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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة الستون

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  التنمية االقتصادية يف أفريقيا    

  *مية القطاع اخلاصإطالق دينا: التجارة بني البلدان األفريقية    

  استعراض عام    

   تنفيذيموجز    
يف املـستدامني   تتيح التجارة بني البلدان األفريقية فرصاً لتحقيق النمو والتنميـة             
فهي قادرة على احلد من سرعة التأثر بالصدمات العاملية وعلى املسامهة يف التنويع             . أفريقيا

وقـد قامـت    .  وإحداث فرص العمل   االقتصادي ويف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات     
الستفادة من اإلمكانات الـيت تتيحهـا التجـارة         لاحلكومات يف أفريقيا مبحاوالت عدة      

الزعماء األفارقـة  اختذه اإلقليمية من أجل حتقيق التنمية، وآخر هذه احملاوالت القرار الذي  
تعزيز التجارة  ب ٢٠١٢يناير  /خالل مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الذي ُعقد يف كانون الثاين         

ويف هذا الـسياق،    . بني البلدان األفريقية واإلسراع يف إنشاء منطقة جتارة حرة يف القارة          
التجارة بني البلدان   وعنوانه الفرعي   ،  ٢٠١٣تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعام       يركز  

ن أجل تدعيم    على كيفية تعزيز القطاع اخلاص م      إطالق دينامية القطاع اخلاص   : األفريقية
خبصوص التجارة بني البلـدان     حلقائق  وُيقدم التقرير بعض ا   . التجارة بني البلدان األفريقية   

األفريقية ويلقي األضواء على السمات اليت متيز هيكل الشركات يف أفريقيا ويؤكد علـى              
ويبحـث  . ضرورة معاجلة تلك السمات من أجل النهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية          

__________ 
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ير أيضاً التحديات اليت تواجهها التجارة بني البلدان األفريقية نتيجـة عـدم تنفيـذ               التقر
ـ   االتفاقات التجارية اإلقليمية ويقدم إرشادات جديدة عن سبل تعزيز           ات تنفيـذ االتفاق

  . اإلقليمية القائمة
ويدفع التقرير بأن على البلدان األفريقية أن تضع بناء الطاقات اإلنتاجية وتنظـيم               

شاريع احمللية القائمة على روح املبادرة يف صميم برنامج سياساهتا العامة الرامية إىل تعزيز              امل
التجارة بني البلدان األفريقية، إذا كانت تريد لنفسها أن تستفيد من املكاسب املتوقعة من              

تخذ ويف هذا السياق، يوصي التقرير بأن ت. التجارة بني البلدان األفريقية والتكامل اإلقليمي 
حكومات البلدان األفريقية ما جيب من إجراءات للنهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية يف    

ويشدد بوجه خاص على ضرورة التحول من هنج خطـي          . سياق العمل اإلقليمي اإلمنائي   
إىل هنـج يرتكـز     يركز على إزالة احلواجز التجارية،      يقوم على العمليات و   إزاء التكامل،   

يويل إىل بناء القدرات اإلنتاجية وتنمية القطاع اخلـاص نفـس   التنمية وبدرجة أكرب على  
  . إىل إزالة احلواجز التجاريةاالهتمام الذي يوليه القدر من 
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  مقدمة  -ألف  
للتجارة بني البلدان األفريقية إمكانات هائلة يف جمال إحداث فرص العمل وحتفيـز               -١

 األفريقية، منذ حصوهلا علـى      اتوقد بذلت احلكوم  . االستثمار ودفع عجلة النمو يف أفريقيا     
االستقالل السياسي يف الستينات من القرن املاضي، جهوداً عدة لالستفادة من اإلمكانـات             
اليت تتيحها التجارة من أجل حتقيق التنمية، وآخر هذه اجلهود ما أعلنه القـادة األفارقـة يف                 

 من التزام سياسي متجدد     ٢٠١٢يناير  / الثاين كانونمؤمتر قمة االحتاد األفريقي الذي ُعقد يف        
ووفـق  . بتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية واإلسراع يف إنشاء منطقة جتارة حرة يف القارة            

. معظم احلسابات، مل حترز البلدان األفريقية تقدماً كبرياً يف جمال النهوض بالتجارة اإلقليميـة        
 حصة الصادرات بني البلدان األفريقية مـن        ، بلغ متوسط  ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧ففي الفترة من    

الناميـة   يف املائة يف البلدان      ٥٠ يف املائة مقارنة بنسبة      ١١جمموع صادرات السلع يف أفريقيا      
املائـة يف    يف   ٧٠ يف املائة يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و          ٢١، و ويةاآلسي
احة إىل أن املستوى احلقيقي للتجارة يف القارة هو         عالوة على ذلك، تشري األدلة املت     . أوروبا
املستوى املمكن نظراً ملستوى التنمية الذي بلغه قطاع التجارة يف أفريقيـا            ال يرقى إىل    أيضاً  

  . ولعوامل اإلنتاج املتوفرة فيه
 نـها وهناك أسباب عدة تكمن وراء ضعف أداء التجارة اإلقليمية يف أفريقيا، ومن بي     -٢

تبع إزاء التكامل اإلقليمي يف القارة قد ركز حىت اآلن على إزالة احلواجز التجارية              أن النهج امل  
أن إزالـة   يف  ال شـك    . للتجـارة الضرورية  أكثر من تركيزه على تنمية القدرات اإلنتاجية        

تكملـه   احلواجز التجارية أمر ذو أمهية، غري أن ذلك لن يكفي إلحداث األثر املرغوب إن مل 
والدور احملدود للقطاع اخلاص يف مبادرات      . ة هتدف إىل تعزيز قدرات التوريد     تدابري سياساتي 

ورغـم أن   . يف ضعف األداء التجـاري للقـارة      ساهم هو اآلخر    وجهود التكامل اإلقليمي    
التجارية، فإن القطاع اخلاص هو اجلهة اليت تفهم القيود         االتفاقات  احلكومات هي اليت توقع     
. ر على استغالل الفرص اليت تتيحها مبادرات التجارة اإلقليمية        قدتاليت تواجهها الشركات و   

صحيح أن اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا ما فتئت تبذل جهوداً متزايدة من أجـل       
إدماج القطاع اخلاص يف هياكلها وخطط عملها بطرق منها إنشاء جمالس األعمال التجارية،             

حلكومات هي احملرك النشط الوحيد لعمليـة التكامـل         ومع ذلك، تبقى ا   . على سبيل املثال  
وعلـى  . اإلقليمي يف أفريقيا بينما ال يزال القطاع اخلاص يشارك مشاركة سلبية يف العملية            

احلكومات أن تتيح للقطاع اخلاص حيزاً إضافياً كي يؤدي دوراً نشطاً يف عمليـة التكامـل             
  . عزيز التجارة بني البلدان األفريقيةكانت تريد فعالً أن حتقق هدفها املتمثل يف ت إذا
 وعنوانـه   ،٢٠١٣ لعام   تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا    ويف هذا السياق، يركز       -٣

 علـى كيفيـة تعزيـز    إطالق دينامية القطاع اخلاص،  : التجارة بني البلدان األفريقية   الفرعي  
ويدفع التقرير بـأن علـى      . القطاع اخلاص من أجل دفع عجلة التجارة بني البلدان األفريقية         

ألفريقية أن تضع بناء القدرات اإلنتاجية وتنظيم املشاريع احمللية القائمة علـى روح             االبلدان  
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املبادرة يف صميم برنامج السياسات العامة الرامية إىل تعزيز التجارة داخل اإلقليم إذا كانـت   
تجارة بني البلدان األفريقية والتكامل     تريد فعالً أن تستفيد من املكاسب اإلمنائية اليت تتيحها ال         

فـالتقرير  . املؤاتيـة ولن يكفي تصحيح السياسات العامة وهتيئة البيئة التجاريـة          . اإلقليمي
حقائق منطية عن التجارة بني البلدان األفريقية ويتضمن بيانات تفسر ضعف األداء            ستعرض  ي

اً التحديات اليت تواجهها التجاريـة      ويبحث التقرير أيض  . النسيب للتجارة اإلقليمية يف أفريقيا    
اإلقليمية نتيجة عدم تنفيذ االتفاقات التجارية اإلقليمية ويقدم إرشادات جديدة عن كيفيـة             

عالوة على ذلك، يسلط التقرير األضواء على السمات الـيت          . ات القائمة قتعزيز تنفيذ االتفا  
هوض بالتجـارة اإلقليميـة،     متيز هيكل الشركات يف أفريقيا، وهي مسات جتب معاجلتها للن         

 الصلة بني خصائص شركات التصنيع، مـن جهـة،          لىويقدم أيضاً أدلة من واقع التجربة ع      
وأخرياً، يناقش التقرير كيفية تعزيز التجـارة بـني         . واإلنتاجية والصادرات من جهة أخرى    

مبثابة هو  اإلمنائي ويعترب أن العمل اإلقليمي   .  اإلمنائي البلدان األفريقية يف سياق العمل اإلقليمي     
برنامج للتكامل القائم على التنمية يهدف إىل تأمني الفوائد التقليدية للتكامل اإلقليمي ويكفل       
تدفق هذه الفوائد إىل مجيع البلدان املعنية، ويسعى إىل تعزيـز انـدماج تلـك البلـدان يف                  

ائل الرئيسية اليت يتناوهلا    ومن بني املس  . العاملية كوسيلة لدفع عجلة التنمية املستدامة      األسواق
  : يلي التقرير ما
ما هي الفرص املتاحة للتجارة عرب حدود بلدان القارة وما هي األسـباب               )أ(  

   الفرص استفادة كاملة؟م االستفادة من تلكاليت تكمن وراء عد
كيف ميكن للبلدان األفريقية أن تعزز تنفيذ االتفاقات اإلقليمية القائمة من             )ب(  
  وض بالتجارة بني البلدان األفريقية؟أجل النه
ما هي العوامل اليت حتد من قدرة الشركات األفريقية على إنتـاج الـسلع                )ج(  

  واخلدمات القادرة على املنافسة يف أسواق التصدير؟
كيف ميكن للبلدان األفريقية أن تكفل دفع عجلة التجارة بـني البلـدان               )د(  

اب املشاريع الوطنيني واإلقليميني مـن أجـل حتقيـق          األفريقية باالعتماد أساساً على أصح    
  االستفادة القصوى لألفارقة؟ 

بـني  وتوزيعها  فوائد التجارة اإلقليمية على نطاق واسع       عميم  كيف ميكن ت    )ه(  
  البلدان؟

هل توجد عوامل خارجية تعوق التجارة بني البلدان األفريقية وكيف ميكن             )و(  
  حترير إمكانات التجارة يف أفريقيا؟للشركاء اإلمنائيني املسامهة يف 

والرسالة الرئيسية اليت حيملها التقرير هي أن التجارة بني البلدان األفريقية تتيح فرصاً               -٤
إطالق دينامية  تطلب  تلك الفرص ي  كن اغتنام   لتحقيق النمو والتنمية املستدامني يف أفريقيا، ول      

قة ويستند التقرير إىل أعمال ساب    . التكاملالقطاع اخلاص واعتماد هنج قائم على التنمية إزاء         
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تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيـا      خباصة  هبا مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، و      اضطلع  
 بشأن تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي من أجل تنميـة أفريقيـا، وتقريـر              ٢٠٠٩لعام  
وخيتلف هـذا   . يف البيئة العاملية اجلديدة    بشأن تشجيع التنمية الصناعية يف أفريقيا        ٢٠١١ عام

التقرير عن املؤلفات القائمة املتعلقة بدفع عجلة التجارة بني البلدان األفريقية يف أربعة جوانب              
أوالً، خالفاً للدراسات السابقة، يؤكد هذا التقرير على كيفية إدماج القطاع اخلاص            . مهمة

ويركز بوجه خـاص علـى      .  البلدان األفريقية  يف اجلهود اجلارية من أجل تعزيز التجارة بني       
ثانيـاً، يـدفع    . كيفية تعزيز القطاع اخلاص من أجل النهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية          

التقرير بأن نقص القدرة اإلنتاجية ميثل عقبة أساسية أمام توسع التجارة بني البلدان األفريقية              
السياسات يف أفريقيا نفـس القـدر مـن         وأن هذا اجلانب ينبغي أن يلقى من لدن صانعي          

ثالثاً، يقدم التقرير أفكـاراً جديـدة       . مسألة إزالة احلواجز التجارية   حتظى به   االهتمام الذي   
وحمددة حول كيفية تعزيز تنفيذ اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة بغية النهوض بالتجارة بني             

رة األخذ بنهج بديل إزاء التكامل اإلقليمي       وأخرياً، يشدد التقرير على ضرو    . البلدان األفريقية 
، ويستعرض بإجياز اخلطـوط     "العمل اإلقليمي اإلمنائي  "يف أفريقيا، وهو النهج الذي يسمى       

ويستتبع النهج اجلديد التحـول     . العريضة هلذا النهج اجلديد ويشرح كيفية تطبيقه يف أفريقيا        
 إىل هنج يتسم بقدر أكرب مـن        من منوذج خطي للتكامل يشدد بشكل مفرط على العمليات،        

  . الرباغماتية وموجه حنو حتقيق النتائج

  األسباب املوجبة لتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية    
ميكن عزو االلتزام السياسي املتجدد الذي أعلنه الزعماء األفارقة فيما يتعلـق بتعزيـز                -٥

 البلدان األفريقية خالل العقد املاضي      فقد سجلت . التجارة بني البلدان األفريقية إىل عوامل عدة      
إىل باألسـاس  وُيعـزى   معدالت منو معقولة، غري أن هذا النمو مل يؤد إىل إحداث فرص عمل              

ومثة إقرار بضرورة تنويع االقتصاد من أجل       . بعدم االستقرار أسعارها  السلع األساسية اليت تتسم     
 تركيبة التجارة اإلقليميـة يف أفريقيـا        واملتمعن يف . إحداث فرص العمل وحتقيق النمو املستدام     

يالحظ أهنا موجهة حنو التصنيع، وبالتايل يرى الكثريون أن التجارة اإلقليمية قادرة على دفـع               
والدليل على ذلك هو الزيادة     . عجلة التنويع، ومن مث على زيادة فرص النمو والتنمية يف القارة          

 نويـشري هـذا   .  وحجمهـا  وسطة يف أفريقيا  املسجلة خالل العقد املاضي يف دخل الطبقة املت       
وإن تعزيـز  . االجتاهان إىل وجود سوق ممكنة وجاهزة للتجارة اإلقليمية يف السلع واخلـدمات       

  .الفرصة هذهاغتنام ن من التجارة بني البلدان األفريقية من شأنه أن ميكّ
 فرصة ملعاجلـة    ويرى البعض أيضاً أن توسيع التجارة اإلقليمية يتيح للبلدان األفريقية           -٦

، وهي صغر حجم اقتـصاداهتا       تعوق القدرة التنافسية لصادراهتا    إحدى العقبات الرئيسية اليت   
وسيساعد توسيع التجارة اإلقليمية بوجه خاص الشركات األفريقية يف تعزيز قدرهتا           . الوطنية

 ويف هـذا  . التنافسية عن طريق االستفادة من وفورات احلجم اليت يتيحها توسـع الـسوق            
السياق، يشكل توسيع التجارة اإلقليمية خطوة أوىل حنو بناء القدرات اإلنتاجيـة والقـدرة              
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ومتثل اجلغرافيا سبباً آخر من األسباب املوجبة       . للتصدير على نطاق العامل   الضرورية  التنافسية  
لـى  فبلدان أفريقية عديدة، كبلدان اجلنوب األفريقي ع      . لتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية    

سبيل املثال، تقع على مسافة بعيدة عن أسواق االستهالك الكبرية واملتنامية يف أوروبا وأمريكا    
وإن تعزيز التجارة اإلقليمية من شأنه أن ميكن هذه البلدان من التغلب على             . الشمالية وآسيا 

  .حنو األسواق البعيدةالتصدير األعباء اليت تقترن ب
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يد للكساد الكبري الذي شهده العامل يف        األثر السليب الشد  أبرز  وقد    -٧

أدى ذلـك إىل    فقد  . على االقتصادات األفريقية مدى سرعة تأثر أفريقيا بالصدمات العاملية        
ضرورة تنويـع   وهو ما يؤكد    اخنفاض حاد يف الطلب على الصادرات يف األسواق التقليدية،          

ة أن التجارة اإلقليمية تشكل قناة هامـة  وترى احلكومات األفريقي. أسواق التصدير يف القارة   
مث إن اجلمـود    . ميكن من خالهلا للبلدان األفريقية أن ُتحصن نفسها من الصدمات اخلارجية          

احلايل الذي أصاب جولة الدوحة للمفاوضات التجارية قد شكل أيضاً حافزاً لدى البلـدان              
ويشار يف هـذا    . الثنائية واإلقليمية األفريقية لكي تويل املزيد من االهتمام إىل قضايا التجارة          

وال شك أن الزعمـاء األفارقـة       . تسري يف هذا االجتاه   الصدد إىل أن أقاليم أخرى قد بدأت        
  . يرغبون يف أن جيعلوا من أفريقيا حالة استثنائية ال

  االستنتاجات الرئيسية  -باء  
ركيبتها مـن أجـل     ال بد من فهم حجم التجارة بني البلدان األفريقية واجتاهاهتا وت            -٨

ويف هذا السياق، يقـدم     . التصميم والتنفيذ الفعالني للسياسات الرامية إىل دفع عجلة التجارة        
 ٢٠١١ إىل   ١٩٩٦التقرير حملة عامة عن حجم التجارة بني البلدان األفريقية خالل الفترة من             

ستقصائية لتقدمي  ويستخدم التقرير أيضاً نتائج سلسلة من الدراسات اال       . واجتاهاهتا وتركيبتها 
معلومات مقارنة عن أداء شركات التصنيع يف أفريقيا وعن الكيفية اليت يتأثر هبا أداؤها هبيكل               

وهلذا الغرض، يسعى التقرير إىل شرح األسباب الـيت جتعـل بعـض             . القارةالشركات يف   
وترد فيمـا يلـي     . الشركات قادرة على التصدير بينما ال تقدر شركات أخرى على ذلك          

  :ستنتاجات والتوصيات الرئيسيةاال
ارتفع مستوى التجارة بني البلدان األفريقية من حيث القيمـة االمسيـة              )أ(  

، زادت التجارة بني البلدان األفريقية      ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٠ فخالل الفترة من     .والقيمة احلقيقية 
فبالقيمـة  . قيـة  أمثاهلا بالقيمة احلقي   ١,٧ أمثاهلا بالقيمة االمسية، يف حني زادت إىل         ٤,١إىل  

 ١٣٠ و ٢٠٠٠ مليار دوالر يف عـام       ٣٢االمسية، بلغ مستوى التجارة بني البلدان األفريقية        
ـ أي باألسعار الثابتة    (أما بالقيمة احلقيقية    . ٢٠١١مليار دوالر يف عام      فقـد  ) ٢٠٠٠ام  لع

والر  مليار د  ٥٤ إىل   ٢٠٠٠ مليار دوالر يف عام      ٣٢زادت التجارة بني البلدان األفريقية من       
خـالل العقـد    على الرغم من الزيادة املسجلة      تشري هذه األرقام إىل أنه      و. ٢٠١١يف عام   
يف التجارة بني البلدان األفريقية من حيث احلجم والقيمة، فإن القسط األكرب من هذه              املاضي  

  .د خارج القارة بالنسبة إىل السلع األساسيةحدَّالزيادة ُيعزى إىل ارتفاع األسعار اليت ُت
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ُسجل اخنفاض كبري يف حصة التجارة بني البلدان األفريقية من جممـوع              )ب(  
 إن الزيادة املسجلة خالل العقد املاضي يف مستوى التجارة بني البلـدان             .التجارة األفريقية 

األفريقية قد صحبها اخنفاض يف حصة التجارة بني البلدان األفريقية من جممـوع التجـارة               
 يف  ١٩,٣ التجارة بني البلدان األفريقية من جمموع التجارة مـن           فقد زادت حصة  . األفريقية

 قبـل أن تـرتل      ١٩٩٧ يف املائـة يف عـام        ٢٢,٤ نسبةب لتبلغ ذروهتا    ١٩٩٥املائة يف عام    
وُيعزى هذا اهلبوط إىل كون التجارة األفريقية مع بـاقي          . ٢٠١١  يف املائة يف عام    ١١,٣ إىل

وخالل . الذي شهدته التجارة بني البلدان األفريقية     مناطق العامل سجلت منواً أسرع من ذلك        
، سجلت التجارة بني البلدان األفريقية منـواً سـنوياً يقـدر            ٢٠١١ إىل   ١٩٩٦الفترة من   

 يف املائة يف حني أن التجارة األفريقية مع باقي مناطق العـامل سـجلت زيـادة                 ٨,٢ بنسبة
جارة بني البلدان األفريقية من جمموع      وامللفت لالهتمام هو أن حصة الت     .  يف املائة  ١٢ بنسبة

عالوة . التجارة أعلى بكثري لدى البلدان غري املصدرة للوقود منه لدى البلدان املصدرة للوقود            
 ةعلى ذلك، تعترب حصة التجارة بني البلدان األفريقية من جمموع التجارة األفريقية منخفـض             

يل املثال، بلغ متوسط حصة الـصادرات       فعلى سب . نسبياً باملقارنة مع مناطق أخرى يف العامل      
 يف  ١١ حنو   ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧بني البلدان األفريقية من جمموع الصادرات خالل الفترة من          

 ٥٠ يف املائة يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، و            ٢١املائة مقارنة بنسبة    
غري أن هذه األرقام ال تأخذ يف       . روبا يف املائة يف أو    ٧٠املائة يف البلدان النامية اآلسيوية و      يف

تشري إليه الدراسات االستقصائية األخرية من توسع يف نطاق التجارة غري الرمسية             احلسبان ما 
في بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، على سبيل املثال، تشري التقديرات           ف. يف أفريقيا 

فـإذا  .  املائة من التجارة بني بلدان اجلماعة       يف ٤٠ و ٣٠إىل أن التجارة غري الرمسية متثل بني        
أضفنا األرقام املتعلقة بالتجارة غري الرمسية إىل األرقام املتعلقة بالتجارة الرمسية، سـنالحظ أن         
حصة التجارة بني البلدان األفريقية من جمموع التجارة تضاهي املستويات املسجلة يف بلـدان   

يب، لكنها تبقى مع ذلك أدىن بكثري من األرقام املسجلة          أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري    
  .يف آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

متيل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا إىل إجناز حصة كبرية من             )ج(  
إذا . عملياهتا التجارية يف القارة داخل الكتلة التجارية اإلقليمية اليت تتبع هلا كل مجاعـة             

اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، نالحظ أن نسبة مئوية عاليـة جـداً مـن               استثنينا  
العمليات التجارية األفريقية اليت تنجزها كل مجاعة اقتصادية إقليمية توجه حنو املنطقة الـيت              

ا كل مجاعة، ما يعين أن تشكيل هذه اجلماعات له أثر إجيايب على التجـارة داخـل                 هلتتبع  
 يف املائة من العمليات التجارية      ٧٨، ُوجهت نسبة    ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧ة من   ففي الفتر . الكتلة

وبلغـت هـذه   . اليت أجنزهتا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي حنو منطقة هـذه اجلماعـة          
 يف املائة يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجاعـة دول            ٦٥ يف املائة و   ٦٦ النسبة

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه احلصص اليت تبدو عالية قـد           . الساحل الصحراوي، على التوايل   
. ٢٠٠٠ إىل   ١٩٩٦سجلت اخنفاضاً نسبياً مقارنة باملستويات اليت بلغتها يف الفتـرة مـن             
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أصل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية الثماين املعترف هبا لدى االحتاد األفريقـي، متثـل              ومن
اخنفاضاً يف  سّجل  فريقي الكيان الوحيد الذي مل ي     السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األ     

  . خالل الفترة املشمولة بالتقريرفريقياحصته من التجارة داخل أ
مثة تباين كبري بني البلدان األفريقية من حيث أمهية التجارة بني البلـدان          )د(  
قية منخفضة   رغم أن حصة التجارة بني البلدان األفريقية من جمموع التجارة األفري           .األفريقية

، على  ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧ ففي الفترة من  . نسبياً، فإهنا تبلغ أرقاماً مرتفعة يف عدد من البلدان        
 يف املائة من جممـوع      ٤٠يقل عن    ال سبيل املثال، مثلت الصادرات بني البلدان األفريقية ما       

نغال بلدان، هي أوغندا وبنن وتوغو وجيبويت ورواندا وزمبابوي والس        تسعة  الصادرات لدى   
وعلى صعيد الواردات، بلغت حصة السلع املستوردة من أفريقيا خالل نفـس       . وكينيا ومايل 

بوتسوانا وبوركينا فاسو   : وهذه البلدان هي  .  بلداً ١١ يف املائة لدى     ٤٠ الفترة ما ال يقل عن    
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا ورومانيا وزامبيا وزمبابوي وسـوازيلند وسـرياليون           

وفيما يتعلق حبصة التجارة بني البلدان األفريقية من الناتج احمللـي           . يسوتو ومايل ومالوي  ول
 لـدى  ٢٠١١  إىل٢٠٠٧الل الفترة من     يف املائة خ   ٣٠اإلمجايل، جتاوزت هذه احلصة نسبة      

  ).ابوي وسوازيلند وليسوتو ومالويبوتسوانا وزمب( بلدان فقط مخسة
بني البلدان األفريقيـة يف فئـات       ارة   يف جمال التج   هناك فرص مهدورة    )ه(  

 يف املائة ٢٧ تستأثر أفريقيا بنحو .عديدة من املنتجات، وخباصة املنتجات الغذائية والزراعية
من األراضي الصاحلة للزراعة اليت ميكن استغالهلا لتوسيع اإلنتاج الزراعي، ومع ذلك يستورد             

ففـي  . لزراعية من بلدان تقع خارج القـارة      العديد من البلدان األفريقية املنتجات الغذائية وا      
 بلداً، ٣٧، بلغ عدد البلدان األفريقية املستوردة الصافية لألغذية ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧الفترة من   

 يف حـني مل تتجـاوز       ، بلداً ٢٢وبلغ عدد البلدان املستوردة الصافية للمواد األولية الزراعية         
حليوانات احلية اليت أُجنـزت داخـل القـارة         حصة أفريقيا من التجارة العاملية يف األغذية وا       

عالوة على ذلك، بلغ متوسط الصادرات األفريقية من املـواد الغذائيـة            .  يف املائة  ١٧ نسبة
بوجه عام، من أصل الفئات التسع اليت يشملها التـصنيف          و.  يف املائة فقط   ٢١داخل القارة   

ان األفريقية من جممـوع العمليـات       تبلغ حصة التجارة بني البلد    املوحّد للتجارة الدولية، مل     
 يف املائة على األقل إال فيما يتعلق        ٢٥التجارية اليت تنجزها أفريقيا مع سائر بلدان العامل نسبة          

التـصنيف  (بفئة واحدة من املنتجات، وهي حتديداً املواد الكيميائية واملنتجات ذات الـصلة             
ومنـو  مستويات الـدخل    رنة بارتفاع   وتوحي هذه احلقائق، مقت   ). ٥املوحد للتجارة الدولية    

الطبقة املتوسطة، بوجود فرص للتجارة اإلقليمية يف املنتجات الغذائية والزراعية مل تـستغلها             
  . بعدالبلدان األفريقية

حصةَ التـصنيع   تتجاوز حصة التصنيع من التجارة بني البلدان األفريقية           )و(  
ع ذلك، تراجعت أمهية التصنيع يف التجـارة         وم .من التجارة األفريقية مع سائر بلدان العامل      

، بلغت حـصة    ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٧ففي الفترة من    . بني البلدان األفريقية خالل العقد املاضي     
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 يف املائة مع سائر بلدان      ١٤ يف املائة مقابل     ٤٣التصنيع من التجارة بني البلدان األفريقية حنو        
لتجارة بني البلدان األفريقية والتجارة     ويالحظ مع ذلك أن حصة التصنيع يف كل من ا         . العامل

، وهو ما يعكس التراجع الكـبري يف        ١٩٩٦مع سائر بلدان العامل سجلت اخنفاضاً منذ عام         
وجتدر اإلشـارة إىل   . التصنيع الذي تشهده البلدان األفريقية منذ التسعينات من القرن املاضي         

منخفضة نسبياً باملقارنة مـع احلـصص       أن حصة التصنيع من التجارة بني البلدان األفريقية         
وعلى سبيل املثال بلغـت هـذه احلـصة يف الفتـرة            . املسجلة يف مناطق أخرى من العامل     

يف املائة يف أمريكـا الالتينيـة    ٥٦ يف املائة يف آسيا ونسبة ٦٥ نسبة ٢٠١١  إىل ٢٠٠٧ من
  . يف املائة يف أفريقيا٤٣ مقابل

ريقية زيادة خالل العقد املاضي، واستأثر سجل االستثمار بني البلدان األف  )ز(  
 يف املائة من الصفقات اجلديـدة املتعلقـة باالسـتثمارات يف            ٦٨قطاع اخلدمات بنسبة    

تشري البيانات املتاحة إىل أن االستثمار بني البلدان األفريقية يتسم بأمهيـة            . ديدةاجلاالت  اجمل
 ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٨الل الفتـرة مـن      وعلى سبيل املثال، فخ   . متزايدة يف عدة بلدان أفريقية    

 يف املائة   ٢٠تلقت أوغندا وبوتسوانا ومجهورية ترتانيا املتحدة ومالوي ونيجرييا ما يزيد على            
عالوة على . من جمموع رصيدها الوافد من االستثمار األجنيب املباشر من بلدان أفريقية أخرى     

 البلدان األفريقيـة يف املـشاريع       ذلك، تشري التقديرات إىل أن االستثمار األجنيب املباشر بني        
ويالحظ . ٢٠١١ و ٢٠٠٣ يف املائة بني     ٢٣اجلديدة سجل زيادة مبعدل سنوي مركب بلغ        

أن قطاع اخلدمات حيصل على حصة متزايدة من االستثمار األجنيب املباشـر بـني البلـدان               
املائة مـن    يف   ٦٨ ، استأثر قطاع اخلدمات بنسبة    ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٣في الفترة من    ف. األفريقية

 ٦٧٣الصفقات املتعلقة باالستثمارات بني البلدان األفريقية يف اجملاالت اجلديدة، البالغ عـددها             
 ،وداخل قطاع اخلدمات  .  يف املائة للقطاع األويل    ٤ يف املائة لقطاع التصنيع و     ٢٨صفقة، مقابل   

شركات التـصنيع   وبقدر ما تعتمد    .  يف املائة من الصفقات    ٧٠استأثرت األنشطة املالية بنحو     
على خدمات األعمال التجارية، ُيرجح أن يكون لنمو قطاع اخلدمات أثر إجيايب على تنميـة               

  .الطاقة اإلنتاجية ومن مث على أداء شركات التصنيع والتجارة بني البلدان األفريقية
االقتصاد غري الرمسي يف البلدان األفريقية كبري احلجم يف حني أن متوسط              )ح(  

 تشري دراسات أُجنزت يف الفترة األخرية إىل أن         . التصنيع األفريقية صغري نسبياً    حجم شركات 
 يف املائة مـن النـاتج       ٣٨االقتصاد غري الرمسي يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ميثل           

 يف املائة يف منطقة     ٢٧ يف املائة يف شرق آسيا ومنقطة احمليط اهلادئ و         ١٨احمللي اإلمجايل مقابل    
ـ      ٣٥ يف املائة يف جنوب آسيا و      ٢٥ق األوسط ومشال أفريقيا و    الشر  ة يف املائة يف أمريكا الالتيني

فاألنشطة االقتصادية غري الرمسية تشكل عائقاً أمام تنمية الـشركات          . ومنطقة البحر الكارييب  
وحتول دون حترير إمكانات التجارة األفريقية ألن الشركات غري الرمسية هي شـركات غـري               

بدرجـة   تعمل خارج اإلطار السياسايت والقانوين القائم، ما يعين أهنا ال تـستفيد إال            مسجلة و 
حمدودة للغاية من الدعم احلكومي أو من البىن التحتية األساسية والتمويالت الـضرورية لنمـو     

وتشري أيضاً دراسات استقصائية إىل أن متوسط حجم شركات التصنيع، الرمسيـة            . الشركات
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 موظفـاً   ٤٧: ية، يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى صـغري نـسبياً           منها وغري الرمس  
  .  يف الصني٩٧٧ يف تايلند و٣٩٣نام و  يف فييت١٩٥ يف ماليزيا و١٧١ مقابل

الـصادرات  عجلـة  أمهية حجم الشركات ومستوى الكفاءة يف دفـع       )ط(  
ق بشركات التصنيع إىل     تشري دراسات استقصائية تتعل    .وتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية    

أن حجم الشركات ومستوى كفاءهتا عنصران مهمان حيددان مدى مـشاركة الـشركات             
فحجم الشركات له تأثري مباشر على الصادرات ألن الشركات تتحمـل           . احمللية يف التصدير  

تكاليف إضافية عندما تصدر إىل أسواق بعيدة، وبالتايل جيب أن يتوافر حد أدى معني مـن                
كلفة وجتعل من التصدير عملية     تجم حىت تكون الشركات قادرة على حتمل هذه ال        حيث احل 

ويفسر صغر حجم شركات التصنيع األفريقية إىل حد ما االستنتاج الذي يفيد بـأن              . حبةمر
وتفيد دراسة استقـصائية أُجريـت يف       . معظم ما تنتجه هذه الشركات موجه للسوق احمللية       

 ومتثل  . يف املائة  ١٥نتاج اليت تصدرها هذه الشركات تبلغ حنو        الفترة األخرية إىل أن حصة اإل     
بعبارة أخرى، . الكفاءة على مستوى الشركة عامالً من العوامل األخرى اليت تؤثر يف التصدير

فدرجة املنافـسة يف األسـواق،      . تبني أن فرص التصدير تزداد بقدر ما تزداد كفاءة الشركة         
 كحجمها  ،، واحلصول على التمويل، وخصائص الشركة     واالستثمارات يف رأس املال الثابت    

لذلك حتتاج البلدان األفريقيـة إىل      . موقعها، كلها عوامل تؤثر يف كفاءة الشركة      ووتنظيمها  
  .ريدتشجيع روح املبادرة وبناء قدرهتا على التو

إنتاجية اليد العاملة يف شركات التصنيع األفريقية أدىن مـن اإلنتاجيـة              )ي(  
 تؤثر تكاليف اليد العاملة وإنتاجية اليد العاملة يف         .أجزاء أخرى من العامل النامي    املسجلة يف   

وتبني الدراسات أن إنتاجية اليـد العاملـة        . مستوى تنافسية الشركة وقدرهتا على التصدير     
شركات التصنيع األفريقية أدىن من مستويات اإلنتاجية املسجلة لدى شركات تنـشط يف             يف

 دوالراً للعامـل الواحـد      ٤ ٧٣٤  بفريقيا، تقدر إنتاجية اليد العاملـة       ففي أ . قارات أخرى 
 دوالراً يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة    ٨ ٨٩٠ دوالراً يف منطقة شرق آسيا و      ٦ ٦٣١ مقابل

ولكـن إذا أجرينـا     . دوالراً يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى      ١٠ ٢٩٧البحر الكارييب و  
يف مستويات الدخل والبىن التحتية وفرص الوصول إىل        فات  مراعاة لالختال التكييفات الالزمة   

االئتمان وغري ذلك من االختالفات اجلغرافية، نالحظ أن أداء الشركات األفريقية أفضل من             
أداء نظرياهتا يف املناطق األخرى، ما يعين أن إزالة العقبات اليت تقف حجر عثرة أمـام منـو                  

 أمر بالغ األمهية لتحسني أداء قطاع التصنيع يف أفريقيا          اإلنتاجية والقدرة التنافسية للصادرات   
  .وتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية

  الرسائل والتوصيات  -جيم  
إن العامل يتغري من حيث اهليكل االقتصادي وأمناط التجارة واحلوكمـة التجاريـة               -٩

 تغري البلدان األفريقية أيضاً     لذلك من املهم أن   . امليدان االقتصادي والرتعة التقليدية السائدة يف     
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النهج الذي تتبعه إزاء التجارة اإلقليمية والتكامل اإلقليمي بغية التكيف مع هذا العامل املـتغري      
ويف هذا السياق، يدفع التقرير بضرورة األخذ بنهج شامل، وبراغمايت يف الوقـت             . بسرعة

ألفريقية وتعزيز التكامل االقتصادي ذاته، إزاء التكامل من أجل النهوض بالتجارة بني البلدان ا        
هي أن التجارة بني البلدان األفريقيـة تتـيح         ملها التقرير   والرسالة الرئيسية اليت حي   . يف القارة 

غري أن اغتنام هذه الفرص يتطلب إطالق       . فرصاً لتحقيق النمو والتنمية املستدامني يف أفريقيا      
ويرى التقرير أن النجاح    . التكاملنمية إزاء   دينامية القطاع اخلاص واألخذ بنهج قائم على الت       

يف دفع عجلة التجارة بني البلدان األفريقية سريتبط إىل حد بعيد مبدى قدرة البلدان األفريقية               
 على روح املبادرة وبناء قدرات التوريد وإنشاء آليـة ذات           ةعلى تعزيز تنظيم املشاريع القائم    

 وبناء سالسل القيمة اإلقليمية وتنفيذ اتفاقـات        مصداقية للحوار بني الدولة وقطاع األعمال     
  .التجارة اإلقليمية وإعادة النظر يف النهج املتبع إزاء التكامل اإلقليمي وصون السالم واألمن

   على روح املبادرة وبناء القدرة على التوريدةتشجيع تنظيم املشاريع القائم    
بادرة وبناء قدرات التوريد عنصرين      على روح امل   ةميثّل تشجيع تنظيم املشاريع القائم      -١٠

حيويني لتعزيز قدرة الشركات األفريقية على إنتاج وتصدير السلع لألسواق اإلقليمية والعاملية            
ويدفع التقرير بأن اجلهود الرامية إىل تشجيع تنظيم املشاريع وتعزيز التجارة           . على حد سواء  

 تطرحها السمات اخلمس اليت متّيز هيكـل        بني البلدان األفريقية جيب أن تعاجل التحديات اليت       
الشركات األفريقية، وهي حتديداً ارتفاع مستويات األنشطة االقتصادية غري الرمسية وتوسُّـع            

 ؛ُضعف الروابط القائمة بني الـشركات     و ؛ِصَغر احلجم النسيب للشركات األفريقية    و ؛نطاقها
ويف هذا السياق، يشدِّد    . البتكارية وانعدام القدرات ا   ؛اخنفاض مستوى القدرة على املنافسة    و

التقرير على ضرورة أن تتصدى اإلجراءات املتعلقة بالسياسة العامة لتزايد األنشطة االقتصادية            
غري الرمسية يف أفريقيا عن طريق تيسري انتقال الشركات من االقتصاد غري الرمسي إىل االقتصاد               

التراخيص من أجل تسجيل األعمـال      ويتطلَّب هذا تبسيط إجراءات احلصول على       . الرمسي
 باملعلومات عـن كيفيـة إطـالق        التجارية، وقيام األجهزة احلكومية بتزويد مجيع املواطنني      

مشروع جتاري وعن حقوق أصحاب الشركات ومسؤولياهتم، وتبسيط نظام الضرائب مـن          
 التنظيميـة،   أجل خفض التكاليف واحلّد من التعقيدات املترتبة على امتثال القوانني واللوائح          

  .وتعزيز قدرة الوكاالت احلكومية على إنفاذ القوانني واللوائح التنظيمية
لـشركات عـن   اوينبغي أيضاً أن تيسِّر احلكومات األفريقية ارتقاء املؤسسات ومنو    -١١

طريق حتسني فرص احلصول على التمويل وخدمات األعمال، وخباصة يف حالة املؤسـسات             
القتراض من أجل احلد مـن      ويشكِّل إنشاء مكاتب وسجالت ا    . الصغرية واملتوسطة احلجم  

أوجه عدم متاثل املعلومات يف جانيب املقرضني واملقترضني آليةً ميكن إحداثها من أجل تعزيز               
عالوة على ذلك، إن تنمية . فرص حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم على التمويل

 على االستجابة الحتياجات الشركات الكربى      قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم    
عن طريق التدريب وتوفري خدمات األعمال واملعلومات املتعلقة بالسوق من شأهنا أن تعـزز              
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وميكـن  . ضمن أولويات احلكومـات اإلفريقيـة     درج  الروابط بني الشركات وينبغي أن تُ     
ية روابط األعمال عن طريق      تساهم يف تنم   نأ) احمللية منها واألجنبية  (للشركات الكربى أيضاً    

سلـسلة  تزويد املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم باملعلومات املتعلقة بالفرص املتاحة يف           
التوريد اخلاصة هبا وكذلك عن طريق االستثمار يف التعليم والتدريب اهلادفني إىل بناء قدرات              

ود املفروضة على التجارة بـني      وينبغي أيضاً أن تعاجل احلكومات األفريقية القي      . اجملتمع احمللي 
. البلدان األفريقية نتيجة االفتقار إىل البىن التحتية املتعلقة بالنقل والطاقة واالتصاالت واملـاء            

ويدفع التقرير بأنه بالنظر إىل حجم ونطاق البىن التحتية اليت حتتاجها أفريقيا، ال بد من تعزيز                
فيز املزيد من االستثمار اخلـاص يف الـبىن         حشد املوارد احمللية على صعيد القارة وكذلك حت       

ويوصي التقرير أيـضاً بـأن      . التحتية عن طريق إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص        
تصدر مؤسسات التمويل اإلمنائي اإلقليمية سندات خمصصة لتمويل البىن التحتية من أجـل              

، يوصي التقرير بـأن ُتعـاِلج       عالوة على ذلك  . تنمية البىن التحتية  لحشد املزيد من األموال     
احلكومات األفريقية أيضاً مسألة انعدام القدرة التنافسية للمؤسسات األفريقية، رمبا عن طريق            
منح املؤسسات التصديرية إعانات هبدف احلّد من تكلفة املُدخالت من عوامـل اإلنتـاج،              

املهـارات يف   وحتسني فرص احلصول على التمويل بتكلفة منخفضة، ودعم تنمية وتعزيـز            
وحتتاج احلكومات األفريقية كذلك إىل استخدام حوافز اقتصادية لدعم         . صفوف اليد العاملة  

  .الشركات احمللية يف تنمية القدرات االبتكارية الضرورية لنجاح عملية التصدير

  إنشاء آلية ذات مصداقية للحوار بني الدولة وقطاع األعمال    
ات مصداقية إلقامة عالقات فعالة بني الدولة وقطـاع         ال بد أيضاً من إنشاء آلية ذ        -١٢

 هبا القطاع اخلاص وبناء القدرة اإلنتاجية وتعزيز زخراألعمال من أجل حترير اإلمكانات اليت ي      
ورغم أن احلكومات هي املسؤولة عن حتديـد        . آفاق النهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية     

قات التجارية وتيسري التجارة، فإن القطاع اخلـاص        األولويات وإصدار القواعد وتوقيع االتفا    
 ويف هذا الصدد، حتتاج البلدان      .قادر على أن يستفيد من الفرص اليت يتيحها النظام التجاري         

األفريقية إىل عقد مشاورات منتظمة مع القطاع اخلاص من أجل التوصل إىل فهـم أفـضل                
ومات تتسم بأمهية بالغة لتصميم سياسات فمثل هذه املعل. للقيود املعترضة وكيفية التصدي هلا  

ومثة أيضاً حاجـة    . فعالة ترمي إىل تشجيع روح املبادرة وتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية          
إىل قيادة هادفة ميكن االعتماد عليها من أجل بناء الثقة بني احلكومات والقطاع اخلاص وهتيئة      

ومع ذلك، جيب أن تتأكـد    . هتني صاحبيت املصلحة  لتعزيز وتغذية احلوار بني اجل    املؤاتية  البيئة  
وجيـب  . احلكومات من أن احلوار مع القطاع اخلاص يتم على حنو خيدم مصاحل اجملتمع برمته        

أيضاً وضع ضوابط وموازين للتحقق من أن التعاون الوثيق مع القطاع اخلـاص ال يغـذي                
لقطاع اخلاص وكـذلك إشـراك      ومتثل الشفافية يف التعاطي مع ا     . السلوك الساعي إىل الريع   

اجملتمع املدين فيما ُيجرى من حوارات بني الشركات واحلكومات وسيلة جيدة للحـد مـن        
  .نطاق البحث عن الريع والفساد
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  بناء سالسل القيمة اإلقليمية    
إن تنمية شبكات اإلنتاج أو سالسل القيمة اإلقليمية أمر ضروري لالرتقاء بالقدرة              -١٣

ويدفع التقرير بأن   . توسيع قاعدة التصنيع يف االقتصادات األفريقية     لري اجلودة و  التنافسية ومبعاي 
التصنيع الذي يعتمد على املوارد ميهِّد لتنمية سالسل القيمة اإلقليميـة يف القـارة باعتبـار                

البلدان األفريقية تتمتع مبيزة نسبية يف جمال السلع األساسية، وأن على البلدان األفريقية أن               أن
ومع ذلك، يشّدد التقرير على أن سالسل القيمة . غل الفرصة اليت يتيحها منط التصنيع هذا      تست

ويف هذا  . اإلقليمية ال تكون ناجحة وقابلة لالستدامة إال إذا كان هلا وجود على نطاق العامل             
الصدد ينبغي للبلدان األفريقية أن تنظر إىل تنمية شبكات اإلنتاج اإلقليميـة كجـزء مـن                

جية شاملة هتدف إىل حتسني القدرة التنافسية الدولية وإدمـاج القـارة يف االقتـصاد      استراتي
ويدفع التقرير بأنه ينبغي للبلدان األفريقية أن تشجع تنمية سالسل القيمة اإلقليميـة             . العاملي

عن طريق زيادة االستثمار يف البىن التحتية املادية وغري املادية، وتيـسري االرتقـاء املـستمر                
ركات احمللية واملشارِكة يف سالسل القيمة، وتوفري خدمات األعمال التجارية واملعلومات          بالش

وسـتؤدي  . املتعلقة باألسواق، وبناء الروابط بني الشركات واالستثمار يف التعليم واالبتكار         
  .السياسات الصناعية الوطنية واإلقليمية دوراً حامساً يف كل من اجملاالت املذكورة

  يذ اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة تعزيز تنف    
يطرح عدم تنفيذ اتفاقات التجارة اإلقليمية من جانب البلدان األفريقية حتديات أمام              -١٤

ويشجِّع التقرير احلكومات األفريقية على تعزيز تنفيذ اتفاقات        . التجارة بني البلدان األفريقية   
 وعلى  ،ة برفع احلواجز التعريفية وغري التعريفية     التجارة اإلقليمية القائمة، وخباصة تلك املتعلق     

ويدفع التقرير حتديداً بأن على البلدان األفريقية الكـبرية         . تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية    
نسبياً والغنية باملوارد أن تضطلع بدور قيادي من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقات التجارة اإلقليمية              

البلدان يف املسامهة بنسبة مئوية صغرية من عائدات جتارهتـا          ويوصي بأن تنظر تلك     . القائمة
 التحتية اإلقليمية ولتمويل صندوق للتكامل يـتم        اإلقليمية أو من عائدات مواردها لبناء البىن      

التكامـل  ختسر مـن    استخدامه لبناء القدرات التوريدية يف البلدان األفريقية الصغرية اليت قد           
  .اإلقليمي يف املدى القصري

ويف هـذا   . ويتسم الرصد أيضاً بأمهية بالغة يف تعزيز تنفيذ اتفاقات التجارة اإلقليمية            -١٥
السياق، يوصي التقرير باستخدام أداة للرصد، من قبيل سجل األداء اخلاص بالسوق الداخلية             
لالحتاد األورويب الذي يستخدم لقياس مدى التزام األعضاء بإدراج قواعد التجارة اإلقليميـة             

املتفق عليها، من أجل ضغط أعضاء االحتاد على نظرائهم مـن           واعيد  لقانون الوطين يف امل   يف ا 
ومن شأن اجلهود اجلارية حالياً من أجل       . ينفذون اتفاقات التجارة اإلقليمية    األعضاء الذين ال  

احلد من تداخل العضوية يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية أن يساهم أيضاً يف تعزيز تنفيـذ               
ويف هذا الصدد، يوحي التقرير     . تفاقات اإلقليمية، مثالً عن طريق ختفيض تكاليف االمتثال       اال

بأن اتفاق التجارة احلرة الثالثي بني السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ومجاعة  
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ة يف شرق أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يوفر إطاراً ملعاجلة مسألة تداخل العضوي           
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية وميكن أن يستخدم كنموذج للجماعات يف غرب ووسـط            

  .ومشال أفريقيا
ويشدد التقرير على أمهية التحلي بالواقعية لدى وضع األهداف واملواعيد النهائيـة              -١٦

طة الـيت   ويوحي التقرير أيضاً بأن األنـش     . املتعلقة بتعزيز تنفيذ االلتزامات التجارية اإلقليمية     
يضطلع هبا الشركاء اإلمنائيون ألفريقيا تؤثر يف قدرة األعضاء وعزمهم على تنفيذ اتفاقـات              

وعلى سبيل املثال، مييل الشركاء اإلمنـائيون إىل تفـضيل التعامـل مـع              . التجارة اإلقليمية 
يل السلطات الوطنية بدالً من السلطات اإلقليمية، وهو ما حيفز احلكومات األفريقية على تفض            

يعوق اجلهود الرامية إىل تعزيـز التكامـل         األولويات الوطنية على األولويات اإلقليمية، ما     
 أفضل بني مـصاحلهم الوطنيـة       اًويقترح التقرير أن يقيم الشركاء اإلمنائيون توازن      . اإلقليمي

 ويوصي أيـضاً بـأن حتـد   . واألوليات اإلقليمية األفريقية لتعزيز التكامل اإلقليمي يف القارة      
احلكومات األفريقية من تبعيتها ملوارد اجلهات املاحنة عن طريق تعزيز جهودهـا الراميـة إىل          

  . حشد املوارد احمللية

  إعادة النظر يف النهج املتبع إزاء التكامل اإلقليمي    
ينبغي أن يـتم بـشكل    يوحي التقرير بأن النهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية ال   -١٧

 يكون جزءاً من استراتيجية عامة هتدف إىل تنمية القطاع اخلاص وتعزيز            بل جيب أن  . منفصل
ويدعو التقرير إىل التحول من هنج خطي إزاء التكامل اإلقليمي          . التكامل اإلقليمي يف أفريقيا   

يقوم على العمليات ويركز باألساس على رفع احلواجز التجارية، إىل هنج يقوم على التنميـة               
الذي يوليه  ية القطاع اخلاص نفس القدر من االهتمام        ات اإلنتاجية وتنم  بناء القدر إىل  ويويل  

فإزالة احلواجز التجارية على أمهيتها لن تؤدي إىل توسع كبري يف           . احلواجز التجارية إىل إزالة   
عالوة على  . تصحبها إجراءات لتنمية القدرات اإلنتاجية     التجارة بني البلدان األفريقية إذا مل     

ومن املهـم أيـضاً     . قق من أن فوائد االندماج ستعم مجيع البلدان األفريقية         جيب التح  ،ذلك
استخدام التكامل اإلقليمي لتعزيز القدرة التنافسية الدولية وإدمـاج البلـدان األفريقيـة يف              

ويشدد التقرير، يف هذا السياق، على ضرورة أن تنهض احلكومات األفريقية    . األسواق العاملية 
ويتطلـب ذلـك مـن      . دان األفريقية داخل إطار العمل اإلقليمي اإلمنائي      بالتجارة بني البل  

احلكومات أن تتخذ تدابري لتعزيز القطاع اخلاص احمللي وتشجيع إعادة اهليكلـة الـصناعية              
كما يتطلب اتباع هنج استراتيجي إزاء الـسياسة العامـة التجاريـة،            . والتحول االقتصادي 

جملاالت ذات األولوية وتعزيز مؤسـسات احلكومـات     وتنسيق االستثمارات وتوجيهها حنو ا    
ة يوحيدد التقرير السياسة الصناع   . األفريقية وقدراهتا لتمكينها من تنفيذ السياسات االقتصادية      

 كأدوات ووسائل مهمة ،وممرات التنمية واملناطق االقتصادية اخلاصة وسالسل القيمة اإلقليمية       
  . ل إطار العمل اإلقليمي اإلمنائي داخللنهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية
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  صون السالم واألمن    
. السالم واألمن شرطان ضروريان لتنمية القطاع اخلاص وتوسيع التجارة يف أفريقيا            -١٨

وللسالم واألمن أيـضاً    . فهذان العنصران هلما تأثريات هامة على االستثمار وتنظيم املشاريع        
 املتعلقة باإلقراض، ومن مث على فرص احلـصول         عواقب وخيمة على أقساط حتمل املخاطرة     

ـ ميكن أن ُي وال. للتجارة بني البلدان األفريقيةالضروري على التمويل   ع مـن أصـحاب   توقَّ
املشاريع احملليني واألجانب أن يقوموا باالستثمارات الالزمة لدفع عجلة اإلنتاج والتجارة يف            

الة احلواجز التجارية ورفع القيود املفروضـة       وقد حتدث إز  . يتوفر فيها السالم واألمن    بيئة ال 
على التوريد األثر املرغوب يف التجارة بني البلدان األفريقية يف حال توافر االستقرار السياسي              

ويقر التقرير بأمهية السالم واألمن يف هتيئة بيئة مؤاتية لتوسيع التجارة بـني البلـدان        . واألمن
 األفريقية السالم واألمن عن طريق اعتماد سياسـات       األفريقية، ويوصي بأن تعزز احلكومات    

  . النمو الشامل وحتسني احلوكمة السياسية وتعزيز آليات منع الرتاعات وحلها

  خالصة  -دال  
ميثل النهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية من أجل إحداث فرص العمل، وحتفيـز               -١٩

 اً من ن األفريقية يف االقتصاد العاملي واحد     االستثمار، ودفع عجلة النمو، وتعزيز اندماج البلدا      
دد الزعماء األفارقة   ، ج ٢٠١٢ ويف عام . ليمي يف أفريقيا  بني األهداف الرئيسية للتكامل اإلق    

التزامهم السياسي بالنهوض بالتجارة بني البلدان األفريقية واختذوا قراراً باإلسراع يف إنـشاء             
قرير بااللتزام املتجدد بتعزيز التجارة بني البلدان       ويرحب هذا الت  . منطقة جتارة حرة يف القارة    

األفريقية، لكنه يؤكد ضرورة بذل جهود إضافية لتعزيز تنظيم املشاريع وبناء القدرة اإلنتاجية             
ويف هذا الصدد، يشدد التقرير على ضرورة أن تتحول البلدان األفريقيـة            . للتجارة يف أفريقيا  

أساس العمليات ويركز باألساس على إزالة احلـواجز        من هنج خطي إزاء التكامل يقوم على        
بناء القدرات اإلنتاجية وتنميـة     إىل  يرتكز بدرجة أكرب على التنمية ويويل       هنج  التجارية، إىل   

ويف هـذا   . احلواجز التجاريـة  إىل إزالة   القطاع اخلاص نفس القدر من االهتمام الذي يوليه         
ات األفريقية حيزاً أكرب للقطاع اخلاص كي يؤدي الصدد، يقترح التقرير أيضاً أن متنح احلكوم

إضافة إىل ذلك، يشدد التقرير على احلاجـة إىل أن تـستفيد           . دوراً نشطاً يف عملية التكامل    
ماج م التكامل اإلقليمي كآلية لتعزيز اند     ستخَد من عملية التكامل وأن يُ     البلدان األفريقية كافةً  

  .أفريقيا يف االقتصاد العاملي

        


