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ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﺠﺎح ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺿـ ـ ــﺮورة ﺗﺒﺴـ ـ ــﻴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸـ ـ ــﺄ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺟنيﻒ ٢٦ ،ﺣﺰيران/يوﻧيﻪ  - ٢٠١٩قواعﺪ اﳌنشـ ـ ـ ـ ـ ــﺄ  -ورد ﰲ تقرير ﺣﺪيﺚ لﻸوﻧﻜتاد
أن اﳌﻌايﲑ الﻼزﻣة لتحﺪيﺪ ﺟنﺴـ ـ ـ ـ ـ ــية اﳌْنـتَﺞ  -ﳝﻜﻦ أن تﺆدي إﱃ ﳒاح أو إﺧفاق ﻣنﻄقة التﺠارة
اﳊرة القارية اﻷفريقية الﱵ دﺧلت ﺣيﺰ النفاذ ﰲ أ ر/ﻣايو.
يﻼﺣﻆ تقرير التنمية اﻻقتص ـ ـ ـ ــادية ﰲ أفريقيا لﻌام  ٢٠١٩أن قواعﺪ اﳌنش ـ ـ ـ ــﺄ ﳝﻜﻦ أن تﻜون
ﺣاﲰة اﻷﳘية لنﺴبة للقارة إذا كاﻧت ﻣبﺴﻄة وشفافة وﻣﻼءﻣة لﻸعمال التﺠارية وﳝﻜﻦ التنبﺆ ا.
’’تُﻌﺪ ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة القارية اﻷفريقية ﻣﻦ اﻹﳒازات البارزة ﰲ ريخ التﻜاﻣل اﻹقليمي
للقارة ،وﻣﻦ اﳌتوقﻊ أن تولّﺪ ﻣﻜاســﺐ كبﲑة .ﺑيﺪ أن اﻷﻣﲔ الﻌام لﻸوﻧﻜتاد ،ﻣوﺧيﺴــا كيتوي ،قال إن
قواعﺪ اﳌنشـ ــﺄ سـ ــتحﺪد ﻣا إذا كان ﲢرير التﺠارة ﺑشـ ــروط تفﻀـ ــيلية ﰲ ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة القارية
اﻷفريقية سيﻜون الﻌنصر اﳊاسﻢ ﰲ ﲢول أفريقيا ﳓو التصنيﻊ‘‘.
وﰲ الوق ــت الراهﻦ ،تبلﻎ التﺠ ــارة ﺑﲔ البل ــﺪان اﻷفريقي ــة  ١٥ﰲ اﳌ ــائ ــة فقط ،ﻣق ــارﻧ ــة
ﲝواﱄ  ٤٧ﰲ اﳌائة ﰲ أﻣريﻜا ،و ٦١ﰲ اﳌائة ﰲ آس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا و ٦٧ﰲ اﳌائة ﰲ أورو  ،وفقاً لبيا ت
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اﻷوﻧﻜتاد للفﱰة  ،٢٠١٧-٢٠١٥ولﻜﻦ ﲟقﺪور ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة القارية اﻷفريقية تﻐيﲑ ذلﻚ
ﺑشﻜل ﺟذري.
ووفقاً لتقﺪيرات اﻷوﻧﻜتاد ،فﺈن تنفيذ اﻻتفاق تنفيذاً كاﻣﻼً ﻣﻦ شﺄﻧﻪ أن يﺆدي إﱃ ز دة
النــاتﺞ اﶈلي اﻹﲨــاﱄ ﰲ ﻣﻌظﻢ البلــﺪان اﻷفريقيــة ﺑنﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة  ٣-١ﰲ اﳌــائــة عنــﺪﻣــا تُلﻐﻰ ﲨيﻊ
التﻌريفات اﳉمركية.
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺟــاء ﰲ التقرير أن ﻣﻦ اﳌتوقﻊ أن تﺆدي ﻣنﻄقــة التﺠــارة اﳊرة القــاريــة اﻷفريقيــة إﱃ تﻌﺰيﺰ
التﺠارة ﺑﲔ البلﺪان اﻷفريقية ﺑنﺴ ـ ـ ــبة  ٣٣ﰲ اﳌائة عنﺪ تنفيذ التحرير الﻜاﻣل للتﻌريفات اﳉمركية،
ﳑا يﺆدي إﱃ ﺟذب اﳌﺰيﺪ ﻣﻦ اﻻســتثمارات فيما ﺑﲔ البلﺪان اﻷفريقية ،و يئة فرص ســوقية لتﻌﺰيﺰ
التصنيﻊ ﰲ أفريقيا ﻣﻦ ﺧﻼل سﻼسل القيمة اﻹقليمية.
ﻏﲑ أن الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ هذه اﳌﻜاسﺐ قﺪ ﻻ يتحقﻖ إذا ﱂ تُصمﻢ قواعﺪ اﳌنشﺄ وتُن ّفذ ﺑصورة
ﻣﻼئمة لﺪعﻢ ﲢرير التﺠارة التفﻀيلية.
فتحرير التﺠارة ﺑشـ ــروط تفﻀـ ــيلية هو اﻷس ــاس لوﺟود ﻣنﻄقة للتﺠارة اﳊرة ،ﺣيﺚ تقوم
البلﺪان اﻷعﻀــاء لﻐاء تﻌريفات اﻻســتﲑاد واﳊصــص اﳌفروضــة فيما ﺑينها علﻰ ﻣﻌظﻢ الﺴــلﻊ اﳌتﺪاولة،
لﻜي ﲤنﺢ الشركات ﰲ ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة ﻣيﺰة تنافﺴية.
ﻏﲑ أن التﺄهل للحصـول علﻰ أفﻀـليات ﻣﻦ هذا القبيل يﺴـتوﺟﺐ أن تﺴـتوﰲ الشـركات
الﻌاﻣلة ﰲ ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة الشروط اﳌتﻌلقة ﺑقواعﺪ اﳌنشﺄ.
وﲢﺪد هذه القواعﺪ الشــروط الﱵ ﳚﺐ علﻰ الشــركات اﻻﻣتثال ﳍا للتﺄكﺪ ﻣﻦ أن ﻣنشــﺄ
الﺴلﻊ هو ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة ،فتﻜون ﻣﻦ ﰒّ ﻣﺆهلة للمﻌاﻣلة التفﻀيلية داﺧل اﳌنﻄقة.

ويرى الﺪكتور كيتوي أن ’’قواعﺪ اﳌنش ـ ــﺄ تش ـ ــﻜل ﺣﺠر الﺰاوية للتنفيذ الفﻌال لتحرير التﺠارة
ﺑش ـ ــروط تفﻀـ ـ ــيلية ،وهي اﻷداة الﺴ ـ ــياس ـ ــاتية اﳊاﲰة اﳌﻄلوﺑة لتش ـ ــﻐيل أي ﻣنﻄقة للتﺠارة اﳊرة،
كما تﻜتﺴي أﳘية ﺣيوية فيما يتﻌلﻖ ﺑتوفﲑ فرص تﻌﺰيﺰ التﺠارة لصاﱀ البلﺪان اﻷفريقية اﻷقل ﳕواً‘‘.
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ
إن قيام البلﺪان اﻷعﻀـ ـ ـ ـ ــاء ﰲ ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة القارية ﲟنﺢ أفﻀـ ـ ـ ـ ــليات ﲡارية لبﻌﻀـ ـ ـ ـ ــها
البﻌﺾ يﺆدي إﱃ تبادل اﳌﺰيﺪ ﻣﻦ الﺴلﻊ الوسيﻄة والنهائية فيما ﺑينها ﺑﺪﻻً ﻣﻦ استﲑادها ﻣﻦ اﳋارج.
وﺑذلﻚ ،تﺰيﺪ التﺠارة داﺧل اﳌنﻄقة ،ويﻜون ذلﻚ ﲟثاﺑة قاعﺪة لﺪعﻢ تﻄوير سـ ـ ـ ــﻼسـ ـ ـ ــل
القيمة اﻹقليمية وﺑناء القﺪرات الصناعية ﰲ أفريقيا.
وﲦة تراﺑط وﺛيﻖ ﺑﲔ التﺠارة والتص ـ ــنيﻊ ،ﻷن ﲢفيﺰ التﻜاﻣل اﻹقليمي ﻣﻦ ش ـ ــﺄﻧﻪ أن يﻌﺰز
سﻼسل القيمة اﳌﻀافة اﶈلية واﻹقليمية.
وﻣﻦ ﺧﻼل دعﻢ التﺠــارة ﺑﲔ البلــﺪان اﻷفريقيــة ،تقوم ﻣنﻄقــة التﺠــارة اﳊرة القــاريــة كــذلــﻚ
ﺑتﻌﺰيﺰ ﺧﻄة ﲢول أفريقيا ﳓو التصـ ـ ــنيﻊ عﻦ ﻃريﻖ تنمية سـ ـ ــﻼسـ ـ ــل القيمة اﻹقليمية ،واﳊﺪ ﻣﻦ اعتماد
أفريقيا علﻰ الﺴلﻊ اﻷساسية ،وتوليﺪ فرص الﻌمل الﻼزﻣة لتﺴخﲑ الﻌائﺪ الﺪﳝﻐراﰲ ﻷفريقيا.
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ولﻜﻦ اس ـ ــتفادة الش ـ ــركات داﺧل اﳌنﻄقة ﻣﻦ اﻷفﻀ ـ ــليات التﺠارية ﰲ اﳌمارس ـ ــة الﻌملية
وﻧﻄاق هذه اﻻستفادة سيتوقﻒ علﻰ ﻃريقة تصميﻢ قواعﺪ اﳌنشﺄ وتنفيذها.
ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪة أو ﻣﻜﻠﻔﺔ
ﳛذر التقرير ﻣﻦ أﻧﻪ إذا كان اﻻﻣتثال لقواعﺪ اﳌنشـ ـ ـ ــﺄ شـ ـ ـ ــﺪيﺪ التﻌقيﺪ أو هﻆ التﻜلفة ،فﺈن
الشركات قﺪ تتخلي عﻦ هذه اﻷفﻀليات وﲣتار ﳑارسة التﺠارة ﻣﻊ شركاء ﻣﻦ ﺧارج اﳌنﻄقة.
و ﳌثل ،فﺈن الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ القائﻢ قﺪ يﻜون أكثر ﺟاذﺑية؛ فﻌلﻰ س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل اﳌثال ،قﺪ تتقيﺪ
الش ـ ـ ــركات ن يﻜون تﻌاﻣلها التﺠاري داﺧل اﳉماعات اﻻقتص ـ ـ ــادية اﻹقليمية القائمة فقط ،ﻣﻊ
ﲢقيﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻜاسﺐ اﻹضافية الناﲨة عﻦ تﻌﺰيﺰ الﺴوق اﻹقليمية.
وﰲ ﺣﲔ ينبﻐي أن تﻜون قواعﺪ اﳌنشــﺄ ﳏﺪدة الﺴــياق ،يوصــي اﻷوﻧﻜتاد ن تﻜون ﻣبﺴــﻄة
وشفافة وﻣواتية لﻸعمال التﺠارية وﳝﻜﻦ التنبﺆ ا.
كما ينبﻐي للقواعﺪ أن تﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﰲ اﻻعتبار ﻣﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى القﺪرات اﻹﻧتاﺟية واﻻﺧتﻼﻻت
اﳍيﻜلية ﰲ ﳎموعة واسـ ــﻌة ﻣﻦ البلﺪان ،ﲟا فيها أقل البلﺪان ﳕواً ،الﱵ تواﺟﻪ ﲢﺪ ت ﰲ اﻻسـ ــتفادة
ﻣﻦ التﻌريفات التفﻀيلية ،هيﻚ عﻦ تنفيذ شروط اﳌنشﺄ ﺑصورة صارﻣة.
اﻟﺒﻠﺪان ﻏﲑ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
يبﲔ التقرير أن ﺑﻌﺾ البلﺪان اﻷفريقية اﻷقل ﳕواً وﻏﲑ اﻷقل ﳕواً ﻻ تﺴ ـ ــتﻄيﻊ اﻻس ـ ــتفادة
إﱃ ﺣﺪ كبﲑ ﻣﻦ اﳌﻌاﻣلة التفﻀيلية لصادرا ا إﱃ الشركاء اﳋارﺟيﲔ.
وهذه البلﺪان تشمل ﺑنﻦ )ﻣﻌﺪل استخﺪام اﳌﻌاﻣلة التفﻀيلية  4.6ﰲ اﳌائة( ،وﺑوركينا فاسو
)ص ـ ــفر ﰲ اﳌائة( ،وﲨهورية أفريقيا الوس ـ ــﻄﻰ )ص ـ ــفر ﰲ اﳌائة( ،وﺟيبوﰐ ) 3.5ﰲ اﳌائة( ،وﻏينيا
اﻻستوائية ) 6.8ﰲ اﳌائة( ،وﻏينيا )صفر ﰲ اﳌائة( وﻏينيا  -ﺑيﺴاو )صفر ﰲ اﳌائة(.
وهناك ﺑلﺪان أﺧرى تشـ ــمل ليﱪ )صـ ــفر ﰲ اﳌائة( ،ليبيا )صـ ــفر ﰲ اﳌائة( ،ﻣاﱄ )0.4
ﰲ اﳌائة( ،سيشيل )صفر ﰲ اﳌائة( ،سﲑاليون )صفر ﰲ اﳌائة( ،الصوﻣال ) 1.1ﰲ اﳌائة( ،توﻏو
)صفر ﰲ اﳌائة( وتنﺰاﻧيا ) ٦ﰲ اﳌائة(.
ووردت توص ـ ــية ﰲ التقرير ﻣفادها أﻧﻪ ﳉﻌل قواعﺪ اﳌنش ـ ــﺄ اﳌﺴ ـ ــتخﺪﻣة ﰲ ﻣنﻄقة التﺠارة
اﳊرة القارية ﻣتاﺣة للشركات ،ﳝﻜﻦ إﻧشاء ﻣنصة إليﻜﱰوﻧية للتﺠارة ﺑﲔ البلﺪان اﻷفريقية لﻌﺪيﺪ
ﻣﻦ اللﻐات اﶈلية لتﻜون ﲟثاﺑة ﻣﺴ ـ ــتودع لقواعﺪ اﳌنش ـ ــﺄ .فقواعﺪ اﳌنش ـ ــﺄ اﳌبﺴ ـ ــﻄة تي ّﺴـ ـ ـر كش ـ ــﻒ
ﺣاﻻت اﻻﺣتيال اﳌتﻌلقة ﳌنشﺄ.
وعﻼوة علﻰ ذلﻚ ،فﺈن تقليل تﻜلفة اﻣتثال الش ـ ــركات لقواعﺪ اﳌنش ـ ــﺄ ﰲ ﻣنﻄقة التﺠارة
اﳊرة القارية يﺴــتلﺰم ﺑناء قﺪرات الﺴــلﻄات اﳉمركية علﻰ إﻧفاذها ،وتﻌﺰيﺰ التﻌاون عﱪ اﳊﺪود ﺑﲔ
هذه الﺴلﻄات.
ويش ــﲑ التقرير أيﻀ ـاً إﱃ أن تنظيﻢ لقاءات ﻣنتظمة للتحاور ﺑﲔ اﳉهات الﻌاﻣة واﳋاص ــة
ﳝﻜﻦ أن يﺴ ـ ـ ــاعﺪ علﻰ ﲢﺪيﺪ أي ﲢﺪ ت تواﺟﻪ تنفيذ قواعﺪ اﳌنش ـ ـ ــﺄ داﺧل ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة
القارية لﻜي تبقﻰ ﻣواتية لﻸعمال التﺠارية وداعمة للتﺠارة لنﺴبة للقﻄاع اﳋاص.
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺸﺄ؟
قواعﺪ اﳌنش ــﺄ هي "ﺟواز ﻣرور" ﳝ ّﻜﻦ الﺴ ــلﻊ ﻣﻦ الﻌبور دون رس ــوم ﲨركية داﺧل ﻣنﻄقة
للتﺠارة اﳊرة ﻣا داﻣت تﺴتوﰲ الشرط اﳌتمثل ﰲ أن ﻣنشﺄها يوﺟﺪ داﺧل ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة.
وﲢﺪد هذه القواعﺪ اﳌﻌايﲑ الﱵ ﳚﺐ أن يﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفيها اﳌْنـتَﺞ لﻜي يﻌتﱪ أن ﻣنش ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄه ﺑلﺪ
ﻣص ـ ـ ـ ّﺪر ﻣﻦ داﺧل ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة ،ﳑا يﺆهلﻪ ﳌﻌاﻣلة تفﻀـ ـ ــيلية )دون تﻌريفة اسـ ـ ــتﲑاد( داﺧل
ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة .وﺑﻌبارة أﺧرى ،ﲢﺪد هذه القواعﺪ ﻣنش ـ ــﺄ الﺴ ـ ــلﻊ اﻻقتص ـ ــادية داﺧل ﻣنﻄقة
التﺠارة اﳊرة.
وسـ ـ ــتُنشـ ـ ــﺄ ﲟوﺟﺐ اتفاق ﻣنﻄقة التﺠارة اﳊرة القارية اﻷفريقية ﳉنة ﻣﻌنية ﺑقواعﺪ اﳌنشـ ـ ــﺄ
تﻀــﻄلﻊ ســتﻌراض ســنوي لتنفيذ هذه القواعﺪ واﻷﺣﻜام اﳌتﻌلقة لشــفافية ،وتقﺪم تقارير وتوصــيات
للﺠنة ﻣﻦ كبار اﳌﺴﺆولﲔ ﰲ ﳎال التﺠارة.
*** ** ***

