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  ةوالتنمي التجارة جملس
 والستون الثامنة التنفيذية الدورة
 2019 األول/أكتوبر تشرين 4 - أيلول/سبتمرب 30 جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من 4 البند

 ألجةةة  املنشةة  قواعةةد - أفريقيةةا يف ُصةةن  :أفريقيةةا يف القتصةةاةيةا التنميةةة  
  *األفريقية البلدان بني فيما التجارة تعزيز

 عامة حملة  

 تنفيذي موجز  
 والغةي الطوية  القةارة اترية  سةيا  يف ابر  إجنةا  األفريقيةة القارية احلرة التجارة منطقة 
 احلةرة التجةارة منطقةة إنشةا  وسةيؤيي القةارة  لتوحيةد توخيا   اإلقليمي التكام  لتشجيع ابلنسبة
 وخمرجةةا  نسةةمة، مليةةار 1.3 مةةن أكثةةر تضةة  موحةةدة قاريةةة سةةو  نشةةو  إىل األفريقيةةة القاريةةة
 احلةرة التجةارة منطقةة إىل االنتقةال مرحلةة شةنن منو  يوالر  تريليون 2.2 بة تقدَّر إمجالية سنوية
 تعطةةةي وأن يوالر مليةةةار 16.1 قيمتهةةةا تبلةةة  رفةةةا   مكاسةةة  تول ِّةةةد أن وحةةةد ا األفريقيةةةة القاريةةةة
 املائة  يف 33 مبعدل األفريقية البلدان بني للتجارة قوية يفعة

 القاريةةةة احلةةةرة التجةةةارة منطقةةةة إنشةةةا  مةةةن املمكنةةةة املكاسةةة  مجيةةةع حتقيةةة  وسيسةةةتلز  
 توض ةةع متعةةدية، حتةةد   ختطةةي بغيةةة املتكاملةةة السياسةةا  مةةن واسةةعة طائفةةة وضةةع   األفريقيةةة
 تيسةةر بةةني وتتنةةو  القةةارة، يف والتصةةنيع التجةةارة بةةني جتمةةع انشةة ة نةةواة تقويةةة ألجةة  خصيصةةا  
 ورسةة  اإلنتاجيةةة القةةدرا  تطةةوير وبةةني األساسةةية، اهلياكةة  وإنشةةا  والتجةةارة التجاريةةة األعمةةال
 أفريقيةا يف تُنةت  الةيت املنتجا  جنسية تثبت اليت املنشن قواعد ولكن املشاريع  لر ية سياسا 

 التجةةةارة حتريةةر كةةان  إذا مةةا األفريقيةةة، القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة إطةةار يف سةةيددي، مةةا  ةةي
 أفريقيا  تصنيع لعملية ابلنسبة اللعبة قواعد سيغر الذي  و التفضيلية

__________ 

 UNCTAD, 2019, Economic Development in Africa Reportالتايل: األونكتاي تقرير إىل الوثيقة  ذ  تستند *

2019: Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African Trade (United Nations 

publication, Sales No. E.19.II.D.7, New York and Geneva)  

 

 TD/B/EX(68)/3 املتددة األم 

 لتجارةل املتحدة األمم ؤمترم 
 والتنمية

Distr.: General 

22 July 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EX(68)/3 

GE.19-12441 2 

 - أفريقيةةةا يف صُةةةنع :2019 لعةةةا  أفريقيةةةا يف االقتصةةةايية التنميةةةة تقريةةةر يف جةةةا  وقةةةد 
 مةن أن األونكتةاي، وضةع  الةذي ،األفريقيةة البلةدان بةني فيمةا التجةارة تعزيةز ألجة  املنشن قواعد
 حتريةةر يةةدع  حنةةو علةة  تنفيةةذ ا وإاتحةةة الصةةدي  ابلشةةك  املنشةةن قواعةةد وضةةع البالغةةة األمهيةةة
 وأن والشةفافية واملرونةة ابلبسةاطة املنشةن قواعةد تت سة  أن األمر  ذا ويتطل  التفضيلية  التجارة
 للتنبؤ  وقابلة التجارية لألعمال مواتية تكون

 حاسةة  بشةةك  سةةتددي تنفيةةذ ا مةةن والتدقةة  وتنفيةةذ ا املنشةةن قواعةةد وضةةع فطريقةةة 
 ستددي كما  األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة من سُتجىن اليت االقتصايية املكاس  حج 
 أن كمةا  مسةتقبال   القةارة يف اإلقليميةة القيمةة سالسة  مالمة  وسةُتددي املكاسة ،  ذ  تو يع
 عليهةةا واالطةةال  وفهمهةةا اسةةتادامها سةةهولة ومةةد  واملرونةةة ابللةةني املنشةةن قواعةةد اتسةةا  مةةد 

 احلةرة التجةارة منطقةة مةن األفريقةي اخلةا  القطةا  سةيجنيها اليت الصافية املنافع بدور  سيددي
 القةةةةدرة تفةةةةاوات  االعتبةةةةار يف تضةةةةع أن كةةةةذل   األفريقيةةةةة للبلةةةةدان وينبغةةةةي األفريقيةةةةة  القاريةةةةة

 وضةةةع إىل حاجةةةة و نةةةا  املنشةةةن  قواعةةةد إنفةةةاذ عنةةةد القةةةارة بلةةةدان لةةةد  والتنافسةةةية اإلنتاجيةةةة
 مةةةةةةن االسةةةةةةتفاية أيضةةةةةةا   ويتعةةةةةةني اجلمركيةةةةةةة، للسةةةةةةلطا  املؤسسةةةةةةية القةةةةةةدرا  لبنةةةةةةا  سياسةةةةةةا 

 اخلا   للقطا  ابلنسبة االمتثال تكاليف خفض بغية والناش ة اجلديدة التكنولوجيا 
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 مقدمة -أوالا  

 األفريقةةةي االحتةةةاي يف عضةةةوا   يولةةةة 44 كيغةةةايل،  يف وق عةةةت، 2018 آذار/مةةةار  21 يف -1
 اترخييةةة حةةد    األمةةر  ةةذا شةةك  وقةةد  األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة نطقةةةمل املنشةة  االتفةةا  علةة 
 علةة  فبةالتوقيع القةارة  القتصةاي ابلنسةةبة اللعبةة قواعةد سةيغر إنةة  يُقةال وقةد ألفريقيةا  ابلنسةبة ابر ا  

 األفريقيةةة، االقتصةةايية اجلماعةة إنشةةا  معا ةدة بةةرو  عملةةت قةد األفريقيةةة البلةدان تكةةون االتفةا ،
 األفريقي االحتاي قمة عن صايرا   قرارا   نف ذ  قد وتكون أبوجا، يف 1991 عا  يف عليها ُوق ع اليت

  2017 عةا  حةوايل قاريةة حةرة جتةارة   منطقة إبنشا  التعجي  عل  حث 2012 عا  يف املعقوية
 التجةارة منطقةة تكةون نسةمة، مليةار 1.3 لفائةدة واخلةدما  للسةلع موحدة أفريقية سو  وإبنشا 
 األفريقةةةةةي االحتةةةةةاي خطةةةةةة يف وصةةةةةُف  الةةةةةواري احللةةةةة  بتدقيةةةةة  وعةةةةةد مبثابةةةةةة األفريقيةةةةةة القاريةةةةةة احلةةةةةرة
 العمة  فةر  إنشةا  يف عريضةة آمةاال   تبعةث بذل  و ي  (1)إليها نصبو اليت أفريقيا :2063 لعا 

 للقارة  اال ي ار وحتقي  الفقر من واحلد الالئ 
 منطقة تنفيذ ابجتا  التقد  يع  يف القوية السياسية اإلراية تستمر أن البالغة األمهية ومن -2

 االتفةةا  علةة  بلةدا   22 صةةد   ،2019 نيسةةان/أبري  مةن فابتةةدا     األفريقيةةة القاريةة احلةةرة التجةارة
 قةةد األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة تكةةون و كةةذا التصةةدي   صةة  بيةةنه  مةةن 15 وأوي 

 تشةةةتم  السةةلع، يف التجةةةارة بروتوكةةول إىل وابإلضةةةافة  2019 أ ر/مةةايو يف النفةةةاذ حيةةز يخلةةت
 واإلجةةرا ا  القواعةةد وبروتوكةةول اخلةةدما  يف التجةةارة بروتوكةةول علةة  االتفةةا  مةةن األوىل املرحلةةة
 املنافسةة وبروتوكةول االسةتثمار بروتوكول عل  الثانية املرحلة وتشتم   (2)املنا عا  بتسوية املتعلقة

 لدة امل الربوتوكةول األعضةا  البلةدان وقعةت ذلة ، عةن وفضال   الفكرية  امللكية حقو  وبروتوكول
 اإلقامةةةة وحةةة  األشةةةاا  تنقةةة  حبريةةةة املتعلةةة  األفريقيةةةة، االقتصةةةايية للجماعةةةة املنشةةة ة ابملعا ةةةدة

 من يشك  ، ال واالستقرار اإلقامة وح  األفراي تنق  حبرية املتعل  الربوتوكول أن ورغ  واالستقرار 
 الصةلة وطيةد فإنة  ،األفريقيةة القاريةة احلةرة التجةارة ملنطقة املنش  االتفا  من جز ا   التقنية، الناحية
  جيد  بشك  وظيفت ها احلرة التجارة منطقة أبيا 

 تفضيلية مجركية بتعريفات املتداولة للسل  السفر جواز املنش : قواعد -ألف 
 تفةاو  تراعةي أحكةا  عةدة األفريقية القارية احلرة التجارة ملنطقة املنش  االتفا  يتضمن -3

 سةةةبي  علةةة  اجلمركيةةةة، التعريفةةةا  حتريةةةر جبدولةةةة يتعلةةة  ففيمةةةا وآخةةةر  بلةةةد بةةةني التنميةةةة مسةةةتو  
 مةةةن وجمموعةةةة احلساسةةةة املنتجةةةا  مةةةن جمموعةةةة علةةة  ابلتفةةةاو  للبلةةةدان االتفةةةا  يسةةةم  املثةةةال،

 علة  احلساسةة املنتجةا  حتريةر يتعةني أنة  علة  االتفا  وينص التدرير  من ُتستثىن اليت املنتجا 
 منةوا   البلةدان أقة  يف سةنة 13 مد  وعل  منوا   البلدان أق  غر من البلدان يف سنوا  10 مد 
 السةةةكان وعةةدي االقتصةةةايية الثةةروة حيةةةث مةةن الكبةةةرة لالختالفةةا  يكةةةون أن املةةرج  مةةةن ولكةةن

 اجلماعةا  مةع التجةار  تنةو  جانة  إىل والسياسةية، القانونيةة واألنظمةة اجليوفيز ئية واخلصائص
 الطويةة  املةةد  علةة  املتوقعةةة املكاسةة  عةةن مبدئيةةة فكةةرة تكةةوين يف أتثةةر اإلقليميةةة، االقتصةةايية

__________ 

 أاباب  أييس األفريقي، االحتاي مفوضية ،إليها نصبو اليت أفريقيا :2063 عا  خطة ،2015 األفريقي، االحتاي (1)

 الةةةةةراب :  ةةةةذا علةةةة  متةةةةا  األفريقيةةةةة، القاريةةةةة احلةةةةرة التجةةةةارة منطقةةةةة إنشةةةةا  اتفةةةةا  ،2018 األفريقةةةةي، االحتةةةةاي (2)
https://au.int/sites/default/files/treaties/34248-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf.   

https://au.int/sites/default/files/treaties/34248-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf
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 ميكةن مةد  أي إىل  ةو املطةرو  والسؤال القارة  عرب التجارة حترير عن تنشن اليت املؤقتة واخلسائر
 التنميةةةةة يف األفريقيةةةةة القاريةةةةة احلةةةةرة التجةةةةارة منطقةةةةة مسةةةةامها    ية بقصةةةةد املنشةةةةن قواعةةةةد تنقةةةةي 

 إقليمية  قيمة سالس  ونشو  القارة يف والزراعية الصناعية
 قواعةةد - أفريقيةةا يف صُةةنع :2019 لعةا  أفريقيةةا يف االقتصةةايية التنميةة عةةن التقريةةر ويركةز -4

 املفاوضةا  تةزال ال الةيت املنشةن قواعةد علة  فريقيةةاأل البلةدان بةني فيمةا تجةارةال تعزيةز ألج  املنشن
 التعريفةةا  حتريةةر جلةةداول ابلنسةةبة الشةةنن  ةةو فكمةةا التقريةةر   ةةذا حتريةةر حلظةةة حةةى بشةةن ا جاريةةة

 األفريقيةةة، القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة إخةةرا  يف املنشةةن قواعةةد عةةن االسةةتغنا  ميكةةن ال اجلمركيةةة،
 الوجوي  حيز إىل آخر، تفضيلية جتارة   اتفا  أي وال
 االمتيةةا ا  تطبيةة  شةةرو  ُُتلةةي املنتجةةا ، مةةن منةةت  جنسةةية بتدديةةد ا املنشةةن، وقواعةةد -5

 املنشةن قواعةد وتشةتم  تفضةيلية  ملعاملةة للاضةو  املؤ لةة املنتجا  جمموعة وتعني ِّ  علي ، التعريفية
 العمةةو  علةة  املسةةتورية البلةةدان حكومةةا  تطبقهةةا الةةيت اإلياريةةة والقةةرارا  واللةةوائ  القةةوانني علةة 
 علةة  اجلةةوا  حتةةدي قةةد الةةيت العناصةةر مةةن عنصةةر بةةذل  فهةةي السةةلع  منشةةن البلةةد حتديةةد ألجةة 
 أعال   املطرو  السؤال

 الةةذي العةةا  األثةةر حيةةديا لةةن وحةةد مها، املنشةةن، وقواعةةد اجلمركيةةة التعريفةةا  حتريةةر أن بيةةد -6
 ضةمنها مةن ابلتجةارة خاصةة أخةر  عوامة  فهنةا  األفريقيةة  القارية احلرة التجارة منطقة ستددثُ 
 اجلمركيةةة، غةةر احلةةواجز جانةة  إىل التجاريةةة، واجلةةزا ا  التجةةارة وتيسةةر والعبةةور اجلمركةةي التعةةاون
 إنفةاذ نتيجةة سيددي وما النباتية  والصدة الصدة وتدابر التجارة أما  التقنية احلواجز بينها ومن

 بروتوكةةوال  خصةةائص وبةةني العوامةة   ةةذ  بةةني التفاعةة   ةةو األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة
 إيةةال  ينبغةةي ذلةة ، عةةن وفضةةال   االتفةةا   مةةن الثانيةةة واملرحلةةة وىلاأل املرحلةةة ضةةمن تنةةدر  أخةةر 
 ملنطقةةة يتسةةىن حةةى (3)األوليةةة السةةلع مةةن الصةةايرا  علةة  الةةدائ  االعتمةةاي لوقةةف خةةا  ا تمةةا 
 الصةةعيدين علة  احملةةدَّية السياسةاتية األ ةةدا  حتقية  يف تسةةا   أن األفريقيةة القاريةةة احلةرة التجةارة
 والوطي  القاري

 بةني مةن (4)بة  املرتبطة القيمة وسالس  الزراعة قطا  يُعد االستثمار، جبذ  يتعل  وفيما -7
 سالسة  لتطةوير كبةرة  إمكانيةا  املعةاين قطةا  لةد  تتةوفر وابملثة ، أفريقيا  يف الرائدة القطاعا 

 أعلةةة  ابجتةةةا  التقةةةد  مت كلَّمةةةا  التنافسةةةية وتةةةدي اهليكليةةةة العوائةةة  أن غةةةر القةةةارة  يف إقليميةةةة قيمةةةة
 العةةام يف إقليميةةة يون أخةةر  مبنةةاط  مقارنةةة البلةةدان، أغلةة  يف اإلنتةةا  يعيقةةان القيمةةة، سالسةة 
 ذلة ، إىل وابإلضةافة األفريقية  البلدان معظ  يف حمدوية التصنيع عل  القدرة تزال وال  (5)النامي
 الكليةةة االقتصةةايية االضةةطرااب  واسةةتفدال األوليةةة السةةلع قطةةا  مةةن املتنتيةةة املةةداخي  تقلةة  منةةع

 التصنيع  جمال يف عالية مستو   بلوغ من األولية السلع عل  املعتمدة النامية البلدان معظ 
__________ 

 UNCTAD and the Food انظةر واجلزئةي، الكلةي ابالقتصةايين األساسةية السلع عل  االعتماي إضرار خبصو  (3)

and Agriculture Organization of the United Nations, 2017, Commodities and Development Report 

2017: Commodity Markets, Economic Growth and Development (United Nations and FAO. Sales 

No. E.17.II.D.1. New York and Geneva)  
(4) Pricewaterhouse Coopers, 2015, Food Security in Africa: Water on Oil, London   

(5) Hallward-Driemeier M and Nayyar G, 2017, Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led 

Development, World Bank, Washington, D.C   
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 البلةدان أقة  مةن حةى تصةنيعا   أقة  أفريقيا يف األولية السلع عل  املعتمدة النامية والبلدان -8
 تناولةةةت الةةةيت احلالةةةة يراسةةةا  بعةةةض ذلةةة  بي نةةةت مثلمةةةا املنشةةةن، قواعةةةد اختيةةةارُ  ويةةةؤيي  (6)منةةةوا  

 القةارة عةرب القيمةة سالسة  علية  سةتكون الةذي الشةك  حتديةد يف حمةور    يورا   ،(7)خمتةارة قطاعا 
 األحوال  من حال أبي كافيا    شرطا   يشك  ال االختيار ذل  أن رغ  أثر ا، حتديد ويف

 األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة يف اسرتاتيجية عناصر -ابء 
 اترخييةةة خطةةوة   أفريقيةةا خطةةت أبوجةةا، معا ةةدة إبةةرا  علةة  سةةنة 25 مةةن أكثةةر مةةرور بعةةد -9

 اآلاب  تصةور  كمةا  اإلقليمةي التكامة  حتقية  طرية  علة  آخةر مي    لقطع املفاوضا  اختتا  ابجتا 
 األفريقي  لالحتاي املؤسسون

 إبنشةا  للتعجية  تتوطةد السياسةية اإلراية فت ةت مةا ،2012 عةا  يف املتاةذ القةرار ومنذ -10
 ُتهيةةد يف حاسة  أمةةر الةزخ   ةذا مةةن االسةتفاية فةإن وعليةة  األفريقيةة، القاريةة احلةةرة التجةارة منطقةة
 جنةا  شةنن ومةن  2063 عةا  خطةة يف واملكرسةة برم تها القارة عليها تتف  اليت الرؤية حنو الطري 
 يف املسةةتدامة التنميةةة أ ةةدا  بلةةوغ يف  امةةا   يورا   يةةؤيي أن أيضةةا   أفريقيةةة قاريةةة حةةرة جتةةارة   منطقةةة
 واملتغةةرة الثابتةةة املكاسةة  تو يةةع يف ويسةةا    يكلةةي حتةةول حةةدو  ذلةة  سيشةةجع حيةةث أفريقيةةا
  (8)أمش  تو يعا   التجارة من تتدق  اليت
 منطقةةة ستفسةة  الطويةة ، املةةد  علةة  واالقتصةةايية االجتماعيةةة االجتا ةةا  إىل وابلنظةةر -11

 املتسةةمة األفريقيةةة السةةو  ييناميةةة مةةن االسةةتفاية أمةةا  أيضةةا   اجملةةال األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة
 أكثةةر   السةةكان مةةن متزايةةد وعةةدي صةةاعدة متوسةةطة وطبقةةة   النمةةو سةةريعة اقتصةةايا  عةةدة بوجةةوي
 الصةةةةناعية خمرجاهتةةةةا مضةةةةاعفة مةةةةن تقةةةة   قةةةةد أفريقيةةةةا أن علةةةة  التقةةةةديرا  وتةةةةدل الشةةةةبا   مةةةةن

 يف يوالر مليةةةةةةةار 930 إىل 2016 عةةةةةةةا  يف يوالر مليةةةةةةةار 500 مةةةةةةةن سةةةةةةة تفع الةةةةةةةيت التدويليةةةةةةةة
 علةة  معظمةة  يف  ةةو الةةذي الةةداخلي الطلةة  تلبيةةة مةةن  ةةذا أراب  ثالثةةة يتةةنت  وقةةد  2025 عةةا 

 العوملةةة مةةن احلةةايل السةةيا  ضةةو  ويف  (9)مصةةنَّعة سةةلع مةةن ذلةة  شةةاب  ومةةا واملشةةرواب  األغذيةةة
 يف ذلةة ، علةة  عةةالوة االسةة اتيجية،  ةةذ  تسةةاعد قةةد ،(10)التجةةارة يف تةةوتارا  حةةدو  واحتمةةال
 أمهيةة  ةذ  التنويةع السة اتيجية تكةون وقةد العةاملي  ابلسيا  احمليطة الشكو  بعض من التافيف
 عرضةةةة القةةةارة جيعةةة  مةةةا و ةةةو أفريقيةةةا، مةةةن الصةةةايرا  معظةةة  تشةةةك   األوليةةةة السةةةلع ألن خاصةةةة

 األحاييةة التفضةيال  علة  أيضةا   كبةر  حةد إىل أفريقيةا وتعتمد العواق   وخيمة أسعار لصدما 
  الصايرا   أسوا  أ   يف

__________ 

 املستدامة  التنمية وأ دا  األساسية السلع عل  االعتماي عن TD/B/C.I/MEM.2/37 التقرير انظر (6)

   2019 األونكتاي، انظر (7)

(8) Valensisi G and Karingi S, 2017, From global goals to regional strategies: Towards an African approach 
to SDGs [the Sustainable Development Goals], African Geographical Review, 36(1):45–60   

(9) McKinsey Global Institute, 2016, Lions on the Move II: Realizing the Potential of Africa’s Economies, 
McKinsey and Company, available at http://www.mckinsey.com/global-themes/middle-east-and-

africa/lions-on-the-move-realizing-the-potential-of-africas-economies   

(10) Coke-Hamilton P, 2019, How trade wars pose a threat to the global economy, available at 
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/how-trade-war-diverts-the-world-unctad-tariff/ (accessed 10 

February 2019)   

https://www.weforum.org/agenda/2019/02/how-trade-war-diverts-the-world-unctad-tariff/
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 ابجتةةا  األفريقيةةة اإلقليميةةة االقتصةةايية اجلماعةةا  حتةةر   الةةذي التقةةد  تبةةاين خلفيةةة وعلةة  -12
 سةةةاحنة فرصةةةة األفريقيةةةة القاريةةةة احلةةةرة التجةةةارة منطقةةةة تشةةةك  ،(11)اإلقليميةةةنْي  واإليمةةةا  التكامةةة 
  ةةذ  بةةني العبةةور عةةن تةةؤيَّ  الةةيت التجاريةةة والتكةةاليف التعريفةةا  تكةةاليف ارتفةةا  مشةةكلة ملعاجلةةة

 التكامة  منةافع جي عل  القارة يساعد أن أيضا    ذا شنن ومن اإلقليمية  االقتصايية اجلماعا 
 رمبةةا أمةةر و ةةو التجةةاري، التكامةة  أوجةة  وتسةةار أكةةرب حجةة  وفةةورا  حتقيةة  طريةة  عةةن اإلقليمةةي
 مببةةايال  تقةةو  الةةيت اإلقليميةةة يون واملنةةاط  الكةةرب  االقتصةةايا  بةةني فيمةةا أكثةةر، أساسةةيا   يكةةون
  ابلرعاية  األوىل الدولة مبدأ أسا  عل  بينها فيما جتارية
 سةةاحنة فرصةةة األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة اعتبةةار ينبغةةي أنةة  ذلةة ، مةةن واأل ةة  -13

 بةني ومةا جهةة، مةن العامةة االقتصةايية والسياسةة العامةة التجارية السياسة بني ما التماس  لتعزيز
 فرو : ثالثة عل  األمر  ذا ورا  السب  ينطويو  أخر   جهة من القارة حتوال خطة

 يفسةة  اإلقليمةةي التكامةة  ابجتةةا  اسةة اتيجي  ةة  اعتمةةاي أن علةة  يةةدل مةةا مثةةة )أ( 
 مرحلةة يف تسةتهد  تعقيةدا ، تزياي تفتن ال أنشطة يف الشرو  إاتحة طري  عن للتنويع أوسع جماال  
 القةدرا  تطةوير تةدرجييا   يتسةىن حةى ابملعةاير، يتعلة  فيمةا ا  تشةدي وأقة  جغرافيا   أقر  أسواقا   أوىل

 يةةةؤي ي لةةةن اإلنتاجيةةةة، القةةةدرا  تتطةةةور م ومةةةا العةةةاملي  الصةةةعيد علةةة  للتنةةةافس املطلوبةةةة اإلنتاجيةةةة
  فعةدي األفريقيةة  البلةدان بةني للتجةارة كبةر  ا ي ةار إىل األفريقيةة القاريةة احلرة التجارة منطقة إنشا 

 وتسةج  سةنة 30 قبة  علية  كةان  ممةا أقة  احلاضةر الوقةت يف أفريقيةا يف املعبةدة الطر  كيلوم ا 
 وممةةرا  الصةةناعية العامةةة السياسةةة وتشةةك  العةةام  يف السةةلع نقةة  جمةةال يف التكةةاليف أعلةة  القةةارة
 املهمةةة والقةةاطرا  األيوا  بعةةض اإلقليميةةة القيمةةة وسالسةة  اخلاصةةة االقتصةةايية واملنةةاط  التنميةةة

 ؛(12)التنموية اإلقليمية سيا  ضمن األفريقية البلدان بني التجارة لتشجيع
 كفالةة  ابجتةا  أساسية خطوة أيضا   األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة وتشك  ) ( 

 هلةا يتةي  وضةع يف القةارة جيعة  حنةو علة  الصةدي ، ال تي  ووف  تدرجييا   أفريقيا يف التجارة حترير
 اتفةةا  علةة  مفاوضةةا  التطةةورا   ةةذ  كانةةت  سةةوا  كةةرب ،  تطةةورا  مةةع أفضةة  بشةةك  التكيةةف
 ؛(13)التجارة تصي  أن حُيتم  توترا  أو ضامة إقليمية اتفاقا  أو اقتصايية شراكة

__________ 

(11) United Nations Economic Commission for Africa, African Union and African Development Bank, 
2017, Assessing Regional Integration in Africa VIII: Bringing the Continental Free Trade Area About, 

Addis Ababa; De Melo J, Nouar M and Solleder J-M, 2017, Integration along the Abuja road map: A 

progress report, Working Paper 2017/103, United Nations University World Institute for Development 

Economics Research, available at https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2017-103.pdf   

(12) UNCTAD, 2013, Economic Development in Africa Report 2013: Intra-African Trade – Unlocking 

Private Sector Dynamism (United Nations publication, Sales No. E.13.II.D.2, New York and 

Geneva); Harvard University, 2018, Atlas of Economic Complexity, Centre for International 

Development, available at http://atlas.cid.harvard.edu/ (accessed 30 November 2018)   

(13) United Nations, Economic Commission for Africa, 2015, Industrializing through Trade: Economic 
Report on Africa, No. 2015, Addis Ababa; Brookings Institution and United Nations Economic 

Commission for Africa, 2013, The African Growth and Opportunity Act: An Empirical Analysis of the 

Possibilities Post-2015, available at https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/130729-

AGOA-2013WEBFINAL.pdf   

https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2017-103.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/130729-AGOA-2013WEBFINAL.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/130729-AGOA-2013WEBFINAL.pdf
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 وابنبعةةةةا  التجةةةارة، يف تةةةوترا  حةةةدو  ابحتمةةةال املتسةةة  احلةةةايل السةةةيا  ويف ) ( 
 منطقةة تشةك  ،(14)األطةرا  املتعةدية التجةارة نظةا  يف األمة  وخبيبةة جديد، من القومية النزعا 
 وإعطةةةا  القاريةةة العالقةةا  ترسةةي  ابجتةةةا  اسةة اتيجية خطةةوة أيضةةا   األفريقيةةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة
 اإلمنائي  وللتعاون العوملة مع املندجمة لإلقليمية يعما   قوية إشارة

 األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة اقتصاةايت -جيم 
 بةني التفاعة  عل  األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة إنشا  نتيجة تعتمد العمو ، عل  -14
 أوجة  ) ( النهائيةة(؛ احلمايةة )ومستو   اجلمركية التعريفا  يف التغيرا  )أ(  ي: عوام  عدة

 منافسةيه  علة  تفر   اليت وتل  األفريقيني املصدرين عل  تُفر   اليت التعريفا  بني االختال 
 االقتصةةايية الةةرواب  )ي( االستراي/التصةةدير؛ يف التاصةةص أمنةةا  ) ( التفضةةيلية(؛ اهلةةوام  )أي

 املةةداخي /امليزانيا  علةة  واآل ر املةةدفوعا  مةةوا ين تعةةديال  قبيةة  مةةن الثانيةةة، اجلولةةة يف الكليةةة
 تةةةدف  قبيةةة  مةةةن اإلنتاجيةةةة تعةةةز  آ ر   حتةةةُد  حيةةةث نطاقةةةا ، أوسةةةع ييناميةةةة آ ر   )ه( وميةةةة؛احلك

  واالبتكار  املعار 
 التجةارة منطقةة قِّبة  مةن تفضةيلية ملعاملةة أ ةال   تكةون السةلع أي حتدي املنشن قواعد وألن -15
 حتظة  أن بةد ال السةب ، وهلةذا املنطقةة  تلة  إلنشةا  ضةروري عنصةر فإ ةا األفريقيةة القاريةة احلرة
 أخةةر  تةدابر خةةال  علة  وذلةة  لإلنفةاذ، قةةابال   االتفةا  جعةة  أجة  مةةن ابألولويةة املنشةةن قواعةد
 أن القةةةدر بةةةنفس الواضةةة  ومةةةن املفاوضةةةا   مةةةن الثانيةةةة املرحلةةةة يف مناقشةةةتها ميكةةةن تعريفيةةةة غةةةر

 أعةةال (، و) ( )أ( العةةاملني )انظةةر اجلمركيةةة التعريفةةا  حتريةةر نتيجةةة علةة  تةةؤثر قةةد املنشةةن قواعةةد
 إقليميةة اقتصةايية تعريفةا  تطبية  إمةا علية :  ةو مةا علة  القائ  الوضع بقا   و البدي  إن حيث
 السةةيا ،  ةةذا ويف حالةةة  كةة   حسةة  ابلرعايةةة، األوىل الدولةةة معاملةةة أو اجلماعةةة مسةةتو  علةة 
 يف التفضةةيلية اهلةةوام  عليةة  سةةتكون الةةذي املسةةتقبلي اهليكةة  وطرائقهةةا التعريفةةا  جةةداول تصةةوغ
 السةةلع جمموعةةة تعيةةني طريةة  عةةن التفضةةيلية للمعاملةةة التجاريةةة القيمةةة حتةةدي املنشةةن قواعةةد أن حةةني
 تطبيةة  علةة  أساسةةي أتثةةر هلةةا سةةيكون وابلتةةايل، املعاملةةة  تلةة  ملثةة  أ ةةال   تكةةون أن ميكةةن الةةيت

 يف االتفةا  نتيجةة علة  مث ومةن األفريقيةة، القاريةة احلةرة التجةارة منطقةة إطار يف التفضيلية املعاملة
  املطا    اية
 ابألحةةةةر  )و ةةةةي الصةةةةناعية العامةةةةة للسياسةةةةة أياة ذاهتةةةةا حةةةةد يف املنشةةةةن قواعةةةةد وليسةةةةت -16
 ومنةة  عمةة  يف النطةةا  واسةةعة مضةةاعفا  حتةةدِّ  أ ةةا إال الغةةر (، لةةذل  لوحةةد ا، تصةةل ، ال

 تكةون الةيت السةلع إنتةا  يف املسةتادمة الوسةيطة املةدخال  اختيةار ُتس أل ا اإلقليمي، التكام 
 ونشةةةو  اإلنتةةةا  مراحةةة  تشةةةظي بسةةةب  تةةةزياي اآل ر  ةةةذ  أمهيةةةة تفتةةةن وال تفضةةةيلية  ملعاملةةةة أ ةةةال  

 فيةة  تةةؤيي الةةذي احلي ةةز مبثابةةة املنشةةن قواعةةد تكةةون أخةةر ، وبعبةةارة وإقليميةةة  عامليةةة قيمةةة سالسةة 
  وظيفتها  اإلقليمية القيمة سالس 

__________ 

(14) Nicita A, Olarreaga M and Silva P, 2018, Cooperation in WTO’s [the World Trade Organization’s] 
tariff waters? Journal of Political Economy, 126(3):1302–1338; UNCTAD, 2018a, Trade and 

Development Report 2018: Power, Platforms and the Free Trade Delusion (United Nations publication. 
Sales No. E.18.II.D.7, New York and Geneva); Coke-Hamilton, 2019   
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 مةةرتب  أثر ةةا وأن فةةراغ، يف تعمةة  ال املنشةةن قواعةةد أن إيرا  الصةةدي،  ةةذا يف املهةة ، ومةن -17
 فدسةة  منةو  ويرجةة النظةةر موضةع البلةد علة  بنةةا    لةيس خيتلةف فنثر ةا فيةة   تنفَّةذ الةذي ابلسةيا 

 تعقيةد ومةد  القطةا ، بةذل  املتعلة  واملارجةا  املةدخال  و يك  املعي القطا  عل  بنا    وإمنا
  ةذا ويف  (15)بة  املرتبطةة القيمة لسالس  اجلغرافية واخلصائص تدبر  وطريقة في  اإلنتا  عمليا 
 يف مفرطةةة شةةرو  وضةةع تفةةايي مةةع املرونةةة، مةةن مةةا يرجةةة   تتدقةة  أن املهةة  مةةن سةةيكون السةةيا ،
 تسةتفيد أن مةن مةثال ( منةوا ، البلدان )كنق  اقتصاي    األضعف البلدان ُتكان يضمن مبا (16)التقييد
 بنيةان أن مالحظةة أيضةا   وينبغي فُر   من األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة تتيد  مما بدور ا

 مةن حتةتف،، البلةدان جيعة  بشةك  مطةرو    األفريقيةة القاريةة احلةرة التجةارة منطقةة علة  املفاوضةا 
 دقواعةة تتيدةة  الةةذي ذا  مةةن بكثةةر أكةةرب التصةةر  حريةةة مةةن هبةةام  التعريفةةا ، جةةداول خةةالل
 إىل وإضةةافة   بلةةد  بكةة  اخلةةا  اإلنتةةا   يكةة  يف االخةةتال  أوجةة  إىل ابلنظةةر سةةيما ال املنشةةن،
 مبةا التعريفةا  جةداول يعةد ل أن بلةد كة   إبمكةان آخةر، إىل بلةد مةن االنتقاليةة املرحلةة طول تباين
 كة   أن احلةاال ، معظة  يف يعةي، و ذا الطرائ   يف املبيَّنة احلدوي ضمن املشروعة، مصاحل  خيد 
 وضةةع طريةة  عةةن بكثةةر فعاليةةة أكثةةر بصةةورة االسةة اتيجية صةةناعت  محايةةة علةة  قةةايرا   سةةيكون بلةةد

  ايةة يف تنطبة  التقييد، يف مفرطة منشن قواعد تطبي  عو  احلساسة للمنتجا  صدي  تعريف  
 عةو  مرنةة منشةن   قواعةد وضةع من املتنتية النسبية اإلجيابيا  كانت  ولطاملا برمتها  القارة عل  املطا 
 وبصةةفة  (17)عليةة  وجتةةريي شةةا    جةةوا  إجيةةاي يصةةع  قةةد وسةةؤاال   نقةةا  موضةةع صةةارمة منشةةن قواعةةد
  الشنن:  ذا يف مق حا  ثالثة 2019 لعا  أفريقيا يف االقتصايية التنمية تقرير يطر  عامة،

 حمليا ؛ القيمة إضافة لتعزيز صارمة قواعد )أ( 
 هبةةا للتنبةةؤ وقابلةةة وشةةفافة فهمهةةا( ويسةةه  واضةةدة أ ةةا )مبعةةىن بسةةيطة قواعةةد ) ( 

  األفريقية؛ البلدان بني اإلمداي سلسلة يف التجارة تيسر ألج 
 وقةت يف تشةديد ا ابلتةدري  ميكن بسيطة بقواعد تبدأ “تدرجييا   تطوَّر” قواعد ) ( 

  االقتصايا   تطوار بقدر الح 

__________ 

   2019 األونكتاي، انظر (15)

 أمةر   منةوا، البلةدان أقة  لفائةدة سةيما ال والتفضةيلية، اخلاصةة واملعاملة املرونة إبدا  إىل احلاجة أن إىل اإلشارة جتدر (16)
 يف والتفضةيلية اخلاصةة املعاملة أن بيد األفريقية  القارية احلرة التجارة منطقة مبايئ أحد ابعتبار  عموما   ب  مسل 
 األفةريقيني السياسةا  واضةعي فةبعض سياسيا   حساسة مسنلة تأصبد قد األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة
 حيةث واملرونةة، والتفضةيلية اخلاصةة املعاملةة نطةا  مةن حتد أن ينبغي األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة أن ير 
 يكةون أبن والسةما  ،منةوا   البلةدان أقة  مةن تتةنلف عضةوا ، 55 عةدي   البةال  األفريقي، االحتاي أعضا  غالبية إن

 منطقةةة مةةن أصةةال   املتةةوخ  اهلةةد  حتقيةة  عةةد  إىل يةةؤيي قةةد ينبغةةي ممةةا أكةةرب والتفضةةيلية اخلاصةةة املعاملةةة نطةةا 
 مةةن قةةدر إىل حاجةةة  نةةا  مث، ومةةن الداخليةةة  األفريقيةةة التجةةارة تعزيةةز يف املتمثةة  األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة
  األفريقية  القارية احلرة التجارة منطقة إطار يف املنشن قواعد وضع يف املرونة

(17) Draper P, Chikura C and Krogman H, 2016, Can rules of origin in sub-Saharan Africa be harmonized? 

A political economy exploration, Discussion Paper, German Development Institute; De Melo J and 

Portugal-Pérez A, 2013, Preferential market access design: Evidence and lessons from African apparel 

exports to the United States [of America] and the European Union, Policy Research Working Paper No. 

6357, World Bank, Washington, D.C   
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 التجارة حترير بعد ما -ةال 
 الةةةزخ  مةةةن االسةةةتفاية البالغةةةة األمهيةةةة مةةةن أعةةةال ، إبجيةةةا  املعروضةةةة املسةةةائ  إىل ابلنظةةةر -18

 لةررا  توافة  بنةا و  احلقَّةة األفةريقيني مجيع ملصاحل وواقعية صرحية مناقشة وتشجيع احلايل السياسي
 الواقعيةةةة االلتقةةةا  نقةةةا  أفضةةة  وحتديةةةد اإلقليمةةةي التكامةةة  لتدقيةةة  طمةةةو  أعمةةةال جةةةدول حةةةول

 ومةن الوجةوي  حيةز إىل األفريقيةة القاريةة احلةرة التجةارة منطقة إخرا  ابجتا  الدفعو  عليها للتفاو 
 يف املكرسةة الرؤيةة إجنا  أما  الطري  ميهد وأن اهليكلي التدول يع  يف يسه  أن النه   ذا شنن
   2063 عا  خطة
 وحةةد ا، ابلتجةةارة مكتملةةة تكةةون ال الصةةورة أن إىل نفسةة ، الوقةةت يف اإلشةةارة، وجتةةدر -19
 أن األفريقيةة القاريةة احلةرة التجةارة منطقةة إبمكةان أن إىل شةى يراسةا  انتهت فقد أمهيتها  عل 
 حتريةةةر نطةةا    احلساسةةة املنتجةةا  اختيةةار يقل ةةص م إذا خاصةةةة   للقةةارة، احلقيقةةي الةةدخ  مةةن ترفةةع

 يف احلةةةال  ةةي مثلمةةا التجةةارة، حتريةةةر عةةن النةةاج  النمةةو نتةةةائ  أن غةةر  (18)القةةارة ياخةة  التجةةارة
 املمكةةن ومةةن  (19)املتوسةة  إىل القصةةر األمةةد يف نسةةبيا   صةةغرة تكةةون أن إىل ُتيةة  األعةة ، الغالة 
 تنويةةع إىل سةةتؤيي األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة إن حيةةث إضةةافية، ييناميةةة فوائةةد حتقاةة 

 مةةن مزيةةدا   أكةةرب إقليميةةة سةةو    جتةةذ  بينمةةا املسةةتدا  النمةةو   ية إىل يةةؤيي مةةا و ةةو الصةةايرا  
  اهليكلي  التدول حتفيز يف الصناعية الصايرا  تشجيعُ  يساعد وقد املباشر األجني االستثمار

 إيمةةا    مةةن بكثةةر أكثةةر يسةةتلز  اإلنتاجيةةة أفريقيةةا قةةدرا  إمنةةا  أن الواضةة  مةةن يكةةون وعليةة ، -20
 صةةناعية سياسةةا  حمةة  حتةة  أن ميكةةن ال املثةةال، سةةبي  علةة  التجاريةةة، فالسياسةةة اسةة اتيجي  جتةةاري
 املباشةةر األجنةةي االسةةتثمار جةةذ  يف يسةةاعد أن اإلقليمةةي التكامةة  إبمكةةان نفسةة ، وابلقةةدر جري ةةة 
 طموحةة عامةة اسةتثمار بةرام  عن وال الداخلية املواري تعب ة عن بديال   ليس ولكن  أسوا ، عن الباحث
 األسةا   ةو و ةذا  (20)القةارة تشةهد ا الةيت األساسةية اهلياكة  يف العجةز حةاال  تصةدي  عل  قايرة

 منطقةةة بةني جتمةةع الةيت ،(21)األفريقيةةة البلةدان بةةني التجةارة لةةدع  العمة  خطةةة علية  تقةةو  الةذي املنطقةي
 إمنائيةةة لتدةةد   تتصةةد  الةةيت التةةدخال  مةةن واسةةعة طائفةةة وبةةني األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة
  منت   قطا  وتطوير التجارة تيسر بني تتنو  صلة، ذا 
 بوسةةع يعةةد م العوملةةة، عةةن األخةةر ال اجةةع ذلةة  إىل يشةةر ومثلمةةا املنةةوال، نفةةس وعلةة  -21

 عنةةدما حةةى إبنصةةا  سةةتو َّ  التجاريةةة املكاسةة  أن بسةةاطة بكةة  يف ضةةوا أن السياسةةا  صةةنا 
 يف رائةةدة شةةركا  بي نةةت األحيةةان، مةةن كثةةر  ويف التدريةةر  مةةن قةةدرا   إمجةةاال ، الكبةةر، حجُمهةةا يةةرب ِّر

__________ 

(18) UNCTAD, 2016a, Sand in the wheels: Non-tariff measures and regional integration in SADC, 
Policy Issues in International Trade and Commodities Research Study Series, No. 71; United 

Nations Economic Commission for Africa et al., 2017   

(19) Depetris Chauvin N, Ramos MP and Porto G, 2016, Trade, growth and welfare impacts of the CFTA 

[Continental Free Trade Area] in Africa, ، الةةةراب :  ةةةذا علةةة  متةةةا https://editorialexpress.com/cgi-

bin/conference/download.cgi?db_name=CSAE2017&paper_id=749; United Nations Economic 
Commission for Africa, 2018, An empirical assessment of the African Continental Free Trade Area 

 modalities on goods, ، الةراب :  ةذا علة  متةاhttps://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles 

/brief_assessment_of_afcfta_modalities_eng_nov18.pdf   

(20) UNCTAD, 2018b, World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies (United 

Nations publication, Sales No. E.18.II.D.4, New York and Geneva)  

 إىل الةدخول )مت https://www.uneca.org/pages/action-plan-boosting-intra-africa-trade الراب :  ذا انظر (21)
  ( 2019 ُتو /يولي  19 يف املوقع  ذا

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=CSAE2017&paper_id=749
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=CSAE2017&paper_id=749
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles%20/brief_assessment_of_afcfta_modalities_eng_nov18.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles%20/brief_assessment_of_afcfta_modalities_eng_nov18.pdf
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 حتصةة  أ ةةا أقةة ، بدرجةةة ولةةو اإلقليميةةة، القيمةةة سالسةة  يف رائةةدة وأخةةر  العامليةةة القيمةةة سالسةة 
 منةةةعُ  يتدةةةت  السةةةب ، وهلةةةذا  (22)غر ةةةا أنصةةةبة بكثةةةر يفةةةو  املكاسةةة   ةةةذ  مةةةن نصةةةي  علةةة 

 اسةةةةتددا  يتدةةةت  كمةةةا  التجاريةةةةة، املفاوضةةةا  اختطةةةا  مةةةن اخلاصةةةةة املصةةةاحل هتماهةةةا مجاعةةةا 
 تو يةع   يع  إىل واملبايرة السو  عل  للهيمنة املفر  ال كاز إحبا  ألج  مناسبة مناف سة سياسا 

 املفاوضةا  تلة  تشةم  حةى املاتلفةة القيمةة سالسة  طةول علة  التفاوضةية للقدرة إنصافا   أكثر
   (23)األطرا  من أكرب عديا  
 وألشةةد اقتصةةاي    البلةةدان أضةةعف ملصةةاحل واضةةدة عنايةةة إيةةال  أمهيةةة ذلةة  عةةن يقةة  وال -22

 واملتوسةطة الصةغرة التجاريةة واملشةاريع املةزارعني وصةغار والشةبا  النسةا  و ي ضعفا ، اجملموعا 
 قبية  مةن اهلةد  حمةدية وتةدابر ومتباينةة خاصةة معاملةة التةوايل، علة  مندهةا، طرية  )عةن احلج 
ةةةطة(  و ئةةة  اشةةة ا   منطقةةةة أحنةةةا  كافةةةة  يف التجةةةارة لتدريةةةر الداعمةةةة احلجةةة  وضةةةو  ورغةةة  مبسَّ
 تفةةو  اإلمجاليةةة املقةةدَّرة الفوائةةد أن التدلةةيال  أغلة  تؤكةةد حيةةث األفريقيةةة، القاريةةة احلةةرة التجةارة

 يكونةوا أن ميكةن مةن مساعدة أيضا   يستلز  تنافسا   أكثر عاملي اقتصاي   يف النجا  فإن التكاليف،
 وغةةر اهلةةد ، احملةةدية االجتماعيةةة واحلمايةةة املهةةن، علةة  التةةدري  إعةةاية طريةة  عةةن اخلاسةةرين مةةن

 ألفريقيةةا االقتصةةايية اللجنةةة سةةلطت وقةةد السةةلبية  اآل ر مةةن ختفةةف الةةيت الرفةةا  تةةدابر مةةن ذلةة 
 السةتددا  املمكنةة املضةاعفا  وعلة  اإلنسةان حقةو  أمهية عل  الضو  الدولية العم  ومنظمة
 مهمةةة تكةةون قةةد والةةيت ،(24)األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة ملنطقةةة ابلنسةةبة اجتمةةاعي أمةةان شةةبكة
 علةة  التجةةارة لتدريةةر املتباينةةة اآل ر وكةةذل  احلةةدوي، عةةرب النظةةاميني غةةر وللتجةةار للنسةةا  ابلنسةةبة
  الغذائي  األمن وعل  (25)العم  قطا  أو املهارة مستو  حس  العمال
 القاريةةةة احلةةةرة التجةةةارة منطقةةةة علةةة  املفاوضةةةا  مةةةن احلاليةةةة اجلولةةةة اختتةةةا  اقةةة ا  ومةةةع -23

 التماسة  ويةوفر القارة مصر تغير يف يساعد قد منعطف شفا عل  نفسها أفريقيا جتد األفريقية،
 العملةةي، الواقةةع يف املشةةكلة، أن بيةةد  2063 عةةا  خطةةة يف املكرسةةة للرؤيةةة آن يف معةةا   واحملتةةو 
 إخةرا  تكتنةف الةيت التدةد   علة  أفريقيةا تغلاة  إىل السبي  ويف املفاوضا  تفاصي  يف تكمن
 بعةض علة  حتديةدا   الضةو  تسةلي  يف التقريةر  ةذا ويسةاعد الوجةوي  حيةز إىل احلرة التجارة منطقة

__________ 

(22) Rodrik D, 2018, New technologies, global value chains and the developing economies, Pathways 
for Prosperity Commission Background Paper Series No. 1, University of Oxford;األونكتةاي، ؛ 

 سةةةر واقةةةع مةةةن بعيةةةدا   اهليكلةةةي: التدةةةول إلحةةةدا  األعمةةةال ر ية ،2018 منةةةوا ، البلةةةدان أقةةة  تقريةةةر  ،2018
 ;(United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.6, New York and Geneva) ،كاملعتةاي  األعمةال

UNCTAD, 2018d, Economic Development in Africa Report 2018: Migration for Structural 
Transformation (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.2, New York and Geneva)  

(23) UNCTAD, 2015, Deep regional integration and non-tariff measures: A methodology for data 
analysis, Policy Issues in International Trade and Commodities Research Study Series 

No.69;UNCTAD, 2016b, Cocoa Industry: Integrating Small Farmers into the Global Value Chain 

(United Nations publication, New York and Geneva); UNCTAD, 2018c   

(24) United Nations Economic Commission for Africa and Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017, The Continental 

Free Trade Area (CFTA) in Africa – A Human Rights Perspective, Germany; International Labour 

Organization, 2014, Social protection global policy trends 2010–2015, From fiscal consolidation to 

expanding social protection: Key to crisis recovery, inclusive development and social justice, Social 

Protection Policy Papers, Paper 12, available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-

--dcomm/documents/publication/wcms_319641.pdf  
(25) UNCTAD, 2018e, The Djibouti City–Addis Ababa Transit and Transport Corridor: Turning 

Diagnostics into Action (United Nations publication, New York and Geneva)   

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_319641.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_319641.pdf
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 خمتلةةةف يف املنشةةةن قواعةةةد بةةةني جديةةةدة مفصةةةلة مقةةةاران  أيضةةةا   يقةةةد  و ةةةو التقنيةةةة  العناصةةةر  ةةةذ 
 ست فإن التفاصي ، يف تكُمن املشكلة وألن قب (، من تنج ز )م اإلقليمية االقتصايية اجلماعا 
 مواتيةةةةة جيعلهةةةةا حنةةةةو علةةة  منشةةةةن قواعةةةةد صةةةياغة إىل احلاجةةةةة تبةةةةني   احلالةةةة يراسةةةةا  مةةةةن يراسةةةا 
 ابلنسةةةةةبة األيىن احلةةةةةد إىل والشةةةةةكو  العراقيةةةةة  تقليةةةةة  مبعةةةةةىن اإلمكةةةةةان، قةةةةةدر التجاريةةةةةة لألعمةةةةةال
 مةةن يرجةةة أبي يتعلةة  فيمةةا احلجةة ، واملتوسةةطة الصةةغرة األعمةةال ملؤسسةةا  سةةيما وال للشةةركا ،
 يسةاعد أن شةنن  مةن حيةث األ ةدا  أ ة  بني من  ذا ويُعد عليها  االتفا  يت  التقييد يرجا 

 حد  أقص  إىل األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة من منافع من جُيىن ما   ية يف

 أساسية رسائ  -اثنياا  
 بةةني تفضةةيلي أسةةا  علةة  التجةةارة لتدريةةر الفعةةال التنفيةةذ ركةةائز مةةن ركيةةزة املنشةةن قواعةةد -24

 ألفريقيةةا  مكاسةة    تتدقةة  أن بةةدو ا ويسةةتدي  األفريقيةةة، القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة أعضةةا 
 التنافسةةةةية والقةةةةدرة اإلنتاجيةةةةة القةةةةدرا  مسةةةةتو   اخةةةةتال  املنشةةةةن قواعةةةةد يف يراعةةةة  أن وينبغةةةةي
 التةةةدابر قبيةةة  مةةةن التكميليةةةة، والسياسةةةا  اإلقليمةةةي  اإلنتةةةا  تشةةةجيع ألجةةة  البلةةةدان، بةةةني فيمةةةا

 منافسةة علة  قةايرة احملليةة املةدخال  وإبقةا  التجارة، وتيسر واملنافسة التجارية ابألعمال املتعلقة
 التجةارة  جمةر  حةْر  عو  التجارة إنشا  ضمان يف األمهية ابلغة سياسا    اخلارجيني، املوريين
 يف املشةةةاركة وعلةةة  التاصةةةص علةةة  الشةةةركا  لقةةةدرة ابلنسةةةبة أساسةةةي الوسةةةيطة ابلسةةةلع والتةةةزوي
 يف مفرطةة تكةون وأال احلاجة  ذ  املنشن قواعد تلي أن وينبغي والعاملية  اإلقليمية القيمة سالس 
 تنافسية  أبسعار وسيطة بسلع التزوي هلا يتيسر ال اليت التجارية املناط  يف خاصة التقييد
 اجلماعةةا  مسةةتو  علةة  متباينةةة بةةوترة أفريقيةةا يف اإلقليمةةي التكامةة  معظةة  حةةد  وقةةد -25

 علة  اجلماعةا   ةذ  عةرب التجةارة مةن األكةرب اجلةز  ويةت  إقليمي  يون مستو  عل  أو اإلقليمية
  ةةذا تعةةاج أن األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة ملنطقةةة وميكةةن ابلرعايةةة األوىل الدولةةة معاملةةة أسةةا 
 للتكامليةةة أفضةة  تسةةار   كفالةةة  مث ومةةن اجلماعةةا  بةةني فيمةةا التجةةارة تشةةجيع طريةة  عةةن الوضةةع
 يف االقتصايي التنمية قريرُ   ذل  يُبني ومثلما املثال، سبي  فعل  القارة  أحنا  مجيع يف التجارية
 البلةةةدان بةةةني فيمةةةا التجةةةارة تعزيةةةز ألجةةة  املنشةةةن قواعةةةد - أفريقيةةةا يف صةةةنع :2019 لعةةةا  أفريقيةةةا

 وغةةر اخلةةا  بشةةكل  منتوجهةةا، معظةة  أفريقيةةا غةةر  يف للكاكةةاو املنتجةةة البلةةدان تصةةد ِّر األفريقيةةة،
 القةةةارة، يف الشةةوكوالتة صةةنا  أكةةرب ومهةةا أفريقيةةا، وجنةةةو  مصةةر ولكةةن القةةارة، خةةار  إىل املعةةاج  

 وابلتةةايل، أفريقيةةا  خةةار  مةةن املسةةتورية الكاكةةاو و بةةدة الكاكةةاو معجةةون علةة  ابألسةةا  يعتمةةدان
 املتكةرر القةاري الفصة   ةذا مثة  معاجلةة يف األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة تساعد أن ميكن
 أخر   أولية بسلع يتعل  فيما أيضا  
ةةةةد التدلةةةةيال  أحةةةةد ويبةةةةني   -26  لتعميةةةة  سةةةةاحنة الفةةةةر  أن املنةةةةت   تعقيةةةةد يرجةةةةة علةةةة  املعتمِّ

 يف والكبةةةرة الصةةةغرة االقتصةةةايا  مةةةن كةةة   يف اهليكلةةةي التدةةةول يعةةة  هبةةةد  اإلقليمةةةي التكامةةة 
 اإلقليميةةة األسةةوا  إىل تصةةدَّر الةةيت للمنتجةةا  النسةةي التطةةور إىل األمةةر  ةةذا ويعةةز   (26)أفريقيةةا
 بدرجة بسيطة املنشن قواعد تكون أن بد ال لذل ، العام  يول ابقي إىل تصدَّر اليت بتل  مقارنة
 جتةارة تيسةر أجة  مةن هبةا للتنبةؤ وقابلة وشفافة فهمها(، ويسه  واضدة تكون أن )مبعىن معقولة
__________ 

   2019 األونكتاي، انظر (26)
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 مةةن كجةةز   االلتةةزا ، يف يكمةةن متنصةةال   تعقيةةدا    نةةا  أن بيةةد األفريقيةةة  الداخليةةة اإلمةةداي سلسةةلة
 اإلقليميةةة  االقتصةةايية اجلماعةةا  “مكتسةةبا ” ابحةة ا  األفريقيةةة، القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة
 والسةةةك  الطةةةر  )شةةة  للنقةةة  األساسةةةية اهلياكةةة  يف االسةةةتثمار   ية إىل ماسةةةة حاجةةةة و نةةةا 

 صةعيد علة  املسةدوية الطةر  وفةت  القيةوي فة  أجة  مةن أفريقيا، يف واملوان ( واملطارا  احلديدية
 األفريقية  البلدان بني التجارة يف العر 
 طريقةة فإن وعلي ، تفضيلي  أسا  عل  التجارة حترير إلنفاذ ضرورية أياة املنشن وقواعد -27

 املنةةافع حجةة  علةة  مباشةةر بشةةك  سةةتؤثر األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة منطقةةة إطةةار يف تناوهلةةا
 اإلراية علةة  األمةةر  ايةةة ويف األعضةةا  البلةةدان بةةني فيمةةا وتو يعهةةا منهةةا تتدقةة  الةةيت االقتصةةايية
 أفريقيةةة  اقتصةةايية مجاعةةة إنشةةا  بغةةر  اإلقليمةةي التكامةة  يف للمضةةي األعضةةا  هلةةؤال  السياسةةية

ةةبة املنشةةن قواعةةد شةةنن مةةن السةةيا ،  ةةذا ويف  وأن لألعضةةا  تتدقةة  الةةيت املكاسةة  تعةةز  أن املناسِّ
 يكةون حالةة إىل يةؤيي أال ينبغةي املنشن قواعد صْوغ أن غر مشوال   أكثر نتائ  حتقي  من ُتكنه 
 أفريقيةةا  يف شةةركا  مةةع االجتةةار مةةن كلفةةة  وأقةة  أيسةةر القةةارة خةةار  مةةن شةةركا  مةةع االجتةةار فيهةةا
 األفريقية  القارية احلرة التجارة منطقة إلنشا  املنطقي األسا  يقو ِّ  سو   ذا إن حيث
 القةةةةدرا  مةةةةن يكفةةةةي مةةةةا تةةةةوفار حتيةةةةز بةةةةال سلسةةةةا   تطبيقةةةةا   املنشةةةةن قواعةةةةد تطبيةةةة  ويسةةةةتلز  -28

  اي  كلمةةةةا  الشةةةةرو   ةةةةذ  وتكثةةةةر اجلمركيةةةةة  والسةةةةلطا  الشةةةةركا  لةةةةد  والتنظيميةةةةة املؤسسةةةةية
 قواعةةةد أنظمةةة تعقيةةةد يرجةةة تتبةةةاين أفريقيةةا، ويف أصةةةع   االعتمةةاي أصةةةب  وكلمةةا تعقيةةةدا   القواعةةد
 اجلماعةة يف العضةو   تةداخ ُ  يعق ةد حةاال ، عدة ففي الصلة  ذا  االعتماي وإجرا ا  املنشن

  أكثر  األمر بينها فيما متنافسة وأنظمة اإلقليمية االقتصايية
 قةةد األفريقيةةة القاريةةة احلةرة التجةةارة منطقةةة أن مةن إليةة  التلمةةي  مت مةا التقريةةر نتةةائ  وتؤكةد -29
 علةة  األسةبا  مةن جمموعةا  لةةثال  وذلة  أفريقيةا، يف التنميةة آلفةةا  ابلنسةبة اللعبةة قواعةد تغةر

 مجيةةةةع عةةةةرب نسةةةةبيا   املرتفعةةةةة ابلرعايةةةةة األوىل الدولةةةةة تعريفةةةةا  مسةةةةتو   إىل ابلنظةةةةر أوال ، األقةةةة  
 علة  تةت  اإلقليميةة االقتصةايية اجلماعةا  مجيةع يف التجةارة معظة  أن إىل وابلنظةر القيمة سالس 
 يسةةتفيد كةةي  الكبةةرة التفضةةي   ةةوام  نطةةا  لتوسةةيع جمةةال  نةةا  ابلرعايةةة، األوىل الدولةةة أسةةا 
 األساسةةةةية السةةةةلع علةةةة  املبنيةةةةة القيمةةةةة سالسةةةة  ياخةةةة   نيةةةةا ، أفريقيةةةةا  يف املصةةةةد ِّرين مجيةةةةع منهةةةةا

 االقتصةايية اجلماعةا  عرب أفريقيا يف السو  تتفتا  معاجلة شنن من والشاي(، والقطن )الكاكاو
 لتعزيةةز الفةةر  وإاتحةةة التجاريةةة التكامةة  أوجةة  ترسةةي    ية يف كبةةر  بشةةك  يسةةا   أن اإلقليميةةة
 أفريقيةةةةةةا يف االقتصةةةةةةايية التنميةةةةةةة تقريةةةةةةر يف مبةةةةةةنيَّ   ةةةةةةو مثلمةةةةةةا  لثةةةةةةا ، القةةةةةةارة  يف القيمةةةةةةة إضةةةةةةافة
 بصةةةةناعة اخلاصةةةةة القيمةةةةة بسلسةةةةلة يتعلةةةة  فيمةةةةا اسةةةة اتيجي خةةةةارجي توجةةةة   نةةةةا  ،2019 لعةةةةا 

 سالسةة  قابليةةة   ية يف يةةؤثر أن شةةنن  مةةن اإلقليمةةي، الصةةعيد علةة  احلالةةة  ةةذ  ويف السةةيارا ،
 شةةةنن ومةةةن احلجةةة   وفةةةورا  علةة  كثيةةةف  بشةةةك  تعتمةةةد الةةيت السالسةةة  و ةةةي لالسةةةتمرار القيمةةة
 األصةةلية، األجهةةزة مصةةن ِّعي اسةةتقطا  يف يسةةاعد أن احملتملةةني الةةزابئن مةةن احليويةةة الكتلةةة توطيةةد
 أيىن  مستو  من ابملور ِّيين املرتبطة األنشطة يف أفريقيا يف بلدان اخنرا  تعمي  حيف ِّز ما و و
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 العامة ابلسياسة تتعلق توصيات -اثلثاا  
 كةي  التجاريةة لألعمةال سةاحنة فرصةا   نسةمة مليةار 1.3 قوامهةا موحةدة سةو  إنشةا  يتي  -30

  واسةتدامة ، مشةوال   أكثةر تنميةة إىل تلقائيةا   تةؤيي ال التجةارة أن غةر القةارة  أحنةا  عةرب وتنمةو تتاجر
 القيمةةةة لسالسةةة  املتةةةا  احل ِّيةةةز وبتشةةةكي  العمالةةةة  مسةةةتو   رفةةةع إىل تلقائيةةةا   تةةةؤيي ال أ ةةةا كمةةةا

 مةةةن مزيةةةد إىل التجةةةارة حتويةةة  يف يورا   تةةةؤيي أن تصةةةميُمها اجليةةةدُ  املنشةةةن لقواعةةةد ميكةةةن اإلقليميةةةة،
 اخللةي  ووضةع مشةوال   أكثر منو حتقي  ابجتا  التقد  يف بدور ا تسا   قد اليت الالئ  العم  فر 

 أساسةةي أمةةر قطةةا  بكةة  اخلاصةةة الصةةناعية العامةةة السياسةةة وأيوا  املنشةةن قواعةةد مةةن الصةةدي 
 ابلسياسةا  املتعلقةة القةرارا  يف االسةتنارة األحةوال، أفضة  يف وينبغةي، األ ةدا    ةذ  لتدقي 
 العمة  سةو  يف القطةاعي املسةتو  علة  للتجةارة املباشةرة وغةر املباشةرة لةر ر متةن ن    بتقيي  العامة

 عةن متةوفرة معةار  علة  السياسةا  صةنا  يعتمةد قةد الدراسةا ،  ةذ  ويون عضةو  بلد ك   يف
 قطةةةا  بةةةني الةةرب  ميكةةةن املثةةةال، سةةبي  فعلةةة  بعينةة   قطةةةا  كةةة   يف العمالةةة علةةة  اآل ر خصةةائص
 العمالة  فر  من النسا  نصي  وارتفا  األلبسة

 بوابةةة حةةرا  مبثابةةة األفريقيةةة القاريةةة احلةةرة التجةةارة مبنطقةةة اخلاصةةة املنشةةن قواعةةد وسةةتكون -31
 منطقةةةة مةةةن الفوائةةةد يلغةةةي أن خاط ةةةة منشةةةن قواعةةةد وضةةةع شةةةنن ومةةةن القةةةاري  اإلقليمةةةي التكامةةة 
 التفضةةيلية الشةةرو  مةةن االسةةتفاية معةةدال  تةةدي إىل يةةؤيي ممةةا األفريقيةةة، القاريةةة احلةةرة التجةةارة

 ياخةةة  التجاريةةةة القيمةةةة يعةةةز  أن شةةةنن  مةةةن صةةةديدة منشةةةن قواعةةةد وضةةةع أن حةةةني يف التجاريةةةة؛
 حةد يف املنشةن قواعةد تكفةي وال اهليكلةي  التدةول يدع  وأن األفريقية القارية احلرة التجارة منطقة
 ياخة  معني مبنت  االجتار ورا  احلافز إن حيث األفريقية، البلدان بني للتجارة الزخ  إلعطا  ذاهتا

لةة النسةبية األسةعار بةني التفاعة  حيد ِّي  أفريقيا  )تشةر التفضةيلية واهلةوام  النوعيةة(؛ بسةب  )املعدَّ
 إىل 4.0 بةني مةا  ةوام  حتقي  تستلز  التفضيلية التجارة اتفاقا  من االستفاية أن إىل يراسا 

 أو ابلسةةةلع والتزويةةةد (؛2 اجلةةةز  انظةةةر املنشةةةن؛ بقواعةةةد التقيةةةد تكةةةاليف تكباةةةد لتربيةةةر املائةةةة يف 4.5
 العالقةة تكةون السةب ، وهلةذا التفضةيلية  املعاملةة ذا  املنطقةة ياخة  مةن هبةا التزويةد علة  القدرة
 مةةن االسةةتفاية عةةد  أن غةةر تُقطةةع  ألن قابلةةة وغةةر مهمةةة عالقةةة املنشةةن وقواعةةد التعريفةةا  بةةني

 قةةد وإمنةةا التصةةمي ، سةةي ة منشةةن قواعةةد نتيجةةة يائمةةا   يكةةون ال الكةةايف ابلقةةدر التفضةةيلية الشةةرو 
 للدولةةةة املاصصةةة التعريفةةا  كانةةت  إذا )مةةةثال ، كافيةةة  غةةر تفضةةيلية شةةةرو  بسةةب  أيضةةا   يكةةون
 ،)مةةةثال   جتةةةاريني شةةةريكني بةةةني متعةةةدية جتاريةةةة ترتيبةةةا  وجةةةوي بسةةةب  أو متدن ِّيةةةة( ابلرعايةةةة األوىل

 النمةةةو تشةةةجيع قةةةانون مةةةن كةةة   مبوجةةة  املتدةةةدة الةةةوال   إىل افريقيةةةا يف بلةةةدان مةةةن الصةةةايرا 
 ( 2019 عا  األونكتاي، انظر املعمَّ ؛ األفضليا  ونظا  أفريقيا يف والفر 

 عل  األفريقية القارية احلرة التجارة ملنطقة ابلنسبة عليها املتف  املنشن قواعد تؤثر وسو  -32
 علةة  اعتمةةايا   التفضةةيلية، املعاملةةة بتطبيةة  يتعلةة  فيمةةا الشةةركا  صةةعيد علةة  تُتاةةذ الةةيت القةةرارا 
 والو ئةةة  اإلجرائيةةةة الشةةةرو  جانةةة  إىل للقواعةةةد التقةةةي ابحملتةةةو  التقياةةةد عةةةن الناشةةة ة التكةةةاليف
 املنشةن بقواعةد للتقيةد الثابتةة الكلفةة عنصةر يؤثر قد ذل ، عل  وعالوة البضائع  ابستراي اخلاصة
 والةيت احلجة ، واملتوسةطة الصةغرة التجاريةة املؤسسةا  يف املطلوبةة( الو ئة  علة  للدصول )مثال ،

 يورا   كذل   العوام   ذ  وتؤيي غر ا  من أكثر الكبرة، ابلشركا  مقارنة أق  جتارة أحجا ُ  هلا
 مسةتو  يف )تغيةرا  املكثةف اهلةام  علة  فقة  ليس تؤثر حبيث واالستثمار، التزويد أمنا  حتديد يف

 واألسوا (  املنتوجا  )تنويع املوسع اهلام  عل  كذل   تؤثر وإمنا املوجوية(، التجارة تدفقا 
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 ويرجةة البلةد ابخةتال  خيتلةف إنة  حيةث املنشةن قواعةد ختلفة  الذي األثر السيا  وحيدي -33
 تعقيةد ومةد  واملارجةا ، املدخال   يك  حبس  آخر، إىل قطا  من كذل   وخيتلف تنميت ،

 فإنةة  لةةذل ، اجلغرافيةةة  وخصائصةةها الصةةلة ذا  القيمةةة سالسةة  تةةدبر وطريقةةة اإلنتةةا ، عمليةا 
ةةد أن البالغةةة األمهيةةة مةةن  اإلنتاجيةةة للقطاعةةا  مةةانع جةةامع بفهةة  املنشةةن قواعةةد صةةياغة يف ُيس ش 

 احلةةرة التجةةارة منطقةةة يف البلةةدان بةةني فيمةةا اهليكلةةي التناسةة  عةةد أوجةة  ذلةة  يف تُراعةة  وأن املعنيةةة
 ينبغةي بة  احلجةر، علة  كةالنق   املنشةن قواعةد تكةون أال   وينبغةي الواجبةة  املراعةاة األفريقية القارية
 والعاملية  اإلقليمية البي تني يف تعديال  إجرا  تتي  أن ذل  من العكس عل 
 املنشةةةةن قواعةةةةد أحكةةةةا  صةةةةياغة ينبغةةةةي عليهةةةةا، املتفةةةة  التقنيةةةةة التقييةةةةد يرجةةةةة كانةةةةت  وأ    -34

 حبيةةث األيىن، احلةةد إىل شةةكوكها وتبديةةد الشةةركا  أمةةا  العراقيةة  تقليةة  يتةةي  حنةةو علةة  وتنفيةةذ ا
 وقابلةةة وشةةفافة بسةةيطة منشةةن قواعةةد وضةةع ضةةمنا    ةةذا ويعةةي هبةةا  التقيةةد تكةةاليف مةةن ذلةة  حيةةد
رة هبا للتنبؤ   (27)التجاريني واملتعاملني التجارية األعمال لفائدة للتجارة وميس ِّ
 مةن يقلة  أن املنشةن بقواعةد يتعلة  فيمةا األنظمةة يف أكةرب توافة  ابجتةا  التقةد  شةنن ومن -35
 تتقيةد أن القواعةد تلة  يون مةن عليهةا يكون اليت أفريقيا، يف الشركا  تع   اليت التعقيد أوج 

 يف التفضةةيلية التجةةارة واتفاقةةا  اإلقليميةةة االقتصةةايية اجلماعةةا  تعةةدي إىل ونظةةرا   خمتلفةةة  بشةةرو 
 وأن اإلمجاليةة الصةفقا  تكةاليف مةن كبةر  بشةك  حيةد أن األنظمةة توافة  شةنن مةن فإن املنطقة،

 التنظيمية  اخلالفا  لتسوية التدكي  عن يُغي
 قواعةد إعةداي يف املرونةة مةن مةا يرجةة   شاملة نتيجة حتقي  ضمانُ  يستلز  أن املرج  ومن -36

 إىل األفريقيةةةة، القاريةةةة احلةةةرة التجةةةارة منطقةةةة يف االقتصةةةايا  تنةةةو  إىل ابلنظةةةر وتطبيقهةةةا، املنشةةةن
 وضع شنن من املثال، سبي  فعل  هبا  املعنيني االقتصاييني الفاعلني من الواسعة اجملموعة جان 
 أن معةةني أيىن حةةد عةةن قيمتهةةا تقةة  الةةيت البدريةةة ابلشةةدنا  خةةا  املنشةةن لقواعةةد مبسةة  نظةةا 

 السةةو  بوضةةو  عليةة  تةةرب ن مةةا و ةةو احلةةدوي، عةةرب التجةةار غارلصةة الةةدع  مةةن قي مةةا   نوعةةا   يشةةك  
  (28)األفريقي واجلنو  أفريقيا لشر  املش كة

 و ةةي املنشةةن، بقواعةةد التقيةةد تكةةاليف مةةن احلةةد يف بةة  املسةةمو  احلةةد قاعةةدة تسةةاعد وقةةد -37
 ميةةس أن يون املنشةةن األفريقيةةة غةةر املةةواي مةةن قصةةو  حمةةدية م ويةةة نسةةبة ابسةةتادا  تسةةم  قاعةةدة
 ابلنسةةةبة االعتبةةةار بعةةني مشةةةاهبة مرونةةةة أوجةة  أخةةةذ وميكةةةن املنشةةن  حيةةةث مةةةن املنةةت   بوضةةةع ذلةة 

 تتطلة  قةد واليت والشاي، كالشوكوالتة  الكام ، احمللي اإلنتا  ملعيار عاية   ختضع اليت للمنتجا 
 تةةؤيي مةةابين النوعيةةة  مةةن معينةةة يرجةةة حتقيةة  بقصةةد املنشةةن أفريقيةةة غةةر ألنةةوا  بسةةيطا   اسةةتاداما  

 والةيت واملعقةدة، الطويلةة القيمةة سالسة  يف  امةا   يورا   ذلة ، خبةال  واالستيعا ، ال اك  قاعدات
 أكثر  أساسيا   يورا   الوسيطة املنتجا  يف التجارة فيها تؤيي
 صةةةنف تغيةةةر قبيةةة  مةةةن املنشةةةن، مركةةةز لتنكيةةةد بديلةةةة معةةةاير وضةةةع إمكانيةةةة واسةةةتددا  -38

 مةةن  امشةةا   املاتلفةةة للشةةركا  يةة   قةةد القيمةةة، حسةة  امل ويةةة النسةةبة حتديةةد ومعةةاير التعريفةةا 
 يف احلاليةة املمارسةة مةع  ذا يتس  وسو  هلا  مال  مة األكثر التقيد اس اتيجيا  الختيار احلرية
 التنظيمية  التباينا  من احلد إىل يؤيي وسو  أفريقيا، يف إقليمية اقتصايية مجاعا  عدة

__________ 

   2019 األونكتاي، انظر (27)

   2019 األونكتاي، انظر (28)
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 أفريقيةةا، يف القطةةن ومنسةةوجا  مغةةزوال  لفائةةدة الكبةةرة التفضةةيلية اهلةةوام  شةةنن ومةةن -39
 البلةدان بةني التجةارة تعزيةز  ةد  بةني يةرب  أن التدةول، لتدقية  واحةد  ة  اعتمةاي مع ابالق ان
 التجةارة منطقةة مةن الفوائةد بعةض حتقية  وبةني القطةن منسةوجا  قبي  من املنتوجا  يف األفريقية
 مةةةةن مصةةةةنعة سةةةةلع تصةةةةدير أن غةةةةر حةةةةاال   األضةةةةعف األلبسةةةةة ملصةةةةد ِّري األفريقيةةةةة القاريةةةةة احلةةةةرة

 خطتهةا يف رمستة  مةا القةارة حتقة  لكةي يكفةي لةن القارة خار  من استراي ا مت وسيطة مدخال 
 أن ألفريقيةا ينبغي األونكتاي، ذل  عن يافع ومثلما الفقر  من واحلد العم  فر  استددا  من

 تصةةدير نتيجةةة الضةائعة الفةةر  مةةن تقلة  لكةةي األوليةةة السةلع علةة  الةةدائ  اعتماي ةا مسةةنلة تعةاج
 اقتصةايية مجاعةا  لعةدة عةابرة ممةرا  بفتدهةا األفريقيةة، القارية احلرة التجارة ومنطقة اخلا   املواي

  (29)القطاعا  من العديد يف الفر  لتل   خ  إلعطا  عديدة إمكانيا  تتي  إقليمية،
 مناسةة  تعريفةةا  جةةدول اختيةةار طريةة  عةةن حمةةدية قطاعةةا  معةةايرة حتسةةني وابإلمكةةان -40
 مةن حيةث مقي ِّةدة، منشةن قواعةد عل  االعتماي عو  واملستثناة( احلساسة ابملنتجا  خا  )أي

 آخر  إىل بلد من احلساسة القطاعا  ختتلف أن املرج 
 لكفالةةة أساسةةي أمةةر اجلمركيةةة، السةةلطا  قةةدرا  سةةيما وال املؤسسةةية، القةةدرا  وتعزيةةز -41
 جهةوي ُتكمَّ  وقد وحمايدا   ومتسقا   ب  للتنبؤ وقابال   شفافا   تنفيذا   عليها املتف  املنشن لقواعد تنفيذ

 مراكةز يف وخاصةة املاييةة، األساسةية اهلياكة  إنشةا  ويف التةدري  يف متناسةبة ابستثمارا  مشاهبة
 القاريةة احلةرة التجةارة منطقةة إطةار يف للجمةار  أكايمييةة إنشا  أيضا   وميكن النائية  احلدوي مراقبة

 الدولية  والتجارة واملكو  اجلمر  جماال  يف الفضل  املمارسا  تبايل بغية األفريقية،
   ية خةةالل مةةن منةةافع حيقةة  أن واالتصةةاال  املعلومةةا  تكنولوجيةةا تسةةار شةةنن ومةةن -42

 خمصصةة ابإلن نةت متصةلة منصةة إنشةا  ذلة  إىل السةب  ومةن التقياد  تكاليف وخفض الشفافية
 منطقةةة إطةةار يف املنشةةن لقواعةةد مسةةتوي    إىل بسةةهولة الوصةةول تتةةي  األفريقيةةة البلةةدان بةةني للتجةةارة
 أفريقيا  يف اإلقليمية االقتصايية واجلماعا  األفريقية القارية احلرة التجارة
 مةةةن اخلةةةا  القطةةةا  فةةةيه  مبةةةن املصةةةلدة، صةةةاحبة اجلهةةةا  مجيةةةع مةةةع التشةةةاور ويةةةؤيي -43
 املفاوضةةا  إرشةةاي يف أساسةةيا   يورا   املةةزارعني، ورابطةةا  النقةةااب  إىل التجاريةةة األعمةةال طةةا راب

 يكةون وقد التنظيمية  اللوائ ُ  األر  عل  حُتدِّثها اليت العملية واآل ر القطاعية الديناميا  بشنن
 املشةاك  حتديةد بغةر  واخلةا  العةا  القطةاعني بةني التدةاور تتةي  منتظمةة منتةد   إقامة مفيدا  
 األفريقية  القارية احلرة التجارة منطقة إنشا  ألثر يورية تقييما  وإجرا  التنفيذ تع   اليت
 علة  األفريقيةة القاريةة احلةرة التجةارة ملنطقةة املنشة  االتفةا  يةنص املسةتقب ، خيص وفيما -44

 املفاوضةا  نتيجةة كانةت  وأ    املنشةن، بقواعةد يتعلة  وفيمةا املسةتقب   يف مراجعةا  إجرا  إمكانية
 قةد الةيت املتواليةة لةر ر كام   تقيي  إلجرا  الكايف الوقت وأخذ الفر  تل  اغتنا  ميكن اجلارية،
 فعلة  االسة اتيجية  القطاعةا  من حمدية جملموعة ابلنسبة تدرجييا   تقييدية شرو  وضع عن تنشن
 شةنن مةن ،(30)األفريقية القطن طري  خريطة يف االس اتيجية االعتبارا  إىل وابلنظر املثال، سبي 
 قطةةا  يف املصةةلدة صةةاحبة اجلهةةا  مةةن األرجةة  علةة  ال حيةة  يلقةة  أن املسةةتقبلي التدةةر   ةةذا

__________ 

   2019 األونكتاي، (29)

(30) UNCTAD, 2014, Pan-African Cotton Road Map: A Continental Strategy to Strengthen Regional 
Cotton Value Chains for Poverty Reduction and Food Security (United Nations publication, New 

York and Geneva)   
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 حيفةةز أن والتصةةنيع اخلةةا  املةةواي بةةني أقةةو  ربةة  حلقةةة إنشةةا  شةةنن مةةن أعةة ، وبصةةورة  (31)القطةةن
 مةةاالبو إعةةالن يف املبينةةة الرؤيةةة مةع يتفةة  مبةةا اإلنتةةا ، صةعيد علةة  والتنافسةةية اإلنتاجيةةة   ية أكثةر
 ويف (32) املعيشةة سةب  وحتسةني املشة   الرخةا  أجة  مةن الزراعيني والتدول ابلنمو التعجي  بشنن
 املؤسسةةي، الصةةعيد وعلةة  األفريقةةي  االحتةةاي وضةةعها الةةيت 2009 لعةةا  للتعةةدين األفريقيةةة الرؤيةةة
 املؤييةة العمليةة تيسر يف األفريقي االحتاي مفوضية ب  تضطلع الذي الزعامة يور إىل اإلشارة جتدر
 التصةدي  عمليةة وضةع ويف األفريقيةة القاريةة احلةرة التجةارة ملنطقةة املنشة  االتفةا  علة  التوقيع إىل
 بة  حيظة  الةذي اال تمةا    ية احتمةال إىل جيةدة إشةارة يعطةي الةزخ  فهذا السريع  الطري  عل 
 األفريقية  القارية احلرة التجارة منطقة تنفيذ مرحلة يف املؤسسية القدرا  بنا  حاليا  

    

__________ 

   2019 األونكتاي، انظر (31)

 املشةةة   الرخةةا  أجةة  مةةةن الةةزراعيني والتدةةول ابلنمةةةو التعجيةة  بشةةنن مةةةاالبو إعةةالن ،2014 األفريقةةي، االحتةةاي (32)
   أاباب أييس املعيشة، سب  وحتسني


