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 مجلس التجارة والتنمية
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 2022تموز/يوليه  1 -حزيران/يونيه  20جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 5البند 

التنمية االقتصااااااا أة يق اي جنياا فنق الاواحد الملتملة لمنتجة التجارة الل ة    
 لملة عامة  -الجارجة األي جنية من افل تلجيق النمو الشامل 

 موجز  
المعنون    األونكتاد  تقرير  لعام  يهدف  أفريقيا  التنمية االقتصادية في  الفوائد    : 2021تقرير  جني 

إلى تزويد الحكومات في    التجارة الحرة القارية األفريقية من أجل تحقيق النمو الشاملالمحتملة لمنطقة  
أفريقيا والشركاء في التنمية بالمعرفة الالزمة بشأن الكيفية التي يمكن بها االستفادة من منطقة التجارة  

النمو الشامل وبشأن الحاجة إلى سياسات متك األفريقية من أجل تحقيق  القارية  املة تجعل من الحرة 
 منطقة التجارة الحرة منطقًة شاملة للجميع عبر البلدان في أفريقيا وداخلها.

ولتحقيق اإلمكانات التصددددديرية ألفريقيا، يلزم ت فيح الحواجز الجمركية واير الجمركية  يما  
ر القدرات اإلنتاجية بين البلدان األفريقية وزيادة القدرات اإلنتاجية لتيسدددددير التجارة اإلقليمية. ويحدد التقري

اإلقليمية، وتطوير سددددلسددددلة القيمة في تجهيز األااية الزرااية، ومددددناعة المركمات، بومددددفها محركات  
محتملة للنمو المفضدي إلى التحول. وباإلادافة إلى كل ، يتضدمن التقرير تحلياًل للكيفية التي يمكن بها 

واإلنتاج واالسددددددددتنمار والنمو التي تتيحها أن يسددددددددتفيد الجميع من المكاسددددددددص المتوقعة من فر  التجارة  
منطقة التجارة الحرة. وُتسدددت دم مجموعة من مصدددادر البيانات في تقييف م تلد أبعاد الشدددمول، المتعلقة  
ر فوائد منطقة التجارة الحرة   بكل من الدخل واالسدددتهالب وبالمشددداركة االقتصدددادية المتسددداوية. ولكي تسددد ا

وتعّف الجميع، ينمغي أن ُتراعى أشددددددددكال التجارة اير الرسددددددددمية والجهات    الً كام القارية األفريقية تسدددددددد يراً 
 ماحمة المصلحة عند التصميف والتنفيا.
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 مجدمة -اوالا  

على مدى العقود الماادددددددددددية، لف يسدددددددددددتند التكامل اإلقليمي في أفريقيا إلى برنام  محح لتحرير  -1
الجمداعي على الداات، أو  و يشددددددددددددددكدل، بدالمفهوم الحدالي، خطوة  التجدارة، بدل كدان قدائمدا على ركن االعتمداد  

نحو بناء قارة مسددددالمة ومزد رة ومتكاملة. ومن المتوقع أن تغير منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية قواعد  
اللعمة بالنسددددمة لطموحات التنمية في أفريقيا. ويعكم تصددددميف االتفا  المنشددددج لمنطقة التجارة الحرة القارية  

بإنشددددددداء إاار لتكامل اجتماعي واقتصدددددددادا أعمق وتحسدددددددين التعاون الاا يمّكن   مدددددددريحاً   ألفريقية التزاماً ا
التجارة واالسدددتنمار وحركة الناد لدعف التصدددنيع وتطوير قطات خدمات مفعف بالنشددداأ. ويمكن أن تولّ د  ا   

في النمو الشددددددامل في القارة.    اإلنجازات في نهاية المطاف وظائد الئقة وأن تزيد اإليرادات وتسددددددهف من  ف
وزيادة التركيز على تعميق التجارة داخل المنطقة، واالسدتنمارات عبر الحدود في الهيالل األسداسدية، وتعزيز 
سدددياسدددات التجارة والتصدددنيع التي تشدددجع قالصدددنع األفريقيق أمرا أسددداسدددي الزد ار القارة في المسدددتقبل وبناء  

لعالمية، المالية منها والمتصدددددلة بالغااء والمناج والجوائك. ولكي  قدرتها على الصدددددمود في وجه الصددددددمات ا
تغير منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية قواعد اللعمة، تحتاج البلدان األفريقية إلى اعتماد سدددياسدددات تعزز 

التجارة  االتسددددددددا  بين التدابير التجارية وأ داف التنويع واسددددددددتيعا  الجميع. وما لف يتحقق كل ، فإن منطقة  
الحرة قد تقتصر على خطة لتحرير التجارة، ومن  ف لن تحقق آمال شعو  أفريقيا وتطلعاتها. وإكا ما ُنفات  

، فإنها سدددددددددتسددددددددداعد في التصددددددددددا للتحديات الناشددددددددد ة عن فعاالً   منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية تنفيااً 
المضدائع التي تجسدد ميمة مضدافة محدودة بالنسدمة  االعتماد المفرأ في أفريقيا على إمدادات السدلع األولية و 

 لألسوا  العالمية.

ويتطلددص اموم منطقددة التجددارة الحرة القدداريددة األفريقيددة المتمنددل في تحقيق التحول تنفيددا  االتفددا    -2
  المنشدددددج للمنطقة تنفياًا فعااًل لتهي ة بي ة تكفل تكافؤ الفر  للشدددددركات األفريقية والعمال األفارقة. ويسدددددتلزم
كل ، على سددددبيل المنال، أن تتام للمنتجين والتجار رالشددددركات الكبيرة والمتوسددددطة والصددددغيرة  فر  جيدة  
للومددول إلى األسددوا  والموارد اإلنتاجية. ويحتاج العمال إلى التسددا  مهارات أفضددل لالسددتجابة لمتطلمات  

، ال بد من التصددددددا  شددددددامالً   ة نمواً سددددددو  العمل المتطورة. وكيما تحقق منطقة التجارة الحرة القارية األفريقي
للتفداوتدات بين م تلد الكيداندات بين البلددان وداخلهدا ربمدا في كلد ، في جملدة أمور، أوجده التفداوت أو عددم  
المسددددددددددداواة بين الرجل والمرأةل والجهات الفاعلة اير الرسدددددددددددمية والرسدددددددددددميةل والمنااق الم تلفة،  يما يتعلق  

يتعين على الحكومدات أن تعزز بي دة تمكينيدة مؤاتيدة ييدل فيهدا القطات  بدالنمو  بطريقدة فعدالدة ومسددددددددددددددتددامدة. و 
ال ا  العمود الفقرا للنمو المفعف بالنشددددددداأ الاا تقود  الصدددددددناعة وال دمات. والتكامل اإلقليمي أمر بال   
  األ ميددة ألنده ينطوا على إمكددانيددة تعزيز التعدداون الددولي واإلقليمي في التغلددص على الحواجز أمدام التجددارة

زيادة التعاون بين االقتصدددادات    أيضددداً التي تعيق تدفق الناد والسدددلع وال دمات والمعارف. ومن الضدددرورا  
لالزد ار. وسترتمط الجهود الوانية التي تبالها    من أجل تعزيز السالم بين البلدان الاا يشكل بدور  محركاً 

د من الفقر، إلى حد ما، بنجام أو فشددددل االقتصددددادات في أفريقيا لتعزيز النمو والحد من عدم المسدددداواة والح
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 

وتحتاج أفريقيا إلى موامددلة التحسددينات المؤسددسددية واإلمددالحات الهيكلية لتعييف اإلمكانات التي   -3
وخطددة االتحداد   2030ينطوا عليهددا التكددامددل اإلقليمي في تحقيق أ ددداف خطددة التنميددة المسددددددددددددددتدددامددة لعددام  

بيددد أن القدددرة على تحقيق الفوائددد المحتملددة لمنطقددة التجددارة الحرة القدداريددة األفريقيددة    .2063ألفريقي لعددام ا
بسددالسددة يتوقد على عدة عوامل، منها مسددتوى التكامل والسددياسددات واير ا من التدخالت التكميلية القائمة  

لقضدددددددايا أ ميًة التي تسدددددددمك باسدددددددتغالل الفر  التي يتيحها التكامل األعمق بطريقة فعالة. ومما يزيد  ا  ا
  وإلحداحدًا أن التجدارة الحرة في إادار منطقدة التجدارة الحرة القداريدة األفريقيدة بددأت رسددددددددددددددميدًا في كدانون النداني/

ويشدددددير الطابع المتطور نسدددددبيًا للتجارة  يما بين البلدان األفريقية إلى أن السدددددو  اإلقليمية قد   .2021 يناير 
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حتى اآلن  لدعف التنويع االقتصدددددادا، شدددددريطة أن يتف تناول    ألبر راير مسدددددتغ ل إلى حد كبير  تتيك مجاالً 
منطقة التجارة الحرة وتنفيا ا بومددددفها فرمددددة لتعزيز االتسددددا  في إاار السددددياسددددة التجارية ألفريقيا وخطة 

 التحول الهيكلي للقارة. 

لف ات  للجميع يسدمك للناد من م تلد ا  شدامالً   ويتطلص الحد من الفقر بشدكل سدريع ومسدتدام نمواً  -4
  وفي م تلد القطاعات رالزراعة و/أو التصدنيع والصدناعة  رأا حسدص نوت الجنم والعر  و/أو الدين منالً 

و/أو ال دمات  بالمسددددا مة في النمو االقتصددددادا و/أو االسددددتفادة منه. ويشددددير النمو الشددددامل إلى كل من 
في سددددددديا  تحوالت السدددددددو     وتيرة النمو وتوزيعه الاا يضدددددددمن اإلنصددددددداف والمسددددددداواة في الفر  والحماية

والعمالة، مما يسدمك لجميع شدرائك السدكان بالومدول العادل إلى فوائد النمو. ويقوت ارتفات مسدتويات عدم  
. وقد شدددهدت االقتصدددادات األفريقية فترة من النمو اير المسدددبو    1رالمسددداواة أ ر  النمو على الحد من الفقر 

إلى تحسدن سدياسدات االقتصداد الكلي في   ين ويرجع كل  جزئياً في العشدرية األولى من القرن الحادا والعشدر 
ومع كل ، تشدددددددير االتجا ات األخيرة في الفقر والنمو إلى    .2010القارة، لتسدددددددجل بعد كل  تمااؤًا منا عام  

نمط معالم لعملية النمو الشددددددامل. فالقارة التزال تسددددددتضدددددديف االبية فقراء العالف، وسددددددط ارتفات متوامددددددل  
. واستمرت الفجوة بين األانياء والفقراء في االتسات في معيف بلدان أفريقيا، و ي   2رلمساواة لمستويات عدم ا

،  من سدددددددددددددكان القارة تقريماً   0,0001، حيث تسدددددددددددددتأ ر حفنة من أانى الناد، تمنل  اني ألنر القارات تفاوتاً 
ندداميددة األخرى، ففيمددا يتعلق  وبددالمقددارنددة مع البلدددان ال . 3رفي المددائددة من مجموت النروة في أفريقيددا  40 بنحو

بالنسمة   0,39مقابل   0,43  ددددددبعدم المساواة في الدخل داخل البلدان، يقدر متوسط مؤشر جيني في أفريقيا ب
. وعالوة على كل ، تعّد مسدددتويات عدم المسددداواة بين الجنسدددين في المنطقة من بين  4رلسدددائر البلدان النامية

الاا ي لق، إلى جانص ارتفات مستويات عدم المساواة االقتصادية، قشمكة  أعلى المعدالت في العالف، األمر  
. وقد أظهرت الجائحة الحالية كال  أن ارتفات مسدددددتويات عدم المسددددداواة في المنطقة   5رخانقة من اإلقصددددداءق

تزيد من تعرت الف ات المهمشة للصدمات ال ارجية، وال سيما الف ات التي تعاني من تدني فر  الومول  
ى المرافق الصددددحية والتعليف والمشدددداركة في األنشددددطة االقتصددددادية والسددددياسددددية. لال ، ييل فهف مدى قدرة  إل

الف ات الضددددعيفة والمهمشددددة على المشدددداركة الكاملة في فر  النمو التي توفر ا منطقة التجارة الحرة القارية  
،  يمدا يتعلق بدالتجدارة،  وأخيراً  .2063في تعزيز تحقيق خطدة عدام   حتميداً  األفريقيدة واالسددددددددددددددتفدادة منهدا أمراً 

على مدى السنوات ال مسين المااية. وتعتمد    مطرداً   ان فضت حصة أفريقيا في التجارة العالمية ان فاااً 
  

 ,B BN Adeleye, O Gershon, A Ogundipe, O Owolabi, I Ogunrinola and O Adediran, 2020  1ر

Comparative investigation of the growth-poverty-inequality trilemma in sub-Saharan Africa and 

Latin American and Caribbean countries, Heliyon, 6(12); AK Fosu, 2015, Growth, inequality and 

poverty in sub-Saharan Africa: Recent progress in a global context, Oxford Development Studies, 

43(1):44–59; E Ianchovichina and S Lundström, 2009, Inclusive growth analytics: Framework and 

application, Policy Research Working Paper No. 4851, World Bank . 
  M Schoch and C Lakner, 2020, African countries show mixed progress towards poverty reduction  2ر

and half of them have an extreme poverty rate above 35 per cent, 22 December  ،:متام في الرابط التالي 

https://blogs.worldbank.org/opendata/african-countries-show-mixed-progress-towards-poverty-

reduction-and-half-them-have-extreme 2021 آكار/مارد 16ااُّلع عليه في ر . 

 ,E Seery, J Okanda and M Lawson, 2019, A tale of the continents: Combat inequality in Africa  3ر

Oxfam briefing paper. 

 H Bhorat and K Naidoo, 2017, Drivers of inequality in the context of the growth-poverty-inequality  4ر

nexus in Africa: An overview of key issues.  فى:  United Nations Development Programme, Income 

Inequality Trends in Sub-Saharan Africa: Divergence, Determinants and Consequences (New 

York):53–73. 

 .Seery et al, 2019  5ر
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https://blogs.worldbank.org/opendata/african-countries-show-mixed-progress-towards-poverty-reduction-and-half-them-have-extreme


TD/B/69/2 

GE.22-05338 4 

القارة اعتمادًا كبيرًا على الواردات وعلى مددددددددادرات الموارد الطبيعية القائمة على السددددددددلع األسدددددددداسددددددددية. وفي  
  14,4مدائدة من التجدارة العدالميدة، في حين منلدت التجدارة البينيدة األفريقيدة  في ال  2,8، منلدت أفريقيدا  2019 عدام

في المائة فقط من إجمالي تجارة القارة. ولف تحدد بلدان أفريقيا بعُد وسدددددددددددائل فعالة لتعزيز النمو المسدددددددددددتدام  
في أفريقيا أن    واالرتقاء بمسدددتويات المعيشدددة. ومن األفكار األسددداسدددية التي تقوم عليها عملية التكامل اإلقليمي

  ناب إمكانات كبيرة لف تتحقق لزيادة التجارة داخل المنطقة في إاار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 

وإزاء  ددددا  ال لفيددددة، يمكن لمنطقددددة التجددددارة الحرة القدددداريددددة األفريقيددددة أن تكون مفيدددددة في عكم   -5
المسددددداعدة في وادددددع أفريقيا على مسدددددار نمو شدددددامل  االتجا ات الحالية في الفقر وعدم المسددددداواة والنمو، و 

جني الفوائد المحتملة لمنطقة    :2021تقرير التنمية االقتصدادية في أفريقيا لعام  ومسدتدام، كما  و مبيان في 
. ويرد ادددمن التقرير تحقيق في الكيفية التي   6رالتجارة الحرة القارية األفريقية من أجل تحقيق النمو الشدددامل

سدتؤ ر بها االتجا ات والممارسدات األخيرة في مضدمار السدياسدة العامة، وال سديما تل  التي يتوقع أن تسدود  
بالنير إلى تزايد أوجه عدم المسددداواة بين   على آفا  تحقيق نمو ألنر شدددموالً في إاار منطقة التجارة الحرة،  

بلدان المنطقة وداخلها واآل ار السدددددددلبية للجائحة. ويتضدددددددمن التقرير كال  تحلياًل للكيفية التي يمكن بها أن  
ا منطقة يسددددددددتفيد الجميع من المكاسددددددددص المتوقعة من فر  التجارة واإلنتاج واالسددددددددتنمار والنمو التي تتيحه

التجارة الحرة. وبالتركيز على العنامددددر النال ة التي ترسددددا النمو الشددددامل رالناد واالزد ار والشددددرالة  من 
   الناد والكوكص واالزد ار والسدالم والشدرالة ر  2030الواردة في خطة عام    five Psبين العنامدر ال مسدة  

الحدود، ال سدديما بين الف ات المهمشددة، لضددمان  يتف تقييف التحديات التي تواجهها التجارة اير الرسددمية عبر 
أن تكون منطقة التجارة الحرة شدددددددداملة للجميع عبر القطاعات وأن يتف اسددددددددت دام القوى العاملة المتنامية في 
المنطقة بكفاءة. وباإلاددافة إلى كل ، كما يتضددمن التقرير تقييمًا للكيفية التي يمكن بها للمنطقة أن تسددتفيد 

إمكاناتها التجارية اير المسدددتغلة من خالل منطقة التجارة الحرة. وأخيرا، يسدددلط التقرير   اسدددتفادة شددداملة من
الضددددوء على أ مية الشددددرالات في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، لتعزيز النمو الشددددامل والقدرة  

 على الصمود في فترة ما بعد الجائحة في المنطقة بشكل فعال.

 افات ال حيسيةاالستنت -ثانياا  

الضددددددوء  على الكيفية    2021تقرير التنمية االقتصددددددادية في أفريقيا لعام  يسددددددلط التحليل الوارد في  -6
التي سددتؤ ر بها االتجا ات والممارسددات األخيرة في مضددمار السددياسددة العامة، وال سدديما تل  التي يتوقع أن  

، بدالنير إلى تزايدد أوجده عدم  نر شددددددددددددددموالً تسددددددددددددددود في إادار منطقدة التجدارة الحرة، على آفدا  تحقيق نمو أل
م تومددددددديات إلى الحكومات في أفريقيا   المسددددددداواة بين بلدان المنطقة وداخلها واآل ار السدددددددلبية للجائحة. وتقدا
والمجتمع المتعدد األاراف، تهدف إلى دعف مدددددددددددنع السدددددددددددياسدددددددددددات في جميع أنحاء القارة من خالل تحديد  

كاسددددددددددددددص المتوقعة من فر  التجارة واإلنتاج واالسددددددددددددددتنمار والنمو التي  الكيفية التي يمكن بها أن تكون الم
. وباإلادافة إلى كل ، ُيقترم إنشداء مجموعة أدوات لتمسديط عنامدر  تتيحها منطقة التجارة الحرة ألنر شدموالً 

 النمو الشامل في المفاواات الجارية في إاار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

،  2063التجارة الحرة القارية األفريقية واحدًا من المشاريع الرائدة في إاار خطة عام  وُتع د منطقة  -7
م تلفة تتعلق بالنمو المسدتدام والشدامل للجميع. ويتمنل أحد أ داف منطقة التجارة الحرة  فًا  التي تتضدمن أ دا

القارية األفريقية في قتعزيز وتحقيق التنمية االجتمااية واالقتصددادية المسددتدامة والشدداملة للجميع، والمسدداواة  

  

 UNCTAD, 2021, Economic Development in Africa Report 2021: Reaping the Potential Benefits of  6ر

the African Continental Free Trade Area for Inclusive Growth (United Nations publication, sales 

no. E.21.II.D.3, Geneva). 
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تقرير التنمية االقتصدددددادية    بين الجنسدددددين، والتحول الهيكلي للدول األارافق. وبناء على كل ، يتف في إاار 
تناول عنامدر وقنوات محددة التي يمكن من خاللها للتدخالت والشدرالات المتكاملة   2021في أفريقيا لعام  

في إاار منطقة التجارة الحرة أن تدعف االسدتغالل الشدامل للفوائد المحتملة، التي تشدمل التنويع االقتصدادا  
في التجارةل ودعف  يًا  النساء والشما  والمؤسسات المملوكة محل  وتعزيز القدرة على الصمودل وزيادة حصص

رفع تصددددددددنيف المشدددددددداريع اير الرسددددددددمية إلى مشدددددددداريع مددددددددغيرة ومتوسددددددددطة. وتؤكد المناقشددددددددة على الدور  
االسددددددددتراتيجي لمنطقة التجارة الحرة في إاال  العنان لفر  التصدددددددددير المتسدددددددداوية لجميع الجهات الفاعلة  

لشدددددامليتن. وتكشدددددد المسدددددتويات العالية لةمكانات التجارية اير المسدددددتغلة عن فر   دعمًا للنمو والتنمية ا
للنمو الشددددددددددددددامل في إاار منطقة التجارة الحرة. ومع كل ، وكما  و مبّين في التقرير، ال يمكن تحقيق كل   

السدددددلع  إال إكا اقترن التنفيا بسدددددياسدددددات واسدددددتراتيجيات تجارية متماسدددددكة تركز على الحد من االعتماد على 
األسددددددددداسدددددددددية في المنطقة وتعزز التجارة المنصدددددددددفة. وتتوقد فعالية  ا  السدددددددددياسدددددددددات على نواية اآلليات  
المؤسدددددسدددددية، سدددددواء تل  المعنية برمدددددد التنفيا أو بتسدددددوية المنازعات، والشدددددرالات التي تدعف تفعيل منطقة 

 التجارة الحرة. وتشمل الحقائق النمطية الرئيسية ما يلي:

في المتوسدددط، ان فضدددت نسدددمة األسدددر في أفريقيا التي يقل مسدددتوى دخلها أو اسدددتهاللها   •
إلى   2010في المائة في عام    40,2دوالر في اليوم رتعادل القوة الشدرائية  من   1,9عن 

و يما يتعلق بعدم المسدددددددداواة، يتراوم مؤشددددددددر جيني في  .2019في المائة في عام    34,4
في المدددائدددة رجنو  أفريقيدددا .    63,3مدددائدددة رالجزائر  إلى  في ال  27,6بلددددان أفريقيدددا من  

وتهدد الجائحة بتعريح العديد من مكاسدددددددددددددص النمو التي تحققت في السدددددددددددددنوات األخيرة  
 لل طر، من خالل وقد ان فات معدالت الفقر ومفاقمة أوجه عدم المساواة.

لشامل المتعدد  يشمل النمو الشامل للجميع عنامر النمو الشامل المرتمط بالدخل والنمو ا •
األبعادل أما النوت األول من النمو، عبر جميع شدددددددرائك السدددددددكان، كما يتضدددددددك من خالل  
منحنيات حدوث النمو، فقد كان شددددددداماًل رأا النمو الاا يقلل من الفقر وعدم المسددددددداواة   

فقط في أفريقيال وأدى إلى الحد من الفقر ولكن زاد من أوجه عدم المسدددددددداواة    بلداً   17في 
ل ولف يكن شداماًل للجميع رأا النمو الاا ال يحد من الفقر وال من أوجه عدم  لداً ب  18في 

 .بلداً  14المساواة  في 

يمكن أن يسداعد تعزيز التكامل التجارا اإلقليمي على تعزيز التنمية الشداملة. ومن شدأن  •
أن  إزالدة الحواجز الجمركيدة واير الجمركيدة داخدل أفريقيدا في إادار منطقدة التجدارة الحرة 

 تجارية جديدة.مًا يتيك فر 

مليار    21,9يبل  إجمالي إمكانات التصددددددددددددير اير المسدددددددددددتغلة للتجارة البينية في أفريقيا   •
دوالر، ألنر من  لث المبل  ُيعزى إلى ال الفات المتصددددددددددلة بالتجارة. أما المبل  المتمقي،  

اني الاا ُيتوّقع  مليار دوالر، فهو مدفوت بالنات  المحلي اإلجمالي والنمو السددددك  13,3أا  
ف إلى زيادة في العرت والطلص في القارة.  أن يترج 

في إادار   2025من المتوقع أن يؤدا التحرير الجزئي للتعريفدات الجمركيدة بحلول عدام  •
  9,2منطقددة التجددارة الحرة إلى زيددادة إمكددانددات التصددددددددددددددددير بين البلدددان األفريقيددة بمقدددار 

 مليارات إاا ية.

يمكن لمدى قدرة منطقة التجارة الحرة على تعزيز سدددددددالسدددددددل القيمة اإلقليمية أن يزيد من  •
قدرة البلدان األفريقية على الصمود في فترة ما بعد الجائحة، وال سيما  يما يتعلق باللوازم  

 يما يتعلق بالطاقة المتجددة ألن    أيضدددددددداً الطبية والمنتجات الغاائية. وقد يكون  اا مهمًا 
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البلددان لدديهدا موارد م تلفدة من الطداقدة ويمكن لزيدادة حجف التجدارة أن تددعف تنويع  م تلد 
ر أوجدده التكددامددل. وقددد يكون  دداا مهمددًا في أفريقيددا ني لأل ميددة  رًا  مزي  الطدداقددة وتسدددددددددددددد ّ 

 المتزايدة ل طة النمو األخضر كجزء من سيناريو ات ما بعد الجائحة.

فريقية، من الضددرورا تيسددير مشدداركة المشدداريع  لزيادة شددمول التجارة  يما بين البلدان األ •
المحلية والمشددددداريع المملوكة للنسددددداء. وُيعّد تيسدددددير دخول األسدددددوا  وخفح تكاليف بدء  

عن تعزيز الروابط اإلنتاجية بين المصددددددددددددددرين واالقتصدددددددددددداد    فضدددددددددددددالً األعمال التجارية،  
 المحلي، أمريتن حاسميتن لتحقيق نمو ألنر شموال.

سدددددددددددتمرة المتصدددددددددددلة بالتجارة، بما في كل  التدابير اير الجمركية،  تشدددددددددددكل ال الفات الم •
والنغرات في الهيالل األسدددددددددددددداسددددددددددددددية، وعدم كفاية المعلومات التجارية، أاماء تنقل كا ل  
المشدداريع الصددغيرة والمتوسددطة والف ات المهمشددة. وتواجه الشددركات القيود التجارية بشددكل 

ت اإلنتداجيدة اير متكداف دة. وتتطلدص  م تلد، وفر  اسددددددددددددددتفدادتهدا من المددخالت والقددرا
معالجة هيمنة عدد قليل من الجهات الفاعلة في السددددددددددددددو  والحواجز الهيكلية والتنييمية  

اويل األجل في سدددددددددياسدددددددددات    التي تحول دون دخول األسدددددددددوا  المحلية واألجنبية تعاوناً 
ر االسددددتنمار والمنافسددددة. وعالوة على كل ، تنطوا بعح الحواجز التجارية على عنامدددد

بشددددددكل اير متناسددددددص،  مًا كات تكلفة  ابتة، ومن  ف تتأ ر الجهات الفاعلة األمددددددغر حج
 سيما  يما يتعلق بالتدابير اير الجمركية. وال

يتسدددددددف التنفيا الفعال للسدددددددياسدددددددات واالسدددددددتراتيجيات المتماسدددددددكة ومواءمة القواعد التجارية   •
اإلمكانات التي ينطوا عليها  باأل مية، وُيعتبر تسدلسدل السدياسدات أمرًا أسداسديًا في تحقيق 

 اتفا  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

وينمغي التصدددا للتحديات المتصددلة ب لية تسددوية المنازعات التابعة التفا  منطقة التجارة   •
الحرة القارية األفريقية، بما في كل  التكاليف المالية والسددددياسددددية والقيود المفرواددددة على  

 مشاريع الصغيرة والمتوسطة من إسمات موتها وحماية حقوقها.القدرات، لتمكين ال

 توصيات تتعلق بالسياسات العامة -ثالثاا  

يدشددددددددددن تنفيا منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية حقمة جديدة من الحوكمة التجارية في أفريقيا،   -8
في جميع أنحاء القارة، لدعف    وينمغي اعتمار  فرمددددددددة إلجراء اإلمددددددددالحات الهيكلية التي تمم الحاجة إليها

 النمو الشامل واالنتعاش في فترة ما بعد الجائحة.

 تبسيط الجواعد والممارسات التجارجة -1 

يحدد تنفيا    تعزجز التدابي  التجارجة الاعالة، بما يق ذلك من خالل رقمنة الجواعد والممارساااااات  -9
يددة األفريقيددة، بمددا في كلدد  التدددابير الجمركيددة واير التدددابير التجدداريددة في إاددار منطقددة التجددارة الحرة القددار 

الجمركية، الفعالية من حيث التكلفة والقدرة التنافسية لالقتصادات في أفريقيا. وتنطوا رقمنة التجارة وتعزيز 
نيف التداول اير الورقي على إمكانات كبيرة لدعف مغار التجار، وينمغي أن تكون أولوية رئيسية لوااعي  

الممارسدددددين التجاريين. وينمغي تسدددددريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات، الاا ازداد خالل الجائحة،  السدددددياسدددددات و 
عبر االقتصددددادات في أفريقيا، بما في كل  من خالل الجهود المكرسددددة لدعف رفع مسددددتوى المهارات الرقمية  

اختيار األعمال  وإككاء الوعي في مددفوف ألبر شددرائك السددكان. وتمنل  ا  التدابير عنامددر رئيسددية تحدد  
التجارية  يما يتعلق بالحصدول على المدخالت من داخل منطقة التجارة الحرة. وباإلادافة إلى كل ، يعكم  
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إنشدددددداء آلية لةبالل عن الحواجز اير الجمركية ورمددددددد ا وإزالتها من خالل منصددددددة إلكترونية الطموحات  
الحات التجارية. وينمغي أن تسددددت دم الشددددركات  القارية  يما يتعلق بتعميف مراعاة القضددددايا الرقمية في اإلمدددد

 ددا  اآلليددة بفعدداليددة لةبالل عن أا حواجز قددد تواجههددا في إاددار التجددارة عبر الحدددود. وينمغي تشددددددددددددددجيع 
اسدددددددت دام األداة في جميع أنحاء القارة من خالل تنييف مناسدددددددمات للتواية، مكرسدددددددة بوجه خا  للتاجرات  

في رقمنة اإلجراءات.    أيضداً   اعتماد شدهادات المنشدأ اإللكترونية مفيداً  واألعمال التجارية الصدغيرة. وسديكون 
إلمدددددددار شددددددهادات    متكامالً   إلكترونياً   ويمكن ألمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أن تصددددددمف نياماً 

  أيضداً المنشدأ في إاار منطقة التجارة الحرة. ولن يسدمك كل  بت فيح تكاليف التجارة فحسدص، بل سديسداعد  
على اددمان أمن النيف القائمة على الشددمكة اإللكترونية وتعقبها وكفاءتها. ومن الناحية العملية، يمكن لهاا  

رونيا، على منصدة م صدصدة على شدمكة اإلنترنت،  النيام أن يسدمك للمصدنعين والمصددرين بأن يقدموا إلكت
جميع الو ائق كات الصددددددلة إلمدددددددار شددددددهادات المنشددددددأ. وينص اتفا  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية  

للتشدددريعات المعمول بها في قًا  على اسدددت دام شدددهادات المنشدددأ اإللكترونية، التي يتعين إمددددار ا وقبولها وف
بموجص االتفا . بيد أن الممادرات القائمة عبر الجماعات  يًا  اإللكتروني ليم إلزاملل بلد. واعتماد التصديق  

االقتصددددددددددددددداديددة اإلقليميددة والرقمنددة المتزايدددة في العمليددات التجدداريددة ومزايددا توفير التكدداليف التي تتيحهددا  ددا   
ي إاار  اإلجراءات يمكن أن تسدددددددددداعد في تشددددددددددجيع الدول األاراف على اعتماد التصددددددددددديق اإللكتروني. وف

السددو  المشددتركة لشددر  أفريقيا والجنو  األفريقي، على سددبيل المنال، ُيتوقع أن يحل التصددديق اإللكتروني  
على شدددددهادة المنشدددددأ محل التصدددددديق اليدوا. وينمغي أن ُتسدددددتكمل  ا  اإلجراءات باسدددددتنمارات في أمددددول  

ل والتجارة والزراعة والصدناعة واير ا  الهيالل األسداسدية المادية وممرات التنمية رمنل الممرات ال امدة بالنق
من الممرات . ويمكن أن تشدددمل اإلجراءات القصددديرة األجل إلى المتوسدددطة األجل إنشددداء منااق اقتصدددادية  
خامة إقليمية ووانية قائمة بااتها وتتسف بالكفاءة والترابط الجيد رمنل المنااق االقتصادية ال امة العابرة  

 والمجمعات التكنولوجية ، في إاار شرالات قوية بين القطاعين العام وال ا . للحدود، والمنااق الصنااية،  

ضااااااامان تجارع الجواعد والممارساااااااات التجارجة يق جاار منتجة التجارة الل ة الجارجة األي جنية  -10
وبين منتجاة التجاارة الل ة والجمااعاات االقتصاااااااااا أاة اأقليمياة  أم ن ان أجوتف عاد  تجاانس االتاااقاات  

ويلزم    رجاة بين الللادان يق اي جنياا يعاالياةو الجواعاد يق جااار منتجاة التجاارة الل ة الجاارجاة األي جنياة التجاا
بال جهود متضددافرة وتنسدديق التعاون  يما بين الدول األاراف، عبر الجماعات االقتصددادية اإلقليمية، للحد  

جه ت زر بين م تلد الترتيمات التجارية،  من تعقيد المشددددهد التنييمي  يما يتعلق بالتجارة اإلقليمية، وبناء أو 
وتحقيق التكدامدل. و داا أمر معترف بده في م تلد أحكدام اتفدا  منطقدة التجدارة الحرة القداريدة األفريقيدة التي  

أن الدول األاراف بحاجة إلى    تشددددد على التعاون والمسددداعدة المتمادلة. ويعني تحقيق  ا  األ داف ادددمناً 
رمنل واع تعاريف مشتركة لأل داف والمتطلمات، ويفضل أن ُتواء م مع المعايير  تعزيز المواءمة التدريجية  

الددوليدة والقداريدة ، والمعدادلدة رمندل االعتراف بداألنيمدة التقنيدة والمعدايير وتقييمدات المطدابقدة للددول األخرى  
دول األخرى   باعتمار ا مكاف ة في تحقيق أ داف السدددددددددياسدددددددددة العامة  واالعتراف المتمادل رقبول إجراءات ال

بالتدابير المتصددددددددددددددلة بالتجارة. وقد تحتاج الدول األاراف إلى إعادة النير في جوانص معينة من السدددددددددددددديادة  
الوانية لصددددالك نيف منسددددقة وتعاون ألبر، بقية تحقيق أ داف مشددددتركة. ويمكن أن يكون التقار  في نيف  

ى بالهيالل األسدددددداسددددددية، منل المنيمة  بمؤسددددددسددددددات قارية كات جودة ُتعن  الهيالل األسدددددداسددددددية الجيدة مدفوعاً 
األفريقيدة للتوحيدد القيداسددددددددددددددي، ونيدام المقداييم داخدل أفريقيدا، واللجندة األفريقيدة للتوحيدد القيداسددددددددددددددي للتقنيات  
الكهربائية، ومؤسددددددددددسددددددددددة التعاون األفريقي في مجال االعتماد، التي تعمل عن كنص مع الدول األعضدددددددددداء،  

انة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وقد ال يكون من السدددددددددددهل  والجماعات االقتصدددددددددددادية اإلقليمية، وأم
التوفيق بين بعح األحكام المتماينة، منل معايير قواعد المنشددددددأ،  يما بين الجماعات االقتصددددددادية اإلقليمية  

التجارة  ومنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وقد يشددددددددجع  اا التماين القطات ال ا  على توجيه اإلنتاج و 
نحو جماعة اقتصددددددادية إقليمية محددة، األمر الاا من شددددددأنه أن يقوت تحقيق  دف منطقة التجارة الحرة  
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القدارية األفريقيدة المتمندل في زيادة التجدارة القدارية. وفي  اا السدددددددددددددديدا ، من المهف للجمداعات االقتصددددددددددددددادية  
ادددع مجموعات جديدة من قواعد المنشدددأ التي  نحو و  اإلقليمية واالتحادات الجمركية أن تحقق تقاربًا تدريجياً 

يمكن مواءمتها مع أحكام قواعد المنشدددددددأ في إاار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. ويمكن أن يسددددددداعد  
 في معالجة القضايا المتعلقة بتداخل قواعد المنشأ وانتشار ا في جميع أنحاء القارة. أيضاً كل  

واللواحح    ،لتويي  المع ية حول ي ص السااو ، وقواعد التجارة  تعزجز االسااتعالمات عن السااو ، -11
. ينمغي دعف الرابطات الصددددددنااية، بما فيها الرابطات والشددددددمكات التجارية النسددددددائية على  التنظيمية األخ ى 

الصدددددعيدين اإلقليمي والواني، والوسدددددطاء، وخدمات األعمال التجارية، وتزويد  ا  الجهات بمعلومات عن 
الروابط، وتعزيز مشاركة المرأة، والحد من أوجه عدم التطابق المحتملة بين الطلص والعرت،   السو  لتيسير 

أن تتام فر  لرائدات المشدددددددددداريع والمنت جات للمشدددددددددداركة في   أيضدددددددددداً سددددددددددواء بين البلدان أو داخلها. ويلزم  
مع المشددترين  المعارت الدولية والمعارت التجارية، كوسدديلة للتعرف على األسددوا  المت صددصددة والتوامددل  

الدوليين. ومن المتوقع أن يعمل مرمددددددددددددد التجارة األفريقي كمسددددددددددددتودت للبيانات والمعلومات كات الصدددددددددددلة  
بالتدابير والسدياسدات والتجارة  يما بين البلدان األفريقية. ويمكن للبيانات التي يتف جمعها من خالل المنصدة  

مكن للترتيمات اإلقليمية على مسدددددددددددددتوى الجماعة  أن تسددددددددددددداعد على تقييف تنفيا م تلد التدابير التجارية. وي
 تتمع التقدم المحرز في التنفيا. أيضاً االقتصادية اإلقليمية أن تدعف 

 للنمو الماضق جلى التلولا من الض وري اتباع نهج تصاعدي ضمان ان أ ون الجتاع الخاص مل كاا  -2 

الرابطات الصددنااية والوسددطاء، لربط  يمكن دعف الدور المركزا للقطات ال ا  من خالل تعزيز  -12
األعمال التجارية وتيسدددددددددير الومدددددددددول إلى رأد المال المشدددددددددرا والمادا والمدخالت وال دمات الوسددددددددديطة.  
ويتطلص اتمات نه  تصداعدا فعال يبدأ بمعالجة العقمات التي تحول دون المشداركة في النشداأ االقتصدادا  

انات وتمادل المعارف التي تفرز ا الدراسددات االسددتقصددائية  على المسددتوى الجزئي النهوت  بأنشددطة جمع البي
التي تقوم بها المؤسدددددسدددددات. ولن تتمكن سدددددياسدددددات التجارة واالسدددددتنمار والمنافسدددددة التي تنفا دون فهف هيكل 
السددددددددو  واحتياجات القطات ال ا  من جني الفوائد الكاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من أجل  

الشدامل. وفي المقابل، ينطوا األخا بنه  تنازلي على م اار تتعلق بتأ ير جماعات الضدغط  تحقيق النمو  
القوية وبحماية الصدددددددددددناعات التي يهيمن عليها عدد قليل من الجهات الفاعلة في السدددددددددددو . ومع كل ، فإن  

كل ،  من    النه  التصددددددددددداعدا وحد  اير كاف إلحداث تغيير مسدددددددددددتدام بالنيابة عن القطات ال ا . وبدالً 
ينمغي أن يقترن اتمات  اا النه  بإجراءات على المسدددددددددتوى األوسدددددددددط، تهدف إلى االسدددددددددتفادة من الرابطات  

 الصنااية والنقابات العمالية ومنيمات المجتمع المدني.

 النهوف بمنتجة تجارة ح ة شاملة من خالل تدابي  تكميلية تستهدف الائات الضعياة -3 

ل فتحقيق  ا   شددامل لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ليم تلقائياً إن تسدد ير إمكانات النمو ال -13
متمايزة لصدددددددددالك الجهات مددددددددداحمة  مًا  اإلمكانات يسدددددددددتلزم ات اك تدابير تكميلية. وال يتضدددددددددمن االتفا  أحكا

كة  ما تعاني الحرمان في النيف التجارية الرسددددددددمية، من قبيل األعمال التجارية المملو رًا  المصددددددددلحة التي كني
للنسدددداء، ومددددغار التجار، ورواد المشدددداريع الشددددما . ومن الضددددرورا ات اك تدابير تكميلية على الصددددعيدين  
اإلقليمي والواني، لتحقيق منطقة تجارة حرة شاملة للجميع. وتشمل  ا  التدابير، على سبيل المنال، تحديد  

الحات التجارية على ألبر قدر أولويات الدعف المقدم إلى الجهات الفاعلة والقطاعات حيث تنطوا اإلمددددددددددددد
من اإلمكانات لتحقيق الشددددددددددمول، بحيث تسددددددددددتفيد المرأة العاملة في التجارة والزراعة والمشدددددددددداريع الصددددددددددغيرة  
والمتوسدددطة. وعلى مدددعيد السدددياسدددات العامة، من المهف إدماج الجهات الفاعلة التالية في مدددلص االقتصدداد  

رواد األعمال الشددددما ل والمنتجون والتجار اير الرسددددميينل  الرسددددمي: األعمال التجارية المملوكة للنسدددداءل و 
للعمل اإليجابي لدعف  ا  الف ات،    والمشداريع الصدغيرة والمتوسدطة. ويمكن أن تضدع الدول األاراف خططاً 



TD/B/69/2 

9 GE.22-05338 

بمددا في كلدد  في مجددال المشددددددددددددددتريددات الحكوميددة. فعلى سددددددددددددددبيددل المنددال، يمكن للقواعددد الوانيددة التي تنيف  
من جميع أنوات العقود لألعمال التجارية القارية واإلقليمية دون منافسدددة  تمنك جزءاً   المشدددتريات الحكومية أن

  أيضدداً مع شددركات راسدد ة. وتسددتتمع التدابير التكميلية لصددالك منطقة تجارة حرة قارية أفريقية شدداملة للجميع  
جماعة االقتصدادية  إنشداء  مرالز حدودية شداملة واعتماد نيف تجارية ممسدطة. وتبين التجار  على مسدتوى ال

اإلقليمية أن النيف التجارية الممسدددددطة يمكن أن تزيد من  وام  ربك مدددددغار التجار، بما في كل  األعمال  
التجارية المملوكة للنسددددددددداء. وتسدددددددددمك  ا  النيف بالت ليص الجمركي من خالل عدد محدود من اإلجراءات  

ة معينة. ويمكن أن تشدكل أفضدل الممارسدات  الجمركية، شدريطة أن تكون ميمة المنتجات المتداولة دون عتم
لنيام تجارا قارا ممسدددددط. ويتسدددددف التروي  لحلول    المتمعة داخل الجماعات االقتصدددددادية اإلقليمية أسددددداسددددداً 

التمويل المناسددددمة بأ مية بالغة لصددددغار التجار الاين يتوفر لديهف رأد مال أولي محدود ومدخرات محدودة  
لسدددياسدددات في تطوير منتجات مالية منسدددقة مع خطط إقرات مرنة، تقدم  لبدء أعمالهف. وقد ينير واادددعو ا

شددرواا تفضدديلية للتجار اير الرسددميين عبر الحدود. ويمكن واددع أار سددياسدداتية وقانونية منسددقة لألموال  
المتنقلددة ونيف الدددفع اإللكتروني عبر الحدددود للحددد من الم دداار وأوجدده القصددددددددددددددور المرتمطددة بددالمعددامالت  

ن أن توفر نيف الدفع اإللكتروني وسدددديلة لصددددناديق عابرة للحدود و/أو نيف للتحويالت المالية  النقدية. ويمك
تكون فعالة وفي المتناول، وفرمدددة إلادددفاء الطابع الرسدددمي على بعح أنشدددطة التجارة اير الرسدددمية عبر 

لحدود الرتمااها  الحدود. وتسدددددددددتمعد نيف الدفع اإلقليمية القائمة إلى حد كبير التجار اير الرسدددددددددميين عبر ا
بالقنوات المصدر ية الرسدمية. وينمغي أن تركز جهود الدعوة على إدماج المنتجات المصدر ية التي تسدتهدف 

 التجار عبر الحدود في نيف الدفع  ا ، لمعالجة التفاوت في المعلومات المتاحة للتجار وللمؤسسات المالية. 

ية عل  اللدو  وتلساااين تواي  الليانات ذات الصااالة  وضاااط جاار لجمط الليانات عن التجارة  ي  ال سااام -4 
 المصناة حسب نوع الجنس

بدالنير إلى الحجف المقددر للتجدارة اير الرسددددددددددددددميدة عبر الحددود وأ ميتهدا وعواقبهدا اإليجدابيدة على   -14
األمن الغاائي لألسددددددر المعيشددددددية الفقيرة ودخلها، فإن االفتقار إلى البيانات واإلحصدددددداءات في  اا الصدددددددد  

يق أا جهود لتحديد حجف التجارة  يما بين البلدان األفريقية، مما يجعل من الصددددددددددددعص اسددددددددددددتيعا  وفهف  يع
الديناميات الم تلفة المؤ رة، إل راء عملية مدددددنع السدددددياسدددددات القائمة على األدلة. وبعزى  اا النقص جزئيًا  

ومن الضددرورا واددع تعريف  للتجارة اير الرسددمية عبر الحدود.  يًا  إلى عدم وجود تعريف متفق عليه عالم
ومنهجية مشددددددتركين من أجل إنشدددددداء قاعدة بيانات إحصددددددائية متماسددددددكة، بما في كل ، على سددددددبيل المنال،  
اسددددت دام أومدددداف للسددددلع األسدددداسددددية تكون متسددددقة مع اإلحصدددداءات التجارية الرسددددمية، مما يتيك الرمددددد  

القارية األفريقية. ويمكن اسدددددددتكمال الدراسدددددددات  والمقارنة والتحليل عبر البلدان في تنفيا منطقة التجارة الحرة  
االسددتقصددائية الطولية للتجارة اير الرسددمية عبر الحدود بدراسددات اسددتقصددائية اجتمااية واقتصددادية، لتوفير 
رؤى  اممة للحالة الديمغرا ية واالجتمااية واالقتصددددادية للتجار اير الرسددددميين عبر الحدود ونقل تصددددورات  

ل األسدددددداسددددددية وال برات على الحدود. ويمكن أن يتجاوز جمع البيانات عن التجارة  التجار عن نواية الهيال
اير الرسدددمية عبر الحدود البيانات المتعلقة بتجارة المضدددائع، بما في كل  التكاليف المتصدددلة بالتجارة رمنل 

ت الوانية أن  تكاليف النقل والت زين واإلقامة ، ليشدددددددددمل تقييف أ ر تدابير تيسدددددددددير التجارة. وينمغي للحكوما
تكند جهود ا لجمع بيانات مصدنفة حسدص نوت الجنم، للتمكين من إجراء تحليل أعمق لمشداركة المرأة في 
سددالسددل القيمة والتجارة. ولضددمان األخا بزمام األمور واالسددتدامة، ينمغي أن تضددطلع المكاتص اإلحصددائية  

. وفي حاالت القيود المفرواددددددددددة على  الوانية بدور القيادة في رمددددددددددد التجارة اير الرسددددددددددمية عبر الحدود
الموارد والقدرات على الصددددعيد الواني، ينمغي دعف الحكومات من الجماعات االقتصددددادية اإلقليمية واير ا  
من الجهات ماحمة المصلحة في معالجة النغرات، وبناء القدرات، وتجميع ومواءمة البيانات واإلحصاءات  

 المصنفة حسص نوت الجنم.
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 جنشاء آليات مؤسسية متكاملة للتنايذ وال صد  -5 

. واالتفا  متعدد  ومتكامالً   قوياً   مؤسددددسددددياً   يتطلص تنفيا منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية هيكالً  -15
األبعاد ويغطي قطاعات متنوعة. ولال  ينمغي أن تشددمل الترتيمات المؤسددسددية للتنفيا والرمددد على الصددعيد  

اإلمكان، ممنلين عن الكيانات العامة وال امدة كات الصدلة. ولكي تكون الترتيمات المؤسدسدية الواني، قدر 
، ينمغي أن تضدف ممنلين من بين النسداء المنتجات والتاجرات، واألعمال التجارية الصدغيرة واير ألنر شدموالً 

اسدات وتنفيا ا  كل  من المجموعات، وأن تأخا في الحسدمان أمدوات  ا  الجهات في عمليات تصدميف السدي
ورمدد ا. وتقوم عدة بلدان بإنشداء لجان وانية معنية بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، مكلفة بتنسديق 
التنفيا والرمدددددددددددددد بموجص االتفا . وأدرجت بلدان أخرى  ا  الوالية في أعمال اللجان التجارية القائمة رمنل 

ار منيمة التجارة العالمية . ويهدف الهيكل المقترم للجان  اللجان الوانية لتيسددددددددير التجارة المنشددددددددأة في إا
الوانية إلى اددددمان الشددددمول، من خالل اختيار أعضدددداء من م تلد الوكاالت الوانية وسددددلطات الجمارب  

تقنية أو أفرقة عاملة م صصة أو دائمة لمعالجة    واألعمال التجارية. ويمكن للجان الوانية أن تنشج لجاناً 
التفا . وباإلاددددددافة إلى كل ، تحتاج المؤسددددددسددددددات اإلقليمية والوانية إلى واددددددع وتنفيا  أحكام محددة من ا

آليدات فعدالدة لرمددددددددددددددد وتقييف القواعدد التجداريدة في إادار منطقدة التجدارة الحرة القداريدة األفريقيدة من أجدل تتمع 
ر اير الجمركيددة أن  التقدددم المحرز. ويمكن لمجموعددة األدوات التي اقترحهددا األونكتدداد لتقييف فعدداليددة التدددابي

تسددداعد الدول األاراف على إجراء عمليات مراجعة تنييمية للتدابير المتصدددلة بالتجارة، بقية فهف التحديات  
تحقيق  اا الهدف من خالل مؤشدددددددددر األعمال التجارية    أيضددددددددداً التي يواجهها المصدددددددددنعون والتجار. ويمكن 

اا يهدف إلى تقييف الصدعوبات التي تواجهها األعمال  القطرية الاا اقترحته اللجنة االقتصدادية ألفريقيا، وال
التجارية في بلدان أفريقيا في إاار التجارة عبر الحدود، بقية التعرف على التحديات الرئيسددددددددددية التي تعيق 
القدرة التنافسددية التجارية. ويمكن لها  األدوات أن تسدداعد وااددعي السددياسددات على ات اك تدابير تصددحيحية 

تشدددددجيع المشددددداورات    أيضددددداً األاماء المتصدددددلة بالتجارة التي تواجهها الشدددددركات. وينمغي   اسدددددتمامية وت فيف
المنتيمة بين الحكومات والشركات، بما في كل  من خالل المنصات الرسمية واير الرسمية بين القطاعين  
ال  العدام وال دا ، في جميع أنحداء القدارة، ألن كلد  مفيدد في تصددددددددددددددميف التددخالت المنداسددددددددددددددمدة لددعف األعمد

لتعدد المؤسددددددسددددددات والجهات مدددددداحمة المصددددددلحة المشدددددداركة في تنفيا االتفا ، يلزم تنييف  رًا  التجارية. وني
بين أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية وم تلد الوزارات    جيداً   التنسدددددديق الفعال للسددددددياسددددددات تنييماً 

حيدة المنداليدة، ينمغي مواءمة تصددددددددددددددميف  والكيدانات كات الواليات التي يحتمدل أن تكون متنداقضددددددددددددددة. ومن الندا
السدددياسدددات مع منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية واألار اإلقليمية، مع امتنات الدول األاراف عن اتمات  
أا ممارسدددات تقّيد التجارة. وينمغي أن تتالءم حماية الصدددناعات الوليدة مع الطرائق المنصدددو  عليها في 

في المائة من   3لحرة القارية األفريقية، أا أنه يمكن اسدددددتمعاد ما يصدددددل إلى  االتفا  بشدددددأن منطقة التجارة ا
ال طوأ التعريفية من خطة تحرير التجارة. وبالنير إلى هيكل اإلنتاج والتصدددددير في معيف االقتصددددادات،  
تحتاج بلدان أفريقيا إلى اتمات سدددددددياسدددددددات مدددددددنااية نشدددددددطة في القطاعات كات األ مية الحاسدددددددمة للتنمية  

ملة والتنويع االقتصدادا. بيد أن  اا ينمغي أال يؤدا إلى سدياسدات حمائية ال مبرر لها تتجاوز الفترات  الشدا
،  على الصدعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. وأخيراً   االنتقالية المسدموم بها، وينمغي تنسديق السدياسدات تدريجياً 

 مية بمكان أن تتصددددددى البلدان النعدام   ناب عالقة جو رية بين السدددددالم والتجارة والنمو الشدددددامل، ومن األ
األمن واإلر ا  وأن تقيف تعاونًا من أجل السدددددددددددالم. وينمغي أن يتصددددددددددددر األمن والحكف الرشددددددددددديد والسددددددددددالم  

 األولويات في خطة التكامل والتدخالت كات الصلة.

 بناء قدرات الجهات صاحبة المصللة المعنية فيما يتعلق بالجواعد والممارسات الشاملة -6 

لددى بلددان أفريقيدا بدالفعدل اتفداقدات تجداريدة على الصددددددددددددددعيددين الددولي واإلقليمي. ومع كلد ، ينمغي  -16
عددم االسددددددددددددددتهداندة بقددرة البلددان على تنفيدا اتفدا  منطقدة التجدارة الحرة القداريدة األفريقيدة، بدالنير إلى القيود  
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ة القداريدة األفريقيدة واإلجراءات المحدددة  اإلنمدائيدة التي تواجههدا. ويتوقد التنفيدا الفعدال لمنطقدة التجدارة الحر 
لتيسدددددددددددير التجارة على برام  التدريص ورفع مسدددددددددددتوى المهارات التي توفار للمسدددددددددددؤولين الحكوميين المعنيين  
بتجهيز تدفقات االسدددتيراد والتصددددير وجمع البيانات ورمدددد ا. وبناء القدرات في مجال تنفيا منطقة التجارة  

لقطدات ال دا  على ااالت على االتفدا  ولكسدددددددددددددددص التدأييدد الالزم على  الحرة اددددددددددددددرورا للتحقق من أن ا
الصدددعيدين اإلقليمي والمحلي. وبالنسدددمة لصدددانعي السدددياسدددات والمسدددؤولين التجاريين، بما في كل  سدددلطات  

التجارا  لتنفيا أحكام االتفا  مع مراعاة عدم التجانم في المشهد  قًا الجمارب، يمنل بناء القدرات شراًا مسم
على جميع المسددتويات، سددواء ألانت دولية أو قارية أو إقليمية أو وانية. وبالنسددمة لألعمال التجارية، التي  

محوريًا في إنتاج وتجارة السدلع وال دمات، فإن تنفيا االتفاقي أمر ادرورا لجني فوائد  الكاملة.  رًا  تؤدا دو 
والقواعد واألنيمة في إاار منطقة التجارة الحرة  وباإلاددافة إلى كل ، لكي يفهف القطات ال ا  النصددو   

ويست دمها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، من المستصو  أن تترجف النصو  القانونية إلى لغات م تلفة 
األدوات المتاحة، من تل  المتعلقة    أيضداً على الصدعيدين اإلقليمي والواني. ويمكن أن يتناول بناء القدرات  

سدددددددددددائط اإلعالم المطبوعة واألدوات اإللكترونية منل مدددددددددددناديق األدوات على اإلنترنت  بإككاء الوعي إلى و 
قواعد   -مدددددنع في أفريقيا    :2019  تقرير التنمية االقتصدددددادية في أفريقياوالمواد التدريبية والمعلومات. وفي  

واعد المنشددددددددددددددأ يمكن ، اقترم األونكتاد مجموعة أدوات رقمية لقالمنشددددددددددددددأ لتعزيز التجارة بين البلدان األفريقية
توسديعها بسدهولة لتشدمل موااديع أخرى في إاار منطقة التجارة الحرة، منل تدابير تيسدير التجارة والحواجز  
التقنية أمام التجارة. ويمكن أن تشددددددددددددمل مجموعة األدوات  ا ، في جملة أمور، مواد تدريبية على اإلنترنت  

شددددكل مسددددتودت ألحكام االتفا  ومكتص للمسدددداعدة.   وتمادل المعلومات، ومعلومات على شددددمكة اإلنترنت في
ويمكن أن تضددددددددددددددع مددددددددددددددنداديق  أدوات أمداندُة منطقدة التجدارة الحرة القداريدة األفريقيدة على الصددددددددددددددعيدد القدارا،  

 والجماعات االقتصادية اإلقليمية على الصعيد اإلقليمي، واللجان الوانية على الصعيد المحلي.

 لمعالجة الجيو  التجارجة نمواا اقل الللدان توفيه الدعم التجنق والمالق جلى  -7 

بمطء نسددبي في وتيرة تنفيا االتفاقات، زد على كل     نمواً يرتمط اإلمددالم التجارا في أقل البلدان   -17
في  ا  البلدان مقارنًة بمعيف البلدان اير المنتمية  يًا أن القدرة على تسدددددد ير المنافع التجارية محدودة نسددددددب

معددداملدددة تفضدددددددددددددديليدددة ب الف الفترة األاول لتحرير   نمواً . ولف ُتمنك أقدددل البلددددان  نمواً   إلى ف دددة أقدددل البلددددان
  التعريفدددات الجمركيدددة في إادددار منطقدددة التجدددارة الحرة القددداريدددة األفريقيدددة. ويواجددده معيف  دددا  البلددددان قيوداً 

اير السداحلية    هيكلية، منل ادعد قاعدة التصدنيع وال دمات. وباإلادافة إلى كل ، تواجه أقل البلدان نمواً 
في أفريقيا  تكاليف تجارية أعلى، و و ما من شدأنه أن    بلداً   33المال  عدد ا    من أقل البلدان نمواً   بلداً   14ر

يقّوت قدرتها التنافسددددددية في إاار منطقة التجارة الحرة. وال ينص االتفا  على قواعد منشددددددأ تفااددددددلية ألقل 
الفجوات المتصددددددلة بالقدرات اإلنتاجية مقارنًة بمجموعات    ، و و ما كان سدددددديسدددددداعد على تقليصنمواً البلدان  

البلدان األخرى. ولال ، ينمغي لبرام  المسدددداعدة التقنية والمالية في إاار منطقة التجارة الحرة أن تسددددتهدف 
. فعلى سددددددددبيل المنال، يدعف اإلاار المتكامل المعزز، و و مددددددددندو   نمواً أواًل وقبل كل شدددددددديء أقل البلدان  

على    نمواً انحين تقود  منيمددة التجددارة العددالميددة، وممددادرة المعونددة من أجددل التجددارة أقددل البلدددان  متعدددد المدد
الصدددعيد الدولي في التصددددا للقيود المتصدددلة بالتجارة. ويمكن إنشددداء برام  مما لة في إاار منطقة التجارة  

الدعف المالي والتقني من  الحرة القارية األفريقية تسدددددددددتضددددددددديفها األمانة. وسددددددددديكون الهدف النهائي  و توجيه
في أفريقيا، بقية تقديف المسددداعدة في معالجة القيود    نمواً خالل برام  تسدددتهدف في المقام األول أقل البلدان  

 المتصلة بالتجارة وتعزيز التكامل في سالسل القيمة اإلقليمية.
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 تعزجز التعاون على الصعيدين الدولق والجاري  -8 

ارة الحرة القداريدة األفريقيدة في إادار مشددددددددددددددهدد تجدارا دينداميكي، في ظدل  يجرا تنفيدا منطقدة التجد -18
وجود عدة اتفاقات متعددة األاراف و نائية، وفي وقت يشدددهد منافسدددة كبيرة في األسدددوا  العالمية ومجموعة 
من التدابير المتصددددددددلة بالجائحة المتوامددددددددلة. وفي  اا السدددددددديا ، وإلى جانص ترشدددددددديد القواعد والممارسدددددددات  

ة، يمكن لكل من أعضدددددددددداء منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والدول اير األعضدددددددددداء أن يعتبروا التجاري
لتوايد النُّه  القارية  يما يتعلق بالمفاوادددات خارج القارة. ويمكن أن يسددداعد االتفا     متكامالً   االتفا  إااراً 

يا التجارة الرا نة في منيمة على تعزيز موقد أفريقيا بحيث يكون لها رأا في المناقشددددددددددات بشددددددددددأن قضددددددددددا
التجارة العالمية، بما في كل  التجارة اإللكترونيةل وحقو  الملكية الفكرية، وال سددددديما للمؤسدددددسدددددات الصدددددغيرة  
والمتوسددطة الحجفل وتيسددير االسددتنمارل والتنييف المحلي لل دمات. وفي  اا الصدددد، يمكن للدول الشددريكة  

قتصدددددادات في أفريقيا على تحقيق توازن بين المصدددددالك اإلقليمية  اير األعضددددداء في االتفا  أن تسددددداعد اال
والوانية. وفي الوقت نفسددددده، تحتاج بلدان أفريقيا إلى اإلسدددددرات بتنفيا منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية،  
والنير في أ ر أا اتفددا  تجددارا مع أاراف  دالنددة على التكددامدل اإلقليمي، وتجنددص تقويح جهود التكددامدل  

يق مكاسددددددددص قصدددددددديرة األجل. وباإلاددددددددافة إلى كل ، يمكن لالتحاد األفريقي أن يعجل بتحقيق الطموم  لتحق
 .جمركياً  المتمنل في جعل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية اتحاداً 

 اعتما  تدابي  يعالة من حيث التكلاة وتعزجز آليات تسوجة المنازعات  -9 

تيمدات التجداريدة الددوليدة وتلد  التي تنددرج في إادار الجمداعدات  تشددددددددددددددير األدلدة المسددددددددددددددتقداة من التر  -19
االقتصددددادية اإلقليمية إلى أن بلدان أفريقيا لف تلجأ إال بقدر محدود إلى اآلليات الرسددددمية لتسددددوية المنازعات  
بسددددبص عوامل تتراوم من ارتفات التكاليف المالية والسددددياسددددية إلى القيود المفرواددددة على القدرات واإلحجام  

التقاادددي. وفي  اا السددديا ، وبقية خفح التكاليف المرتمطة بالتمنيل الحضدددورا، يمكن رقمنة تسدددوية  عن
المندازعدات التجداريدة في إادار منطقدة التجدارة الحرة القداريدة األفريقيدة من خالل اسددددددددددددددت ددام آليدات تسددددددددددددددويدة  

عمليدة في متنداول الددول  المندازعدات عبر اإلنترندت كلمدا أمكن كلد . ويمكن ل ليدات اإللكترونيدة أن تجعدل ال
مالية كبيرة. وباإلاددددافة إلى كل ، وللحد من التكاليف السددددياسددددية المرتمطة ب ليات تسددددوية دًا  التي تواجه قيو 

المنازعات، يجوز للبلدان أن تسددددت دم، قدر اإلمكان، النُّه  الدبلوماسددددية كمالك أول في تسددددوية المنازعات،  
سددددمية لتسددددوية المنازعات في إاار منطقة التجارة الحرة القارية  على النحو المنصددددو  عليه في العملية الر 

األفريقية. و ا  النُّه ، بما في كل  المسددددددداعي الحميدة والتوفيق والوسدددددددااة،  ي آليات لتسدددددددوية المنازعات  
تسددددددتند إلى القواعد وتسددددددمك للدول بالسددددددعي المتمادل إلى التومددددددل إلى حل، والوفاء بااللتزامات المتصددددددلة  

أن تنشدج مؤسدسدة لبناء القدرات،    أيضداً ، والحفاظ على العالقات بين الدول. ويمكن للدول األاراف  باالتفا 
بقانون منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، على ارار المركز االسددددددددتشددددددددارا   معنياً   اسددددددددتشددددددددارياً   أا مركزاً 

تددددريدددص وتقدددديف ال ددددمدددات  المعني بقدددانون منيمدددة التجدددارة العدددالميدددة. ويمكن تكليف  ددداا المركز بددددعف ال
، للمسددداعدة في حل المنازعات التجارية. ويمكن  االسدددتشدددارية إلى الدول األاراف، وال سددديما أقل البلدان نمواً 

مع الجامعات في جميع أنحاء القارة لدعف برام  التدريص في مجال القانون التجارا    أيضدداً أن يعمل المركز  
 الدولي، مع التركيز على قواعد وأنيمة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.

تناياذ الل وتوكول المللق باالمعاا ادة المنشااااااااائاة للجمااعاة االقتصاااااااااا أاة األي جنياة والمتعلق بل جاة تنجال  -10 
 وحق اأقامة واالستج ار لتيسي  تنجل اليد العاملة وفنق يواحد شاملةاألشخاص 

يشدير تقييف إمكانات التصددير في إاار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية إلى أن االقتصدادات   -20
أفضددددددل يمكن أن تجني ألبر المكاسددددددص من  الكبيرة واالقتصددددددادات حيث تكون مرافق اإلنتاج مجّهزة تجهيزاً 

ة فر  الومدول إلى األسدوا  من خالل تحقيق وفورات الحجف. وتنّقل اليد العاملة أمر أسداسدي لتفسدير زياد
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اآل ار التوزيعية للتجارة الدولية ألن الصدناعات المتنافسدة على التصددير واالسدتيراد تتجمع في مواقع م تلفة 
تنفيا البروتوكول المتعلق بحرية   وال يسددددتطيع العمال التنقل بسددددالسددددة بين المنااق والقطاعات. ولال ، فإن

. وعلى  تنقل األش ا  عنصر حاسف في امان أن تكون منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ألنر شموالً 
وجده ال صددددددددددددددو ، ينطوا تنفيدا البروتوكول على إمكدانيدة توليدد فوائدد كبيرة للتجدار اير الرسددددددددددددددميين عبر 

لمعابر الحدودية اير القانونية وفقدان الدخل بسددددبص المات  الحدودل والحد من مواان الضددددعد المرتمطة با
التأشددددددديرة الطويلةل والمسددددددداعدة في التعرف على التجار اير الرسدددددددميين عبر الحدود في التجارة الرسدددددددمية.  
ر تنفيا البروتوكول المعامالت   وباإلاددددددددددددددافة إلى كل ، و يما يتعلق بالتجارة في ال دمات، يمكن أن ييسددددددددددددددّ

لمشدترين والمائعين، من خالل ت فيح تكاليف الحصدول على التأشديرات وإلغاء التكاليف  واالتصداالت بين ا
المتصددددلة بتصدددداريك اإلقامة والعمل. زد على كل  أن تيسددددير حرية تنقل األشدددد ا  بين بلدان أفريقيا، إلى  

 ، بما في آ ار كبيرة على النسداء والشدما  أيضداً جانص توفير الفر  للتجار عبر الحدود، يمكن أن تكون له 
 كل  ما يتعلق بالقدرة على الهجرة بين المنااق والبلدان بحنًا عن فر  العمل.

 ضمان العدالة الض جلية واتسا  األح ا  يق سياسات االستثمار والمنايسة  -11 

تعدال   أ ف الجواندص المتعلقدة بدالتكدامدل القدارا، أا بنداء القددرات اإلنتداجيدة والقددرة التندافسدددددددددددددديدة، في  -21
ر المرحلة النانية من تنفيا منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. ومن اير المرجك أن تدعف السددياسددات  إاا

التجارية وحد ا النمو الشددددددددددددامل. وبدال من كل ، ينمغي معالجة المكاسددددددددددددص التوزيعية المحتملة من التكامل  
. وينمغي أن تسدددعى الحكومات  اإلقليمي من خالل التعاون القوا في وادددع سدددياسدددات االسدددتنمار والمنافسدددة

ر إقامة الروابط مع المنااق   إلى اددددمان دفع اددددرائص عادلة من أجل تمويل الهيالل األسدددداسددددية التي تيسددددّ
  الريفية النائية. وتُفهف إعادة توزيع الضدرائص والعدالة الضدريبية على أنهما عامل محدد للنمو الشدامل. وكنيراً 

لى إعفاءات ادريبية، في الوقت الاا ينمغي للحكومات أن تتعاون  ما تنطوا سدياسدات االسدتنمار الحالية ع
في تحديد الحد األدنى من الضددددرائص المفرواددددة على الشددددركات المتعددة الجنسدددديات من أجل تعزيز النمو  
الشددددددامل للجميع وتعب ة الموارد المحلية والتوزيع المتسدددددداوا للمنافع المتأتية من التجارة واالسددددددتنمار. ويمكن  

سدددوية المنازعات في إاار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أن تسددداعد في معالجة  ا  المسدددائل  آللية ت
 في سياسات االستنمار والمنافسة، لتجنص السياسات الضريبية القائمة على السما  نحو الهاوية.

 ضمان جنااذ حجو  متساوجة من افل تنمية الائات المهمشة وحمايتها -12 

مينا  األفريقي لحقو  اإلنسدان والشدعو  إلى حماية حقو  اإلنسدان وادمان المسداواة في يهدف ال -22
الحصددددددددددددددول على التعليف والصددددددددددددددحة والموارد اإلنتاجية والحماية القانونية. بيد أن بعح المجموعات تعاني  

العند   الحرمان المنهجي بسدددددبص نوت الجنم أو الطمقة أو األمدددددل العرقي، وال تزال سدددددبل حماية المرأة من
اير كا ية. لاا، ينمغي للحكومات أن تعمل على اعتماد وإنفاك قوانين منا ضددددددددددددددة التمييز، للمسدددددددددددددداعدة في 

 امان التنمية الشاملة.

 استنتاج -رابعاا  

ينمغي أن تقّيف المحوث التحليلية المستقبلية آ ار توزيع الدخل المحلي لمنطقة التجارة الحرة القارية   -23
األفريقيدة، بقيدة المسددددددددددددددداعددة في دعف أول د  الداين قدد يسددددددددددددددتفيددون أقدل من اير ف. ويمكن أن تددرد  دا   

تتمع المفاواددددات الجارية بشددددأن اآل ار التمايزية للممادرات على المرأة والرجل. وينمغي أن   أيضدددداً التحليالت  
منطقيًا يسددتند إلى التجربة لتحديد السددلع األسدداسددية التي    التعريفات المنطمقة على المنتجات الحسدداسددة إااراً 

ينمغي إدراجها. وفي  اا الصددددددد، من المهف رمدددددد اسدددددت دام األفضدددددليات لتحديد النيام التفضددددديلي األلنر 
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ن منل  ا  المعلومات يمكن أن تسددترشددد بها المفاواددات المقبلة  على اول الممرات الرئيسددية، أل  اسددت داماً 
بشدددددددددأن التحسدددددددددينات الممكن إدخالها على األحكام المتعلقة بقواعد المنشدددددددددأ والتدابير اير الجمركية. و ناب  

إلى إجراء بحوث إاددددا ية بشددددأن محددات الدخول المسددددتدام إلى األسددددوا  بالنسددددمة للشددددركات    أيضدددداً حاجة 
الكيفية التي يمكن بها أن يشدكل تركيز الصدادرات على مسدتوى الشدركة، سدواء ألانت شدركة الجديدة وبشدأن  

أمام جني فوائد شدددددداملة. ويتعين على وااددددددعي السددددددياسددددددات أن يفهموا هيكل   هيكلياً   دولية أم محلية، عائقاً 
ليكونوا على  السدددددو  ويدركوا قوة الشدددددركات القائمة، إما لزيادة المنافسدددددة من خالل دعف دخول األسدددددوا  أو  

دراية باحتمال حدوث سددددددددلوب مانع للمنافسددددددددة في حاالت ارتفات التكاليف النابتة ووفورات الحجف. وال يوجد 
تقرير التنمية االقتصدادية في أفريقيا  نه  واحد يناسدص الجميع. ويمكن أن تسدت دم البلدان التحليل الوارد في 

ة والكيفيدة التي يمكن بهدا لالتفداميدات التجداريدة أن  كمجموعدة أدوات لتقييف شددددددددددددددمول أنمداأ التجدار  2021لعدام  
 تعزز المشاركة االقتصادية للف ات المهمشة في القطاعات كنيفة العمالة وكات القيمة المضافة العالية.

    


	التنمية الاقتصادية في أفريقيا: جني الفوائد المحتملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من أجل تحقيق النمو الشامل - لمحة عامة
	أولاً- مقدمة
	ثانياً- الاستنتاجات الرئيسية
	ثالثاً- توصيات تتعلق بالسياسات العامة
	1- تبسيط القواعد والممارسات التجارية
	2- ضمان أن يكون القطاع الخاص محركاً للنمو المفضي إلى التحول: من الضروري اتباع نهج تصاعدي
	3- النهوض بمنطقة تجارة حرة شاملة من خلال تدابير تكميلية تستهدف الفئات الضعيفة
	4- وضع إطار لجمع البيانات عن التجارة غير الرسمية عبر الحدود وتحسين توافر البيانات ذات الصلة المصنفة حسب نوع الجنس
	4- وضع إطار لجمع البيانات عن التجارة غير الرسمية عبر الحدود وتحسين توافر البيانات ذات الصلة المصنفة حسب نوع الجنس
	5- إنشاء آليات مؤسسية متكاملة للتنفيذ والرصد
	6- بناء قدرات الجهات صاحبة المصلحة المعنية فيما يتعلق بالقواعد والممارسات الشاملة
	7- توجيه الدعم التقني والمالي إلى أقل البلدان نمواً لمعالجة القيود التجارية
	8- تعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والقاري
	9- اعتماد تدابير فعالة من حيث التكلفة وتعزيز آليات تسوية المنازعات
	10- تنفيذ البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية والمتعلق بحرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة والاستقرار لتيسير تنقل اليد العاملة وجني فوائد شاملة
	10- تنفيذ البروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية والمتعلق بحرية تنقل الأشخاص وحق الإقامة والاستقرار لتيسير تنقل اليد العاملة وجني فوائد شاملة
	11- ضمان العدالة الضريبية واتساق الأحكام في سياسات الاستثمار والمنافسة
	12- ضمان إنفاذ حقوق متساوية من أجل تنمية الفئات المهمشة وحمايتها

	رابعاً- استنتاج

