهلدف  1تطّلع ولبلوغ ال
جديرة بالثناء لدعم  بواسطة املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها، قيادًة

، اليت قادهتا املراكز اجلائحةوباء. ومشلت املبادرات القارية الرئيسية املتعلقة بمكافحة ال
صلحة، مبا يف ذلك اللجنة وأصحاب املشركاء جهات خمتلفة من الونفذت مبعية 

االقتصادية، التنسيق وبناء التآزر على الصعيد اإلقليمي؛ وتقييمات اآلثار الصحية واإلدارية 
االقتصادية؛ وبناء القدرات وتقاسم املعارف، يف جماالت منها والسياسية واالجتماعية 

املراقبة وتعزيز قدرات االختبار؛ واستراتيجيات اإلعالم باملخاطر ومحالت التوعية والتفاعل 
 االجتماعي؛ وإدارة سلسلة اإلمداد. 

رئيس  ،واملنصة األفريقية لإلمدادات الطبية، اليت أطلقها رئيس االحتاد األفريقي -31
، هي مبادرة كبرية للشراءات اجملمعة 2020جنوب أفريقيا سرييل رامافوسا، يف عام 

يف إمدادات األدوية يف القارة. وهذه املنصة جزء من  الفادحهدفها التغلب على النقص 
مبادرة صيدالنية تقودها اللجنة االقتصادية وترتكز على منطقة التجارة احلرة وتقوم على 
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اجملمعة، واإلنتاج احمللي للمعدات واللوازم الطبية، واملعايري التنظيمية  مبادئ الشراءات
ومعايري اجلودة املنسقة ملساعدة املشترين على الوصول إىل منتجات رفيعة اجلودة ومساعدة 

 فريقينياملوردين على النفاذ إىل سوق أكرب وخفض تكلفة األدوية لفائدة املستهلكني األ
اءة. ورغم إنشاء املنصة، ال تزال القارة تواجه حتديات تتصل بنوعية وتعزيز الشفافية والكف

األدوية واللوازم الطبية. لذا يتعني بصورة ملحة أن تصدق الدول األعضاء يف االحتاد 
األفريقي على الوكالة األفريقية لألدوية وتشغلها لتنظيم املنتجات الطبية ومواءمتها واحلد 

لنوعية واحلفاظ من مث على األرواح. وواصلت اللجنة من تداول األدوية املتدنية ا
االقتصادية، يف إطار املبادرة الصيدالنية، العمل مع املؤسسات الشريكة، مبا فيها مفوضية 
االحتاد األفريقي، لضمان تصديق املزيد من الدول على معاهدة إنشاء الوكالة األفريقية 

 لألدوية وضمان تنفيذها بفعالية.
دون اإلقليمي، أنشأت املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية وعلى الصعيد  -32

منها مخسة مراكز تنسيق ترتبط ارتباطا مباشرا بالنظم الصحية الوطنية. ومركز التنسيق يف 
غرب أفريقيا جزء ال يتجزأ من املركز اإلقليمي ملراقبة األمراض ومكافحتها الذي يتبع 

قتصادية لدول غرب أفريقيا والذي كان موجودا من منظمة الصحة التابعة للجماعة اال
قبل. واملراكز األربعة األخرى ال تتبع اجلماعات االقتصادية اإلقليمية املعترف هبا من قبل 
االحتاد األفريقي. وقد تباين مدى املشاركة بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومراكز 

 .ائحةاجلحة األمراض والوقاية منها على امتداد التنسيق اإلقليمية واملراكز األفريقية ملكاف
ويبدو أن هذه املراكز قد أدت دورا رئيسيا يف استجابات كل من مجاعة شرق أفريقيا 
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي للجائحة. والعمل التعاوين باستخدام األطر واألدوات 

مراض والوقاية منها وللوكالة األفريقية دون اإلقليمية والقارية للمراكز األفريقية ملكافحة األ
يف اجلهود العابرة للحدود  يبشر مبزيد من الفعاليةلألدوية وللجماعات االقتصادية اإلقليمية 

الرامية إىل مكافحة األوبئة. بيد أن الصكوك دون اإلقليمية والقارية حتتاج إىل تدعيم 
الل التصديق عليها ودجمها يف األنظمة وتعزيز باملوارد الكافية وإضفاء الشرعية عليها من خ

 القانونية احمللية من أجل االضطالع بأدوارها.

 واألمن والسلم احلوكمة -سادسا

تراجع عدد النزاعات املسلحة وشدهتا يف أفريقيا على مدى العقد املاضي، ولكن  -33
لدول ال تزال قائمة. وقد ظهرت من غري ااملسلحة  الفاعلةاجلهات اليت تشكلها تهديدات ال

بؤر ساخنة جديدة لسوء احلوكمة والنزاع يف بعض أجزاء القارة. وبدأ اإلرهاب ينتشر 
يف أفريقيا، ما جيعله أحد التهديدات الرئيسية ملؤسسات احلوكمة والسلم واألمن، وكذلك 

وإدارهتا  للتكامل والتنمية. ويف السنوات األخرية، أنشئت آليات ملنع نشوب النزاعات
وحلها بواسطة اجلهود التعاونية ملختلف اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك األمم 

، اعتمد االحتاد 2019املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. ويف عام 
وكان  .‘‘2020إسكات البنادق يف أفريقيا حبلول عام ’’ :األفريقي موضوعه السنوي
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تيسري بناء قارة أفريقية خالية من الصراعات ومتكاملة ومزدهرة، على لك من ذاهلدف 
بيد أن نتائج تلك اجلهود كانت متفاوتة. فقد أحرز  .2063النحو املتوخى يف خطة عام 

العديد من البلدان واملناطق دون اإلقليمية تقدما، يف حني شهدت بلدان أخرى ركودا أو 
، وهو ما قيد عملية للحكوماتات غري الدستورية تراجعا، كما يتضح من عودة التغيري

 التكامل اإلقليمي.
وكانت اجلهود املشتركة للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واالحتاد األفريقي  -34

واألمم املتحدة والشركاء اآلخرين حامسة يف التصدي ملختلف النزاعات املتصلة باحلكم 
هورية الكونغو الدميقراطية والكامريون. ففي يف بوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى ومج

مجهورية الكونغو الدميقراطية، على سبيل املثال، استمرت حالة السلم واألمن العامة يف 
يف كانون الثاين/يناير  1960التحسن بعد حدوث أول انتقال سلمي للسلطة منذ عام 

اإلقليمية )أي السوق  وظل التعاون بني االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية .2019
املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية 
املعنية بالتنمية(، إىل جانب األمم املتحدة وجامعة الدول العربية واجلهات األخرى صاحبة 

ر القمر ركزا على تطورات حالة احلوكمة والسلم واألمن يف إثيوبيا وجزاملصلحة، ُم
وجنوب السودان والسودان والصومال. وأحرز الصومال، على سبيل املثال، تقدما حنو 
املصاحلة السياسية واألمن واالنتعاش االقتصادي، رغم أنه ال يزال هشا ومعرضا للتهديدات 

 األمنية، وذلك جزئيا ألن سلطة الدولة مل تصل بعد إىل بعض أجزاء البلد.

التحدي الرئيسي اآلخذة يف التطور األزمة الليبية املعقدة و ويف مشال أفريقيا، شكلت -35
للحوكمة والسلم واألمن. وقد قلصت اجلهات الفاعلة املتعددة يف النزاع اللييب دور احتاد 
املغرب العريب، وهو اجلماعة االقتصادية اإلقليمية الرئيسية يف املنطقة دون اإلقليمية، الذي 

ي يف حل األزمة رغم حتدياته الداخلية العديدة. وأدى دور حمورضطلع بكان ينبغي أن ي
النزاع إىل تعطيل التكامل اإلقليمي من خالل إضعاف احتاد املغرب العريب وجتمع دول 

 الساحل والصحراء، ما أجرب مقر األخري على االنتقال مؤقتا من طرابلس إىل جنامينا.
سبيني ويعترب احلكم فيها ويف اجلنوب األفريقي، تنعم معظم البلدان بسلم وأمن ن -36

جيدا إىل حد ما. وتلقى السلم واألمن يف املنطقة دون اإلقليمية دعما إضافيا بفضل اتفاق 
السالم التارخيي املربم بني حكومة موزامبيق واملقاومة الوطنية املوزامبيقية املعارضة يف 

توبر ، الذي تلته انتخابات ناجحة وسلمية يف تشرين األول/أك2019آب/أغسطس 
ومع ذلك، فقد برز اإلرهاب بوصفه هتديدا رئيسيا يف مشال موزامبيق، حيث  .2019

أودى حبياة الكثريين، وشرد العديد من الناس، وعطل قطاع النفط والغاز. وتقوم اجلماعة 
اإلمنائية للجنوب األفريقي بوضع هنج دون إقليمي إزاء ذلك اخلطر. وبعد اندالع العنف 

، عمل االحتاد األفريقي واجلماعة 2019 جنوب أفريقيا يف عام املعادي لألجانب يف
اإلمنائية للجنوب األفريقي كذلك عن كثب مع حكومة جنوب أفريقيا ملنع التصعيد، 

 ولدراسة األسباب اجلذرية، وإجياد هنج مجاعي دون إقليمي وقاري.
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االقتصادية ويف غرب أفريقيا، واصل االحتاد األفريقي واألمم املتحدة واجلماعة  -37
لدول غرب أفريقيا وغريها من اجلهات الفاعلة الرئيسية التصدي ألوضاع غري مستقرة 
سياسيا يف بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا وكوت ديفوار ومايل والنيجر ومنطقة 

مايل ت دولة دالساحل األوسع، مبا يف ذلك تصاعد اإلرهاب واالجتار باملخدرات. وجسَّ
لكبري بعضا من أكثر اهلواجس األمنية إحلاحا يف القارة يف جل مراحل ومنطقة الساحل ا

عاين مايل ي، رغم مبادرات املصاحلة والوساطة اجلديرة بالثناء. و2020-2019الفترة 
 ، وهو نزاع امتد إىل بوركينا فاسو والنيجر اجملاورتني. 2012النزاع منذ عام 

 اهلجرة وحرية تنقل األشخاص  -سابعا

بأمهية حرية تنقل األشخاص بوصفها حمركا رئيسيا  فريقيونالقادة األاعترف  -38
 ينايرللتكامل دون اإلقليمي والقاري. ويتجسد هذا املطمح يف القيام يف كانون الثاين/

باعتماد الربوتوكول امللحق باملعاهدة املنشئة للجماعة االقتصادية األفريقية واملتعلق  2018
قامة واالستقرار. ورغم الرغبة املشتركة واإلجراءات حبرية تنقل األشخاص وحق اإل

املتخذة لتحقيق ذلك اهلدف، كان التقدم احملرز متفاوتا وال تزال التحديات قائمة. وحيتاج 
تصديقا لكي يدخل حيز النفاذ ولكي ينفذ. ومل يتلق حىت اآلن سوى  15الربوتوكول إىل 

وتنفيذ  (13).توقيعا 33ايل، والنيجر( وتصديقات )من رواندا، وسان تومي وبرينسييب، وم 4
الربوتوكول بفعالية أن يعزز النمو من خالل زيادة تطوير القطاع اخلاص وتدعيم السياحة 
والتعليم والقدرة التنافسية وحتسني الرفاه يف البلدان األفريقية. وقد أخذت مفوضية االحتاد 

تاج وإصدار جواز سفر لالحتاد األفريقي زمام املبادرة يف وضع مبادئ توجيهية لتصميم وإن
 األفريقي، يكون يف متناول مواطين الدول األعضاء.

يف املائة من  25حاليا حبرية الدخول من دون تأشرية إال إىل  فريقيونوال يتمتع األ -39
يف  24البلدان األفريقية األخرى؛ وجيب عليهم احلصول على تأشريات عند الوصول يف 

ويف عام  (14).يف املائة 51املائة منها؛ وجيب عليهم احلصول على تأشريات للسفر إىل 
يف املائة من البلدان  46)دولة  24، كانت التأشريات اإللكترونية متاحة يف 2020

دولة على درجاهتا يف مؤشر انفتاح التأشريات أو  50ائحة حافظت اجلاألفريقية(. ورغم 
ة منها يف الترتيب. ويؤدي احتاد املغرب العريب ومجاعة شرق دول 20حسنتها، مع تقدم 

أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي أداء 
جيدا على حنو خاص فيما يتعلق باملعاملة باملثل من حيث االنفتاح. وعالوة على ذلك، 

صادية لدول غرب أفريقيا األفضل أداء بني كانت مجاعة شرق أفريقيا واجلماعة االقت
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من حيث حرية تنقل األشخاص، يف حني سجلت السوق 

                                                 
13 Progress“Specialized Technical Committee on Migration, Refugees and Internally Displaced Persons,  

report on the free movement of persons in Africa” (African Union Commission, 2019). 

14 (2021December  31(” 2021report  Africa visa openness“African Development Bank and African Union,  .
 . report-openness-visa-https://www.afdb.org/en/documents/africa-2021 :تايلمتاح يف املوقع ال

https://www.afdb.org/en/documents/africa-visa-openness-report-2021
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املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي أضعف أداء، واستنادا إىل دليل التكامل اإلقليمي 
 .2019األفريقي لعام 

 وتوصيات خامتة -ثامنا

ت االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء يف االحتاد األفريقي أحرزت اجلماعالقد  -40
تقدما جديرا بالثناء يف تنفيذ خطط التكامل اخلاصة بكل منها. ومع ذلك، ال يزال هناك 
عدد من التحديات. وتشمل هذه التحديات عدم كفاية املوارد املالية، وضعف شبكات 

بع التقدم احملرز، وحمدودية تنفيذ سياسات اهلياكل األساسية، وعدم وجود آليات مناسبة لتت
التكامل. لذا يلزم بذل جهود مجاعية من كل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية والشركاء 
الرئيسيني واجلهات صاحبة املصلحة يف مشروع التكامل، ال سيما يف جمال التكامل 

 الصحي. 
ي جزء من أطر التكامل إطالق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، وهمن شأن و -41

غري املسبوقة. وبإتاحة إمكانية اجلائحة دون اإلقليمي والقاري، تسريع تعايف القارة من أزمة 
النفاذ إىل سوق واسعة وزيادة التجارة اإلقليمية وخفض تكاليف التجارة وتبسيط 

ذلك منحها اإلجراءات احلدودية، توفر املنطقة جمموعة من الفرص للبلدان األفريقية، مبا يف 
إمكانية تنويع صادراهتا وتسريع النمو واجتذاب استثمارات حملية وأجنبية مباشرة أكثر 
إنتاجية. ويف املدى املتوسط والطويل، من املتوقع أن تعزز املنطقة قدرة البلدان األفريقية 
على الصمود يف وجه الصدمات االقتصادية املستقبلية واحلفاظ على النمو املستدام يف 

  .اجلائحةحلة ما بعد مر
وستواصل اللجنة االقتصادية إعطاء األولوية لتقدمي الدعم إىل الدول األعضاء  -42

واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ومفوضية االحتاد األفريقي وأمانة منطقة التجارة احلرة، 
ودون بغية تفعيل املنطقة بالكامل، وذلك بسبل منها إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية 

 :اإلقليمية، وكذلك من خالل تنفيذ النتائج والتوصيات الواردة يف التقارير الثالثة التالية
حنو منطقة استثمار مشتركة يف منطقة التجارة احلرة ؛ وتقييم التكامل اإلقليمي يف أفريقيا

م تنظي؛ والقارية األفريقية: تكافؤ الفرص من أجل االستثمار فيما بني البلدان األفريقية
 .الواجهة البينية للجماعات االقتصادية اإلقليمية -منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
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