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املقدمة. 	

تهدف الغايات املرتبطة بالجانب التجاري يف خطة . 	
التنمية املستدامة لعام 2030، ال سيام يف إطار 

هدف التنمية املستدامة 17 بشأن وسائل التنفيذ 
واملؤرش a.8 الذي يهدف بشكل جامعي إىل بناء نظام 

تجاري متعدد األطراف يتسم باالنفتاح والعدالة 
وقائم عىل القواعد من أجل االستفادة الكاملة 

من الدور الحاسم للتجارة باعتبارها محرك للنمو 
الشامل والتنمية املستدامة. وتعكس هذه الغايات 

االلتزامات العاملية بالوفاء بالفئات األكرث ضعفاً وضامن 
استفادة جميع البلدان عىل قدم املساواة من حركات 
التجارة الدولية املتزايدة لدعم تحقيق نتائج التنمية 

التحويلية املتصّورة يف أهداف التنمية املستدامة.

عالوة عىل ذلك، يعد تعزيز حركات التجارة، مبا يف . 	
ذلك التجارة بني البلدان اإلفريقية، من بني العنارص 

الرئيسية التي تقوم عليها أجندة االتحاد اإلفريقي لعام 
2063، والتي أعطت األولوية إلنشاء منطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية )AfCFTA( كأحد املشاريع 

الرئيسية يف جدول األعامل لتعميق التكامل اإلقليمي 
وتعزيز التحول الهيكيل والنمو الشامل. يتوافق تعزيز 

التجارة بني البلدان اإلفريقية أيًضا مع األهمية التي 
توليها خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر 

الدويل الثالث لتمويل التنمية )AAAA( للتكامل 
االقتصادي اإلقليمي ومع الرتكيز عىل دعم املشاريع 
التي تهدف إىل تعزيز التكامل اإلقليمي يف إفريقيا. 

سيقدم القسم األول من موجز السياسة هذا ملحة . 	
عامة عن حالة تنفيذ األهداف املتعلقة بالتجارة من 

خالل تقييم الجهود املبذولة لتحقيق االلتزامات ذات 

الصلة يف إطار أهداف التنمية املستدامة. وتحقيًقا لهذه 
الغاية، سيحلل موجز السياسة مؤرشات مثل متوسط 

التعريفة املوزونة عىل مستوى العامل )املؤرش 1.10.17( 
وحصة البلدان النامية وأقل البلدان منًوا فيام يتعلق 
بجانب حصة الصادرات العاملية )املؤرش 1.11.17(. 

ويقيِّم القسم الثاين من موجز السياسة املساهمة . 	
املحتملة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية يف تعزيز النمو الشامل والتنمية املستدامة 
يف إفريقيا، مع الرتكيز عىل تأثريها عىل تعزيز حركات 
التجارة البينية ومشاركة إفريقيا يف التجارة العاملية. 

وسيتطرق التحليل أيًضا إىل الجوانب املتعلقة بتأثريها 
االجتامعي واالقتصادي يف ضوء أهمية منطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية باعتبارها مغريًا لقواعد اللعبة 
وتحواًل منوذجيًا يف جهود التنمية التي تبذلها البلدان 

اإلفريقية. ويقدم القسم الثالث توصيات السياسة 
الرئيسة لالستفادة الكاملة من اإلمكانات الهائلة التي 

توفرها منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. 
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حالة تنفيذ االلتزامات املتعلقة بالتجارة يف إطار أهداف . 	
املستدامة التنمية 

donvictori0 سفن الشحن يف ديربان بجنوب إفريقيا بواسطة

ميثل متوسط التعريفة املرجح عىل مستوى العامل عامالً . 	
 محدًدا مهاًم لظروف الوصول إىل األسواق. 

وتشري بيانات البنك الدويل حول متوسط التعريفة 
املرجح عىل مستوى العامل إىل انخفاض تدريجي من 

3.3 يف املائة يف عام 2010 إىل 2.6 يف املائة يف عام 
1.2017 ومع ذلك، ووفًقا لبيانات األمم املتحدة، ظل 
متوسط التعريفة املرجح عىل مستوى العامل مستقرًا 
عند حوايل 2 يف املائة بني عامي 2017 و 2019، مع 

عدم وجود تخفيض يف متوسط التعريفة التي تطبقها 
البلدان املتقدمة عىل الواردات من البلدان النامية، مبا 

البنك الدويل، "Tariff rate, applied, weighted mean, all products )percentage("، قاعدة بيانات مؤرشات التنمية العاملية، 2020.  1
األمم املتحدة، تقرير أهداف التنمية املستدامة 2021  2

يف ذلك أقل البلدان منواً منذ عام 2011 بسبب االفتقار 
إىل االلتزامات الجديدة. ومع ذلك، خضعت الصادرات 

الزراعية واملالبس من البلدان النامية ألعىل متوسط 
تعريفة فرضتها البلدان املتقدمة يف عام 2019، حيث 
بلغت نسبة 7.9 يف املائة و 7.6 يف املائة عىل التوايل.2 
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كام أن للتدابري غري املرتبطة بالتعريفة تأثري كبري عىل . 	
وصول الصادرات من البلدان النامية إىل األسواق، مبا يف 
ذلك الصادرات اإلفريقية عامليًا وإقليميًا، وبالتايل تؤثر 

 عىل مشاركة إفريقيا يف التجارة الدولية.3 
عىل سبيل املثال، تخضع قطاعات األغذية الزراعية 
والواردات املصنعة ملزيد من التدابري غري املرتبطة 

بالتعريفة )NTMs( من قبل البلدان املتقدمة 
مقارنة بتلك التي تطبقها البلدان النامية. 

ويبلغ متوسط عدد التدابري غري املرتبطة بالتعريفة التي . 	
تطبقها البلدان املتقدمة عىل واردات األغذية الزراعية 

ضعف متوسط عدد التدابري غري املرتبطة بالتعريفة 
التي تطبقها البلدان األقل منواً.4تشري التقديرات إىل 

أن البلدان اإلفريقية ميكن أن تكسب حوايل 20 مليار 
دوالر سنويًا من خالل معالجة التدابري غري املرتبطة 

بالتعريفة داخل إفريقيا.5أطلق مؤمتر األونكتاد 
واالتحاد اإلفريقي منصًة عىل اإلنرتنت للمساعدة يف 

إزالة الحواجز غري املرتبطة بالتعريفة يف إفريقيا.6 

وحتى اآلن، مل مينح سوى 14 دولة باإلضافة إىل . 	
االتحاد األورويب أفضليات مبوجب نظام األفضليات 
املعمم لتسهيل الصادرات من البلدان النامية إىل 
أسواق التصدير الرئيسية،7 يف تنفيذ الغاية 12.17 

من األهداف )تنفيذ الوصول إىل األسواق املعفاة من 
الرسوم الجمركية والحصص عىل أساس دائم لجميع 

البلدان األقل منواً، مبا يتفق مع قرارات منظمة التجارة 
العاملية(. وقد تراجعت تعريفات االسترياد التي تطبقها 

البلدان املتقدمة عىل جميع املنتجات من البلدان 
األقل منواً بشكل طفيف خالل الفرتة بني 2015 و 
2019 إىل 1.1 يف املائة يف 2019. ومع ذلك، تتميز 

نجوجونا ندونجو وآخرون، "موجز السياسة: تنويع إفريقيا وتحول سياستها التجارية"، رؤى مجموعة العرشين، 2020.  3
منظمة التجارة العاملية - مركز التجارة الدولية - أونكتاد، ملفات التعريفة العاملية 2021  4

ديفيد فانزيت وآخرون، "التدابري غري املرتبطة بالتعريفة: رفع التجارة يف منطقة التجارة الحرة القارية ودول إفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط الهادئ إىل املستوى التايل"، ورقة بحثية ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،   5
رقم 14 )األمم املتحدة، 2019(.

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، "أداة عىل اإلنرتنت إلزالة الحواجز التجارية يف إفريقيا"، 17 يناير 2020.  6
انظر https://unctad.org/topic/trade-agreements/generalized-system-of-preferences. ]االتحاد الرويس، وأرمينيا، وأسرتاليا، وبيالروس، وكندا، واالتحاد األورويب، وآيسلندا، واليابان، وكازاخستان، ونيوزيلندا،   7

والرنويج، واالتحاد الرويس، وسويرسا، وتركيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية[
SDG Pulse 2021، https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1 8  األونكتاد، هدف التنمية املستدامة

SDG Pulse 2021 9  األونكتاد، هدف التنمية املستدامة
  www.oecd.org/dac/aft/aid-fortradestatisticalqueries.htm  10  منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، قاعدة بيانات االستفسارات اإلحصائية عن املعونة مقابل التجارة. متاح عىل

 .ECA/RFSD/2019/8  11

التعريفات باختالفات كبرية عرب مجموعات املنتجات، 
حيث تصل التعريفات عىل املالبس واملنسوجات 

إىل ستة يف املائة وتسعة يف املائة عىل التوايل.8

متيل التجارة بني االقتصادات املتقدمة إىل أن تكون أقل . 	
تقييًدا مبتوسط تعريفة يبلغ 2 يف املائة يف عام 2019. 

ومع ذلك، وباستثناء أمريكا الالتينية ورشق آسيا اللتني 
أبلغتا عن تعريفة داخل املنطقة تبلغ 1.2 يف املائة و 
1.9 يف املائة عىل التوايل، أبلغت مناطق نامية أخرى 
عن متوسط أعىل للتعريفات داخل املنطقة يف عام 
2019، حيث أبلغت جنوب آسيا عن أعىل متوسط 

للتعريفات داخل املنطقة يف عام 2019، بلغت 5.7 يف 
املائة، تليها غرب آسيا وشامل إفريقيا بنسبة بلغت 4.8 
يف املائة، وإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.5 يف املائة.9

تشري اإلحصائيات من منظمة التعاون االقتصادى . 		
والتنمية10 إىل أنه يف عام 2018، وهو آخر عام تتوفر 
عنه البيانات، بلغ إجاميل التزامات املعونة من أجل 

التجارة من جميع املانحني الرسميني 57.9 مليار دوالر 
أمرييك، بزيادة من 50.8 مليار دوالر أمرييك يف عام 
2016 و 57.8 مليار دوالر أمرييك يف عام 2017. من 

هذا الجانب، تم توجيه 21.2 مليار دوالر، أو نسبة 37 
يف املائة، إىل البلدان األقل منواً )انظر الشكل 1(، بزيادة 

من 18.8 مليار دوالر، أو نسبة 32 يف املائة، يف عام 
2017، وهو ما ميثل تقدًما نحو الغاية a.8 من األهداف 

)زيادة املعونة من أجل دعم التجارة للبلدان النامية، 
وال سيام البلدان األقل منواً(. ظلت إفريقيا من بني أكرب 
املتلقني للمعونة من أجل التجارة، بنسبة 36 يف املائة 
)20.9 مليار دوالر( يف عام 2018 )انظر الشكل 2(. يف 
العقد الذي سبق عام 2016، زادت التزامات املعونة 

 من أجل التجارة إلفريقيا بأكرث من الضعف.11

https://unctad.org/topic/trade-agreements/generalized-system-of-preferences
https://unctad.org/topic/trade-agreements/generalized-system-of-preferences
https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1
http://www.oecd.org/dac/aft/aid-for-tradestatisticalqueries.htm
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الشكل 1: مجموع التزامات املعونة التجارية، حسب فئة الدخل املستلم )ماليني الدوالرات األمريكية( 

املصدر: التحليل عىل أساس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية - إحصاءات املعونة من أجل التجارة. 

مالحظة: يشمل مدفوعات املعونة من أجل التجارة كجزء من املساعدة اإلمنائية الرسمية من جميع الجهات املانحة الرسمية. 
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الشكل 2: حصة التزامات املعونة مقابل التجارة للبلدان النامية، حسب املنطقة )بالنسب املئوية( 

املصدر: التحليل عىل أساس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية - إحصاءات املعونة من أجل التجارة.  
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وكانت الحصة األكرب من التزامات املعونة من أجل . 		
التجارة إلفريقيا يف عام 2018 نحو قطاع الطاقة، بنسبة 

33 يف املائة؛ والزراعة بنسبة 24 يف املائة؛ والنقل 
والتخزين بنسبة 13 يف املائة، والخدمات املرصفية 
واملالية بنسبة 10 يف املائة.12 انخفضت مدفوعات 

املعونة من أجل التجارة ملشاريع تيسري التجارة انخفاًضا 
حاًدا بني عامي 2015 و 2017، من 228.9 مليون 

دوالر إىل 132.9 مليون دوالر. وقد اجتذبت مرص، 
وإثيوبيا، وكينيا، واملغرب، وجمهورية تنزانيا املتحدة 

أكرب قدر من دعم املعونة لصالح التجارة يف إفريقيا.13

املرجع نفسه.  12
اللجنة االقتصادية إلفريقيا ومنظمة التجارة العاملية، "منطقة تجارة حرة قارية إفريقية شاملة: املعونة من أجل التجارة ومتكني النساء والشباب"، 2019.  13

تقرير البلدان األقل منواً 2020: القدرات اإلنتاجية للعقد الجديد )منشورات األمم املتحدة، 2020(.  14
املرجع نفسه.  15

تقرير أهداف التنمية املستدامة 2020 )منشورات األمم املتحدة، 2020( .  16

وشكلت حصة البلدان األقل منواً يف الصادرات السلعية . 		
العاملية 0.89 يف املائة يف عام 2015 قبل أن تنتعش 

قليالً لتصل إىل 0.98 يف املائة يف عام 2018، حيث 
ارتفعت من 189 مليار دوالر يف عام 2011 )سنة 

األساس( إىل 192 مليار دوالر يف عام 2018، قبل أن 
تنخفض إىل 181 مليار دوالر يف عام 2019. وهذا 

يشري إىل أن غاية مضاعفة حصة البلدان األقل منواً 
من الصادرات العاملية بحلول عام 2020 )الغاية 

11.17 من األهداف( لن يتحقق.14ال تزال صادرات 
البلدان األقل منواً تواجه ظروفاً غري مواتية يف السوق15 

وصعوبات االمتثال لرشوط املعاملة التفضيلية.16 

 شاحنة محّملة بإفراط عىل الطريق الرسيع، املغرب

بواسطة أوليج سيليزنيف
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املساهمة املحتملة ملنطقة التجارة الحرة القارية . 		
اإلفريقية )AfCFTA( يف النمو الشامل والتنمية املستدامة يف 

إفريقيا

ظلت حصة إفريقيا يف التجارة العاملية منخفضة . 		
يف العقد املايض، حيث سجلت الصادرات زيادة 

من 2.3 يف املائة يف عام 2010 إىل 2.5 يف املائة يف 
عام 2015 ثم انخفضت إىل 2.2 يف املائة يف عام 

2019. وال يزال األداء التجاري إلفريقيا يعتمد 
بشدة عىل تطورات أسعار السلع األساسية، وال تزال 

املشاركة يف التجارة العاملية راكدة يف الغالب.

تقرير التجارة والتنمية 2020: من الجائحة العاملية إىل الرخاء للجميع - تجنب عقد آخر ضائع )منشورات األمم املتحدة، 2020(.  17
تقرير االستثامر العاملي 2020  18

األونكتاد، "تحديث التجارة العاملية"، أكتوبر 2020.  19
مفوضية االتحاد اإلفريقي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ديناميكيات التنمية يف إفريقيا 2021  20

انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 3.9 يف املائة يف عام . 		
17،2019 مدفوعة بضعف الطلب عىل السلع األساسية18 
وانخفاض حاد يف أسعار البضائع. 19أسعار النفط بشكل 

خاص. 20. يف عام 2020، استمر هذا االتجاه املنخفض 
بسبب انكامش بنسبة 7.4 يف املائة يف تجارة البضائع 

العاملية بسبب تأثري جائحة فريوس كورونا )كوفيد19-(.

الشكل 3: حصة إفريقيا من الواردات والصادرات العاملية مقارنة باملناطق النامية األخرى، 2020 )بالنسب املئوية(  
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ووفًقا ألحدث أرقام األونكتاد، شهدت البلدان اإلفريقية . 		
انخفاًضا كبريًا يف صادراتها من البضائع ووارداتها يف 

عام 2020، حيث بلغت الصادرات اإلفريقية 386 
مليار دوالر بينام بلغت الواردات 509 مليار دوالر. 

ومتثل هذه األرقام 2.19 يف املائة من إجاميل الصادرات 
العاملية للسلع و 2.85 من إجاميل الواردات )الشكل 

3( وتعكس انخفاًضا بنسبة 19.3 يف املائة و 13.2 
يف املائة عىل التوايل مقارنة بأرقام عام 21.2019

يف عام 2020، شهدت إفريقيا أول ركود لها منذ . 		
أكرث من عقدين، بسبب الوباء الذي تسبب تأثريه 

يف تعطيل حركات التجارة بسبب تراجع الطلب 
العاملي. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض يف صادرات 

السلع. كان الركود حتميًا نظرًا لالرتباط القوي بني 
النمو االقتصادي يف القارة والطلب العاملي وأسعار 
السلع األساسية22 التي شكلت 75 % من صادرات 

إفريقيا يف عام 23.2020ميكن أن توفر منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية فرًصا هائلة لتعزيز 

االنتعاش ومعالجة تأثري جائحة فريوس كورونا 
)كوفيد - 19( عىل النمو الشامل والتنمية املستدامة 

إلفريقيا، مبا يف ذلك تعزيز التنويع االقتصادي.24 

ومع ذلك، زادت التجارة بني البلدان اإلفريقية إىل . 		
16.1 يف املائة من إجاميل التجارة اإلفريقية يف 2018 
ارتفاعاً من 15.5 يف املائة يف 25.2017 كان هذا أقل 

بكثري مام هو عليه يف أوروبا )68 يف املائة( وآسيا )59 
يف املائة(،26 يف عام 2019، بلغت صادرات البضائع 
بني البلدان اإلفريقية 70 مليار دوالر، وهو ما ميثل 

14.4 % من إجاميل الصادرات من إفريقيا.27عىل 
الرغم من تقلص الصادرات بني البلدان اإلفريقية 

بشكل طفيف إىل 69 مليار دوالر يف عام 2020، فقد 
زادت حصتها يف إجاميل صادرات البضائع من القارة 
إىل 18 يف املائة. وكان ذلك ال يزال منخفًضا مقارنة 

دليل إحصاءات األونكتاد، 2021  21
بنك التصدير واالسترياد اإلفريقي، اللجنة االقتصادية إلفريقيا، بنك التنمية اإلفريقي، مسح لبيان مدى تأثري جائحة فريوس كورونا )كوفيد19-( عىل متويل التجارة اإلفريقية، 2020  22

دليل إحصاءات األونكتاد، 2021  23
األونكتاد، تقرير التنمية االقتصادية يف إفريقيا، 2021  24

بنك التصدير واالسترياد اإلفريقي، تقرير التجارة اإلفريقية 2019: التجارة اإلفريقية يف عامل رقمي )القاهرة، 2019(.  25
تقرير التنمية االقتصادية يف إفريقيا 2019: صنع يف إفريقيا - قاعدة املنشأ لتعزيز التجارة بني البلدان اإلفريقية )منشورات األمم املتحدة، 2019(.  26

األونكتاد، تقرير التنمية االقتصادية يف إفريقيا، 2021  27
دليل إحصاءات األونكتاد، 2021  28

بالصادرات داخل املنطقة كنسبة من إجاميل الصادرات 
املسجلة يف مناطق أخرى يف عام 2020 )68 يف املائة( 

يف أوروبا و)58 يف املائة( يف آسيا 28. )الشكل 4(. 

يهدف إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية . 		
إىل عكس هذا "الشذوذ التاريخي"، تلك التي تشهد 

معظم التجارة التي تقوم بها البلدان اإلفريقية مع بقية 
العامل، وتشمل يف املقام األول صادرات املواد الخام، 
مبا يف ذلك املواد االستخراجية مثل النفط واملعادن، 

وكذلك مثل استرياد السلع املصنعة، كالسيارات 
واإللكرتونيات واألدوية، من بني أمور أخرى. 

عالوة عىل ذلك، وكام يتضح من الزيادة يف الصادرات . 		
البينية اإلفريقية يف عام 2020 يف سياق انخفاض إجاميل 
صادرات القارة بنسبة 20 يف املائة مقارنة مبستوى عام 

2019، ظلت التجارة بني األفارقة تتسم باملرونة. واألهم 
من ذلك، أن التجارة بني البلدان اإلفريقية كانت أكرث 

تنوًعا من حيث سلة السلع، مام يدل عىل إمكانية 
التحول الهيكيل. وميكن االستفادة من ذلك من خالل 

التنفيذ الكامل ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. 
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تأسست عام 2018، تولد منطقة التجارة الحرة . 		
القارية اإلفريقية سوقًا يبلغ 1.3 مليار شخص ويبلغ 

إجاميل الناتج املحيل املشرتك 3.4 تريليون دوالر29. 
عندما يتعلق األمر باملنطقة الجغرافية وعدد 

البلدان املشاركة، فإن منطقة التجارة الحرة القارية 
اإلفريقية هي أكرب منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها 

 .)WTO( منذ إنشاء منظمة التجارة العاملية

ومن خالل منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، . 		
تقوم البلدان اإلفريقية بإنشاء سوق قاري واحد 

للسلع والخدمات، يتم تسهيله من خالل حركة رأس 
املال واألشخاص، وبالتايل وضع األساس إلنشاء اتحاد 

جمريك قاري يف نهاية املطاف. وتشمل األهداف 
األخرى ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية 

تعزيز التنمية املستدامة والشاملة، واملساواة بني 
الصناعية  الهيكيل، والتنمية  الجنسني، والتحول 

القيمة اإلقليمية، والتنمية  والتنويع، وتنمية 
الزراعية، وتحسني األمن الغذايئ يف القارة30. 

.doi:10.1596/978-1-4648-1559-1 .البنك الدويل )2020(. منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية: التأثريات االقتصادية والتوزيعية. واشنطن العاصمة: البنك الدويل  29
االتحاد اإلفريقي، اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، املادة 3 )األهداف العامة(.  30

منذ األول من يناير 2021، أصبح من املمكن للدول . 		
األطراف التي تكون إجراءاتها الجمركية جاهزة، 

التجارة مبوجب الرشوط التفضيلية ملنطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية. كان هذا مبثابة بداية رحلة 

تاريخية تجمع بني املامرسات والقواعد التجارية 
املتباينة سابًقا، مام يسهل تدفق السلع والخدمات 

واالستثامرات بني البلدان يف القارة وفيام بينها. 

والواقع، أن التنفيذ الكامل التفاقية إنشاء منطقة . 		
التجارة الحرة القارية اإلفريقية سيكون له تأثري 

اقتصادي إيجايب كبري عىل إفريقيا. وتقدر اللجنة 
االقتصادية إلفريقيا أن منطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقية ستزيد من قيمة التجارة بني البلدان 
اإلفريقية بنسبة ترتاوح بني 15 يف املائة )50 مليار 
دوالر( و 25 يف املائة )70 مليار دوالر( بحلول عام 

2040 بإلغاء 90 يف املائة من التعريفات عىل السلع 
وخفض تكاليف التجارة. ومن املتوقع أيضاً أن يعزز 

املشاركة االقتصادية للشباب والنساء. متثل النساء 
أكرث من 70 يف املائة من التجار غري الرسميني عرب 

 )ةيوئملا بسنلاب( 2020 ،ةراجتلا يلامجإ يف ةينيبلا ةراجتلا ةصح :4 لكشلا

املصدر: إحصاءات األونكتاد، 2021

0
10
20
30
40
50
60

70

18

68

58

إفريقيا
أوروبا

آسيا



)AfCFTA( 12    موجز السياسة امُلطبقة بشأن منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية

2022 يناير   21 مخطئ[     فهو  ذلك  بخالف  يعتقد  من  األفريقية:  القارية  الحرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  تنفيذ  يف  تقدماً  تحرز  ]أفريقيا 

الحدود31 الذين ميكنهم االستفادة من دعم منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية لصغار التجار عرب 

الحدود واملزارعني أصحاب الحيازات الصغرية.32 

باإلضافة إىل دورها يف تنويع صادرات إفريقيا، فضالً . 		
عن بناء اقتصاد أكرث مرونة، تتمتع منطقة التجارة 

الحرة القارية اإلفريقية بإمكانيات كبرية للقدرة 
التنافسية لالقتصادات اإلفريقية واندماجها يف سالسل 

القيمة اإلقليمية والعاملية، وزيادة وفورات الحجم 
وجذب االستثامر األجنبي املبارش إىل القارة. 

يتطلب إطالق العنان إلمكانات منطقة التجارة . 		
الحرة القارية اإلفريقية تعزيز االستثامر يف املجاالت 
الرئيسة، وال سيام مشاريع البنية التحتية اإلقليمية/
العابرة للحدود، فضالً عن تعزيز التصنيع الشامل 

والقيمة املضافة التي تعترب رضورية إلنشاء سالسل 
التنويع االقتصادي.33  القيمة اإلقليمية وتعزيز 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، تقرير فيوترشز: جعل منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية تعمل من أجل النساء والشباب )2020(.  31
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، "الفرص لرائدات األعامل يف سياق منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية"، يونيو 2019  32

اللجنة االقتصادية إلفريقيا، نحو منطقة استثامر مشرتكة يف منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية: تسوية اللعب املقدم لالستثامر بني البلدان اإلفريقية، 2021  33
املرجع نفسه.  34

يعد هذا أيًضا أمرًا حاساًم لعكس االتجاهات . 		
الهبوطية يف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش 

إىل القارة والتي كانت يف انخفاض حتى قبل 
الوباء، مسجلة انخفاًضا بنسبة 10.3 يف املائة يف 

عام 2019 مقارنة مبستويات عام 34.2018 

قطعت البلدان اإلفريقية أشواطاً كبرية يف تفعيل . 		
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. 

وأكمل عدد كبري من البلدان التي وقّعت عىل االتفاق 
املنشئ ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية عملية 
التصديق املعنية وهي دول أطراف يف منطقة التجارة 
الحرة القارية اإلفريقية )40 دولة من أصل 55 عضًوا 

يف االتحاد اإلفريقي، أو 73 يف املائة(. وفيام يتعلق 
بامتيازات التعريفات وااللتزامات املحددة، تقدم 

معظم الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي عروضها 
)43 دولة متثل 78 يف املائة من عضوية االتحاد 

اإلفريقي(، مبا يف ذلك أعضاء أربعة اتحادات جمركية، 
وهي مجموعة رشق إفريقيا )EAC(، والجامعة 

unsplash.com :البيانات
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االقتصادية لدول غرب إفريقيا )ECOWAS(، والجامعة 
 )CEMAC( االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
 .)SACU( واالتحاد الجمريك للجنوب اإلفريقي

كام تم إحراز تقدم مهم يف تحديد قواعد املنشأ . 		
املطبقة عىل املنتجات التي ستستفيد من األفضليات، 

حيث توصلت الدول األعضاء إىل توافق يف اآلراء 
بشأن حوايل %87 من بنود التعريفات. باإلضافة 

إىل ذلك، قدم 46 بلداً )84 يف املائة( عروض تحرير 
تغطي القطاعات الخمسة ذات األولوية، وهي: 

قطاعات األعامل واالتصاالت واملالية والسياحة 
والنقل35. عالوة عىل ذلك، تم تنشيط هيئة تسوية 
املنازعات وهي متارس دورها. عالوة عىل ذلك، يتم 
القيام بالكثري من العمل لضامن حل التأخريات يف 

التخليص الجمريك، وقضايا التصديق، وأنظمة الرتخيص 
التقييدية وغريها من الحواجز أمام التجارة اإلفريقية.

ومع ذلك، ال تزال بعض قضايا املرحلة األوىل . 		
معلقة، وال سيام املفاوضات بشأن قواعد املنشأ 

والوثائق ذات الصلة، وكذلك بدء املفاوضات 
يف القطاعات السبعة )7( املتبقية.

وسرتكز املرحلة الثانية عىل الربوتوكوالت املتعلقة . 		
باالستثامر واملنافسة وامللكية الفكرية واملرأة والشباب، 

فضالً عن التجارة الرقمية. وسيؤدي استكامل هذه 
الربوتوكوالت، وخاصة فيام يتعلق بسياسة املنافسة 
واالستثامر وحقوق امللكية الفكرية، إىل قطع شوط 
طويل لزيادة تعزيز بيئة االستثامر وتعزيز جاذبية 

السوق اإلفريقية للمستثمرين. ومع هذه الربوتوكوالت، 
تم تعيني منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية 

لتشكل وسيلة لالستثامر ورأس املال من خالل القواعد 
واللوائح املشرتكة التي تستهدف تنمية الرشكات 
اإلفريقية، وخاصة الرشكات الصغرية واملتوسطة. 

بيانات من أمانة منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية.  35

ومبوجب بروتوكول االستثامر، من املتوقع معالجة . 		
الحواجز التي تحول دون دخول االستثامرات يف إفريقيا، 

وتقليل وقت موافقات االستثامر وتكلفتها، وزيادة 
الشفافية، وتحسني الكفاءة من خالل تنسيق األطر 

التنظيمية لالستثامر، فضالً عن الحامية والوصول إىل 
املوارد عندما تُنتهك الحقوق. وفيام يتعلق بربوتوكول 

حقوق امللكية الفكرية، من خالل حامية حقوق امللكية 
يف جميع أنحاء القارة، سيتم إنشاء حوافز لتطوير 

املعرفة الجديدة، وكذلك لالستثامر يف البحث والتطوير.

كطريقة لتقاسم الفوائد وتوسيعها لتشمل الجميع، . 		
مبا يف ذلك الفئات األكرث ضعفاً، فوض رؤساء دول 

وحكومات االتحاد اإلفريقي الدول األعضاء بالتفاوض 
عىل بروتوكول بشأن النساء والشباب يف التجارة، حتى 
تتمكن هاتان املجموعتان من السكان من الوصول إىل 

جني الفوائد املرجوة من اتفاقيات التجارة القارية.
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والتوصيات . 			 االستنتاجات 

يتم تشجيع الدول اإلفريقية األعضاء عىل تحقيق أقىص 	 
استفادة من الزخم الذي بدأ منذ بدء التجارة يف إطار منطقة 

التجارة الحرة القارية اإلفريقية الختتام املفاوضات بشأن 
املرحلة الثانية من العملية، وتنسيق السياسات التجارية 

وتعزيز البنية التحتية املستدامة والتنمية الصناعية. 

هناك حاجة ملّحة إلكامل املفاوضات القليلة املعلقة 	 
بشأن قواعد املنشأ الهامة والجداول الجمركية لتسهيل 

التجارة ذات املغزى التجاري مبوجب قواعد الصكوك 
القانونية ملنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. 

ونحث الدول اإلفريقية عىل املشاركة بشكل استباقي 
والتوصل إىل توافق يف اآلراء يف املفاوضات الجارية.

ويعد بناء القدرات والدعم املؤسيس عاملني أساسينْي يف 	 
متكني البلدان اإلفريقية من تسخري إمكانات منطقة التجارة 

الحرة القارية اإلفريقية واالستفادة من توسيع حركات 
التجارة الدولية. ومن الرضوري زيادة بناء القدرات التجارية 
واإلنتاجية وتنفيذ السياسات الصناعية لزيادة القيمة املضافة 
يف التصنيع وخلق فرص عمل الئقة لشباب إفريقيا املتنامي. 

تتمتع منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية بإمكانات 	 
كبرية لتعزيز تنمية مستدامة أكرث شموالً، مبا يف ذلك 

من خالل النهوض باملشاركة االقتصادية للمرأة. وتؤكد 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية عىل 

أهمية املساواة بني الجنسني لتطوير التجارة الدولية 
والتعاون االقتصادي وتؤكد عىل الحاجة إىل تعزيز التنمية 
االجتامعية واالقتصادية املستدامة والشاملة واملساواة بني 

الجنسني والتحول الهيكيل. ومن األهمية مبكان تعظيم 
تأثري منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية عىل تعزيز 
القدرات التجارية والتصديرية للقطاعني الرسمي وغري 

الرسمي، مع الرتكيز عىل تعزيز مشاركة النساء والشباب.
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