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  قواعد املنشأ تشكل مفتاح النجاح ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية    
ــــرورة تبســــــيط قواعد      من أجل حتقيق  املنشــــــأ وجعلها مواتية لألعمال التجاريةضــ

  املكاسب املتوقعة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية

ورد يف تقرير حديث لألونكتاد  -قواعد املنشـــــــــــــأ  - ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٦جنيف،   
َتج  منطقة التجارة  ميكن أن تؤدي إىل جناح أو إخفاق -أن املعايري الالزمة لتحديد جنســـــــــــــية املنـْ

ر/مايو.   احلرة القارية األفريقية اليت دخلت حيز النفاذ يف أ
أن قواعد املنشـــــــــأ ميكن أن تكون  ٢٠١٩تقرير التنمية االقتصـــــــــادية يف أفريقيا لعام يالحظ   

لنسب ا.حامسة األمهية    ة للقارة إذا كانت مبسطة وشفافة ومالءمة لألعمال التجارية وميكن التنبؤ 
ريخ التكامل اإلقليمي ’’   تُعد منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من اإلجنازات البارزة يف 

ل إن قا للقارة، ومن املتوقع أن تولّد مكاســب كبرية. بيد أن األمني العام لألونكتاد، موخيســا كيتوي،
قواعد املنشــــأ ســــتحدد ما إذا كان حترير التجارة بشــــروط تفضــــيلية يف منطقة التجارة احلرة القارية 

  ‘‘. األفريقية سيكون العنصر احلاسم يف حتول أفريقيا حنو التصنيع
يف املــــائــــة فقط، مقــــارنـــة  ١٥ويف الوقــــت الراهن، تبلغ التجــــارة بني البلــــدان األفريقيــــة   

، وفقاً  ٦٧يف املائة يف آســــــــــــــيا و ٦١املائة يف أمريكا، ويف  ٤٧  حبوايل ت  يف املائة يف أورو لبيا
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، ولكن مبقدور منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية تغيري ذلك ٢٠١٧-٢٠١٥األونكتاد للفرتة 
  بشكل جذري.

دة من شأنه أن يؤدي إ كامالً   ووفقاً لتقديرات األونكتاد، فإن تنفيذ االتفاق تنفيذاً    ىل ز
يف املـــائـــة عنـــدمـــا تُلغى مجيع  ٣-١النـــاتج احمللي اإلمجـــايل يف معظم البلـــدان األفريقيـــة بنســــــــــــــبـــة 

  التعريفات اجلمركية.

  توقع تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية    
جــاء يف التقرير أن من املتوقع أن تؤدي منطقــة التجــارة احلرة القــاريــة األفريقيــة إىل تعزيز   

يف املائة عند تنفيذ التحرير الكامل للتعريفات اجلمركية،  ٣٣البلدان األفريقية بنســـــــبة التجارة بني 
يئة فرص ســوقية لتعزيز  مما يؤدي إىل جذب املزيد من االســتثمارات فيما بني البلدان األفريقية، و

  التصنيع يف أفريقيا من خالل سالسل القيمة اإلقليمية.
ال يتحقق إذا مل ُتصمم قواعد املنشأ وتُنّفذ بصورة  غري أن العديد من هذه املكاسب قد  

  مالئمة لدعم حترير التجارة التفضيلية.
فتحرير التجارة بشــــروط تفضــــيلية هو األســــاس لوجود منطقة للتجارة احلرة، حيث تقوم   

لغاء تعريفات االســترياد واحلصــص املفروضــة فيما بينها على معظم الســلع املتداولة،  البلدان األعضــاء 
  لكي متنح الشركات يف منطقة التجارة احلرة ميزة تنافسية.

غري أن التأهل للحصـول على أفضـليات من هذا القبيل يسـتوجب أن تسـتويف الشـركات   
  العاملة يف منطقة التجارة احلرة الشروط املتعلقة بقواعد املنشأ. 

د من أن منشـــأ وحتدد هذه القواعد الشـــروط اليت جيب على الشـــركات االمتثال هلا للتأك  
  السلع هو منطقة التجارة احلرة، فتكون من مثّ مؤهلة للمعاملة التفضيلية داخل املنطقة. 

قواعد املنشـــــأ تشـــــكل حجر الزاوية للتنفيذ الفعال لتحرير التجارة ’’ويرى الدكتور كيتوي أن   
رة احلرة، بشــــــروط تفضــــــيلية، وهي األداة الســــــياســــــاتية احلامسة املطلوبة لتشــــــغيل أي منطقة للتجا

  .‘‘أمهية حيوية فيما يتعلق بتوفري فرص تعزيز التجارة لصاحل البلدان األفريقية األقل منواً  تكتسي كما

  كيف تعمل قواعد املنشأ    
إن قيام البلدان األعضــــــــــاء يف منطقة التجارة احلرة القارية مبنح أفضــــــــــليات جتارية لبعضــــــــــها   

  من استريادها من اخلارج.  طة والنهائية فيما بينها بدالً البعض يؤدي إىل تبادل املزيد من السلع الوسي
وبذلك، تزيد التجارة داخل املنطقة، ويكون ذلك مبثابة قاعدة لدعم تطوير ســـــــــالســـــــــل   

  القيمة اإلقليمية وبناء القدرات الصناعية يف أفريقيا.
ومثة ترابط وثيق بني التجارة والتصــــــنيع، ألن حتفيز التكامل اإلقليمي من شــــــأنه أن يعزز   

  سالسل القيمة املضافة احمللية واإلقليمية. 
ومن خالل دعم التجــارة بني البلــدان األفريقيــة، تقوم منطقــة التجــارة احلرة القــاريــة كــذلــك   

ســـــــالســـــــل القيمة اإلقليمية، واحلد من اعتماد بتعزيز خطة حتول أفريقيا حنو التصـــــــنيع عن طريق تنمية 
  أفريقيا على السلع األساسية، وتوليد فرص العمل الالزمة لتسخري العائد الدميغرايف ألفريقيا.
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ولكن اســــــتفادة الشــــــركات داخل املنطقة من األفضــــــليات التجارية يف املمارســــــة العملية   
  نشأ وتنفيذها. ونطاق هذه االستفادة سيتوقف على طريقة تصميم قواعد امل

  قواعد املنشأ ينبغي أال تكون معقدة أو مكلفة    
هظ التكلفة، فإن    حيذر التقرير من أنه إذا كان االمتثال لقواعد املنشــــــــأ شــــــــديد التعقيد أو 

  الشركات قد تتخلي عن هذه األفضليات وختتار ممارسة التجارة مع شركاء من خارج املنطقة. 
ملثل، فإن الوضــــــــــــــع القائم قد يكون أكثر جاذبية؛ فعلى ســــــــــــــبيل املثال، قد تتقيد    و

ن ي كون تعاملها التجاري داخل اجلماعات االقتصـــــــادية اإلقليمية القائمة فقط، مع الشـــــــركات 
  حتقيق بعض املكاسب اإلضافية النامجة عن تعزيز السوق اإلقليمية.

ن تكون مبســطة    ويف حني ينبغي أن تكون قواعد املنشــأ حمددة الســياق، يوصــي األونكتاد 
  ا. وشفافة ومواتية لألعمال التجارية وميكن التنبؤ

كما ينبغي للقواعد أن تضــــــــــــــع يف االعتبار مســــــــــــــتوى القدرات اإلنتاجية واالختالالت   
ت يف االســـــتفادة اً،اهليكلية يف جمموعة واســـــعة من البلدان، مبا فيها أقل البلدان منو   اليت تواجه حتد

هيك عن تنفيذ شروط املنشأ بصورة صارمة.    من التعريفات التفضيلية، 

  لقادرة على االستفادة من املعاملة التفضيليةالبلدان غري ا    
ال تســــــتطيع االســــــتفادة اً وغري األقل منو اً يبني التقرير أن بعض البلدان األفريقية األقل منو   

ا إىل الشركاء اخلارجيني.    إىل حد كبري من املعاملة التفضيلية لصادرا
 يف املائة)، وبوركينا فاسو 4.6وهذه البلدان تشمل بنن (معدل استخدام املعاملة التفضيلية   

يف املائة)، وغينيا  3.5(صـــــفر يف املائة)، ومجهورية أفريقيا الوســـــطى (صـــــفر يف املائة)، وجيبويت (
  بيساو (صفر يف املائة).  - يف املائة)، وغينيا (صفر يف املائة) وغينيا 6.8االستوائية (

 0.4املائة)، ليبيا (صـــــفر يف املائة)، مايل (وهناك بلدان أخرى تشـــــمل ليرب (صـــــفر يف   
يف املائة)، توغو  1.1يف املائة)، سيشيل (صفر يف املائة)، سرياليون (صفر يف املائة)، الصومال (

  يف املائة). ٦(صفر يف املائة) وتنزانيا (
ووردت توصـــــية يف التقرير مفادها أنه جلعل قواعد املنشـــــأ املســـــتخدمة يف منطقة التجارة   

لعديد احل رة القارية متاحة للشركات، ميكن إنشاء منصة إليكرتونية للتجارة بني البلدان األفريقية 
ر كشـــــف  من اللغات احمللية لتكون مبثابة مســـــتودع لقواعد املنشـــــأ. فقواعد املنشـــــأ املبســـــطة تيســـــّ

ملنشأ.   حاالت االحتيال املتعلقة 
لقواعد املنشـــــأ يف منطقة التجارة  وعالوة على ذلك، فإن تقليل تكلفة امتثال الشـــــركات  

احلرة القارية يســتلزم بناء قدرات الســلطات اجلمركية على إنفاذها، وتعزيز التعاون عرب احلدود بني 
  هذه السلطات.

إىل أن تنظيم لقاءات منتظمة للتحاور بني اجلهات العامة واخلاصـــة اً ويشـــري التقرير أيضـــ  
ت توا جه تنفيذ قواعد املنشــــــــأ داخل منطقة التجارة احلرة ميكن أن يســــــــاعد على حتديد أي حتد

لنسبة للقطاع اخلاص.   القارية لكي تبقى مواتية لألعمال التجارية وداعمة للتجارة 
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  ما هي قواعد املنشأ؟    
قواعد املنشـــأ هي "جواز مرور" ميّكن الســـلع من العبور دون رســـوم مجركية داخل منطقة   

  شرط املتمثل يف أن منشأها يوجد داخل منطقة التجارة احلرة. للتجارة احلرة ما دامت تستويف ال
وحتدد هذه القواعد املعايري اليت جيب أن يســـــــــــــتوفيها املنـَْتج لكي يعترب أن منشـــــــــــــأه بلد   

مصــــــّدر من داخل منطقة التجارة احلرة، مما يؤهله ملعاملة تفضــــــيلية (دون تعريفة اســــــترياد) داخل 
رى، حتدد هذه القواعد منشــــــأ الســــــلع االقتصــــــادية داخل منطقة منطقة التجارة احلرة. وبعبارة أخ

  التجارة احلرة. 
وســــــُتنشــــــأ مبوجب اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية جلنة معنية بقواعد املنشــــــأ   

لشــفافية، وتقدم تقارير وتوصــيات ســتعراض ســنوي لتنفيذ هذه القواعد واألحكام املتعلقة   تضــطلع 
  املسؤولني يف جمال التجارة. للجنة من كبار

  
***  **  ***  


