
Matazamio ya 
Kiuchumi 
Afrika
2019
Mwenendo Wa  Kiuchumi 
wa Bara la Afrika na 
Mwelekeo Wake

Ajira, Ukuaji, na 
Mwenendo wa 
Makampuni

Ushirikiano kwa ajili 
ya Ustawi wa 
Uchumi wa Afrika

1

لقــد خفت ضغوط التضخم، 
حيث انخفض متوســط معدل 
التضخــم فــي إفريقيا من 12.6 
فــي المائــة في 2017 إلى 10.9 
فــي المائــة في 2018، ومن 
المتوقــع أن يواصل تراجعه 
الســودان هو األعلى حيث 
يصل إلى

إطاللة على
االقتصاد

2019
ا�داء االقتصادي الكلي
�فريقيا والتوقعات االقتصادية

التشغيل والنمو وديناميكية
 المؤسسات

التكامل من أجل االزدهار
االقتصادي في أفريقيا
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النقاط الرئيسية

يســتعرض تقريــر التوقعــات االقتصاديــة اإلفريقيــة لهــذا العــام التطــورات االقتصاديــة الكليــة واآلفــاق االقتصاديــة فــي إفريقيــا، 
مــع التركيــز علــى آثــار االختــاالت الخارجيــة علــى النمــو والتحديــات الماليــة والنقديــة التــي تواجــه عمليــه التكامــل )الفصــل 
األول(. وبعــد ذلــك، يناقــش هــذا التقريــر خلــق فــرص العمــل مــن خــال تحليــل ديناميكيــة المؤسســات )الفصــل الثانــي(، ثــم 
ــق الرخــاء االقتصــادي ــى تحقي ــي يمكــن أن تســاعد عل ــا والسياســات الت ــي إفريقي ــات التكامــل اإلقليمــي ف يستكشــف اقتصادي

)الفصل الثالث(.

األداء االقتصــادي الكلــي ألفريقيا والتوقعات االقتصادية

إن عمليــة تعزيــز النمــو االقتصــادي فــي أفريقيــا مســتمرة، حيــث وصــل معــدل النمــو االقتصــادي إلــى حوالــي 3.5 فــي المائــة 
فــي 2018، وهــو نفــس المعــدل الخــاص بعــام 2017 ويزيــد بمعــدل 1.4 نقطــة مئويــة عــن معــدل 2.1 فــي المائــة الخــاص بعــام 
2016. وتتصــدر منطقــة شــرق إفريقيــا المشــهد التنمــوي فيمــا يتعلــق بالناتــج المحلــي اإلجمالــي حيــث بلــغ حوالــي 5.7 فــي 
المائــة فــي عــام 2018، يليهــا شــمال إفريقيــا بحوالــي 4.9 فــي المائــة، وغــرب إفريقيــا بمعــدل 3.3 فــي المائــة، ووســط إفريقيــا 

بمعــدل 2.2 فــي المائــة، وجنــوب إفريقيــا بمعــدل 1.2 فــي المائــة. 

وعلــى المــدى المتوســط، مــن المتوقــع أن يــزداد معــدل النمــو ليصــل إلــى 4 فــي المائــة فــي عــام 2019 و4.1 فــي المائــة فــي 2020. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المعــدل أقــل مــن نظيــره فــي الصيــن والهنــد، إال أنــه مــن المتوقــع أن تتفــوق إفريقيــا علــى غيرهــا 
ــة والفقــر. وفيمــا يتعلــق بمعــدل النمــو اإلفريقــي  ــدول الناشــئة والناميــة. ولكــن هــذا ال يكفــي لتخفيــف حــدة البطال مــن ال
المتوقــع بنســبة 4 فــي المائــة فــي 2019، مــن المتوقــع أن يصــل المعــدل الخــاص بمنطقــة شــمال إفريقيــا إلــى 1.6 نقــاط مئويــة، 
ــا يتســم بعــدم االنتظــام بســبب الظــروف  ــي شــمال إفريقي ــي ف ــي اإلجمال ــج المحل ــة. ولكــن متوســط نمــو النات ــي المائ أو 40 ف

االقتصاديــة المتغيــرة بســرعة فــي ليبيــا. 

ومــن المتوقــع أن تحقــق منطقــة شــرق إفريقيــا، وهــي المنطقــة األســرع نمــًوا، نمــًوا بمعــدل 5.9 فــي المائــة فــي 2019 و6.1 
فــي المائــة فــي 2020. وفــي الفتــرة بيــن عامــي 2010 و2018، بلــغ متوســط النمــو حوالــي 6 فــي المائــة تقريًبــا، فــي حيــن ســجل 
مؤشــر النمــو الخــاص بجيبوتــي وإثيوبيــا وروانــدا وتنزانيــا مســتويات أعلــى مــن المتوســط. ولكــن فــي العديــد مــن البلــدان، 

ال ســيما بورونــدي وجــزر القمــر، ال يــزال النمــو يتســم بالضعــف بســبب تأثــره بالغمــوض السياســي. 

يتزايــد معــدل النمــو فــي وســط أفريقيــا تدريجًيــا ولكنــه يبقــى دون المتوســط بالنســبة إلفريقيــا ككل. ويدعــم هــذا المعــدل 
اســتعادة أســعار الســلع لعافيتهــا وارتفــاع معــدل اإلنتــاج الزراعــي. 

ــي 2017 و2018.  ــاش متواضــع ف ــق انتع ــد تحقي ــي 2019 و2020 بع ــداًل ف ــا معت ــوب إفريقي ــي جن ــو ف ــل النم ــع أن يظ ــن المتوق وم
ويرجــع النمــو الهزيــل فــي جنــوب إفريقيــا بشــكل رئيســي إلــى التنميــة الضعيفــة بجنــوب إفريقيــا، والتــي تؤثــر علــى البلــدان 

المجــاورة. 

محركات النمو االقتصادي تســتعيد توازنها تدريجًيا

لقــد اســتعادت محــركات النمــو االقتصــادي فــي إفريقيــا توازنهــا تدريجًيــا فــي الســنوات األخيــرة. وانخفضــت نســبة مســاهمة 
االســتهاك فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي مــن 55 فــي المائــة فــي عــام 2015 إلــى 48 فــي المائــة فــي 2018، فــي 
حيــن زادت نســبة مســاهمة االســتثمار مــن 14 فــي المائــة إلــى 48 فــي المائــة. وســاهم صافــي الصــادرات بشــكل إيجابــي منــذ 

2014، علــى الرغــم مــن أن الصــادرات دائًمــا مــا كانــت تشــكل عبًئــا علــى النمــو االقتصــادي. 

وعلــى الرغــم مــن اســتعادة التــوازن، فــإن معظــم الــدول ذات مســتويات النمــو األعلــى ال تــزال تعتمــد فــي المقــام األول علــى 
االســتهاك كمحــرك للنمــو. 
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بينمــا ازدادت أوجه الضعف 
الخاصــة بالديون في بعض 

البلــدان اإلفريقية، فإن القارة 
ككل ال تتعــرض ألي خطر 

نظامي يشــير إلى احتمالية 
حدوث أزمة ديون.
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لقــد خفــت ضغــوط التضخــم، حيــث انخفــض متوســط معــدل 
املائــة يف 2017 إىل 10.9  التضخــم يف إفريقيــا مــن 12.6 يف 
ــل  ــه ليص ــل تراجع ــع أن يواص ــن املتوق ــة يف 2018، وم يف املائ
ــا  ــا م ــم غالبً ــايئ الرق ــم ثن ــة يف 2020. إن التضخ إىل 8.1 يف املائ
ــي ليســت  ــدان الت ــرة بالنزاعــات والبل ــدان املتأث يحــدث يف البل
أعضــاء يف اتحــاد عملــة معينــة. إن معــدل التضخــم يف جنــوب 
ــك  ــة، وذل ــل إىل 188 يف املائ ــث يص ــى حي ــو األع ــودان ه الس
معــدل  أن  حــن  يف  املســتمرة،  االقتصاديــة  األزمــة  بســبب 
التضخــم هــو األقــل، بنســبة 2 يف املائــة أو أقــل، يف الــدول 
األعضــاء يف املجموعــة االقتصاديــة والنقديــة لــدول وســط 
ــا،  ــدول غــرب إفريقي ــدي ل ــا واالتحــاد االقتصــادي والنق إفريقي
ــا  ــرب أفريقي ــك غ ــة فرن ــاء يف منطق ــدول األعض ــة يف ال وخاص

ــورو. ــا بالي ــبب ارتباطه بس

األوضاع املالية تتحسن تدريجًيا

ويف الفــرة بــن عامي 2016 و2018، صححــت العديد من البلدان 

 مــن أوضاعهــا املالية العامــة من خالل زيادة اإليــرادات الرضيبية،

 ويف بعــض األحيــان، مــن خــالل خفــض النفقــات. وترجــع زيــادة

العائــدات بشــكل جــزيئ إىل ارتفــاع أســعار الســلع وزيــادة النمو، 

لكــن العديــد مــن البلــدان طبقــت أيًضا إصالحــات رضيبيــة. لقد 

تحســنت تعبئــة املــوارد املحليــة، ولكنهــا ال تفــي باالحتياجــات 

التنمويــة للقــارة.

وعــى الرغــم مــن أن العجــز يف الحســاب الجــاري آخــذ يف 
ــة  ــة الخارجي ــات املالي ــايل التدفق ــع إج ــد ارتف ــاض، فق االنخف
إىل أفريقيــا مــن 170.8 مليــار دوالٍر يف عــام 2016 إىل 193.7 
مليــار دوالٍر يف 2017، وهــو مــا ميثــل زيــادًة قدرهــا 0.7 نقطــة 
مئويــة يف صــايف التدفقــات املاليــة باعتبارهــا نســبًة مــن الناتــج 
ــة  ــة يف 2016 إىل 8.5 يف املائ املحــي اإلجــايل )مــن 7.8 يف املائ

.)2017 يف 

ــى  ــة ع ــم والهيمن ــب الزخ ــة يف كس ــالت املالي ــتمر التحوي تس
املكونــات األخــرى لتدفقــات رأس املــال، حيــث بلغــت 69 
مليــار دوالْر يف 2017، أي مــا يقــارب ضعــف حجــم اســتثارات 
ــتثارات  ــات االس ــت تدفق ــه، تراجع ــت ذات ــة. ويف الوق املحفظ
األجنبيــة املبــارشة مــن ذروتــه يف 2008 بقيمــة 58.1 مليــار 
دوالٍر إىل أدين مســتوياتها يف 10 ســنوات حيــث بلغــت 41.8 
مليــار دوالٍر يف 2017. ومــن بــن العوامــل األساســية تــرز األزمــة 
املاليــة العامليــة وإعــادة تــوازن املحافــظ األخــر بســبب ارتفــاع 

ــة. ــن االقتصــادات املتقدم ــدة ب ــدالت الفائ مع

لقــد بلغــت املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية التــي حصلــت عليهــا 
ــار دوالٍر،  ــت إىل 52 ملي ــث وصل ــا يف 2013 حي ــا ذروته إفريقي
ــار دوالٍر يف 2017، حيــث  ثــم انخفضــت بعــد ذلــك إىل 45 ملي
حصلــت الــدول ذات االقتصــاد الهــش عــى مســاعدات إمنائيــة 
رســمية باعتبارهــا نســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل أكــر مــن 
الــدول ذات االقتصــاد غــر الهــش. لقــد شــهدت جميــع املناطــق 
ــن عامــي  ــة الرســمية يف الفــرة ب ــادًة يف املســاعدات اإلمنائي زي
منطقتــي  وتظــل  2011 و2016؛  بــن  والفــرة  2005 و2010 

ــا هــا األكــر حصــواًل عــى هــذه  ــا وغــرب أفريقي رشق أفريقي
املســاعدات. 

ديــون أفريقيــا آخــذة يف االرتفــاع، ولكــن ال يوجــد خطــر 
نظامــي يشــر إىل احتامليــة حــدوث أزمــة ديــون

بحلــول نهايــة عــام 2017، وصــل إجــايل نســبة الديــن الحكومي 

ــا، ولكــن  ــة يف إفريقي ــج املحــي اإلجــايل إىل 53 يف املائ إىل النات

ــن 52  ــدول. ومــن ب ــن ال ــر ب ــالف النســب بشــكل كب ــع اخت م

دولــًة تــم تســجيل بياناتهــا، هنــاك 16 بلــًدا مــن بينهــا الجزائــر، 

ــكل  ــن تش ــبة دي ــا نس ــو، ومايل-لديه ــا فاس ــوانا، وبوركين وبوتس

ــن أن 6  ــايل؛ يف ح ــي اإلج ــج املح ــن النات ــة م ــل 40 يف املائ أق

ــا،  ــر، وإريري ــو، وم ــرض، والكونغ ــرأس األخ ــة ال دول جمهوري

وموزمبيــق، والســودان-لديها نســبة ديــن تشــكل أكــر مــن 

100 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل. لقــد صّنــف النهــج 

التقليــدي لتقديــر القــدرة عــى تحمــل الديــن 16 دولــًة يف 

إفريقيــا عــى أنهــا تعــاين مــن خطــر كبــر فيــا يتعلــق بتســديد 

ــون.  ــن مشــكلة تســديد الدي ــل م ــاين بالفع ــا تع ــون أو أنه الدي

ــول،  ــر مقب ــدان غ ــض البل ــن يف بع ــع الدي ــح وض ــذا، أصب وهك

ويتطلــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة يعتمــد نطاقهــا وطرائقهــا عى 

التشــخيص الدقيــق ألســباب ضائقــة الديــون. ومــع ذلــك، فبينــا 

ازدادت أوجــه الضعــف املتصلــة بالديــون يف بعــض البلــدان 

اإلفريقيــة، فــإن القــارة ككل ال تتعــرض ألي خطــر نظامــي يشــر 

ــون. ــة دي ــة حــدوث أزم إىل احتالي

عدم التوازن الخارجي يؤثر عىل النمو عىل املدى الطويل

لقــد تفاقــم عــدم التــوازن الخارجــي إلفريقيــا، الــذي تــم قياســه 

بالحســاب الجــاري وامليــزان التجــاري. لقــد بلــغ املتوســط املرجح 

لعجــز الحســاب الجــاري 4 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل 

يف نهايــة 2017 )وبلــغ يف منتصــف العــام 6.7 يف املائــة(. وعــى 

ــة  ــز يف حال ــذا العج ــد كان ه ــر، فق ــن األخ ــن التحس ــم م الرغ

تدهــور مــن نهايــة العقــد األول مــن القــرن الحــايل. وهــذا ميكــن 

أن يهــدد االســتدامة الخارجيــة ويتطلــب إجــراء تعديــالت حــادة 

يف املســتقبل. 

واســتناًدا إىل نظريــة قيــود ميــزان املدفوعــات )التــي تنــص 

ــض  ــة إىل فوائ ــل الخارجي ــوات التموي ــل فج ــى رضورة تحوي ع

ــرات  ــي أو التغ ــر الخارج ــب التقص ــل لتجن ــدى الطوي ــى امل ع

الحــادة يف االســتهالك(، قــد يكــون هنــاك مــرر للعجــز الخارجــي 

الحــايل إلفريقيــا إذا مــا تــم اســتخدام البــذور الحاليــة مــن أجــل 

ــا  ــض مســتقبلية. وســيكون هــذا هــو الحــال طامل ــق فوائ تحقي

أن الــواردات األعــى ترتبــط باســتمرار بتزايــد تكــون رأس املــال، 

ــداول  ــة للت ــة والقابل ــات التحويلي ــة الصناع ــادة حص ــا زي يليه

ــة،  ــة العاملي ــل القيم ــع سالس ــن وض ــة، وتحس ــة املضاف يف القيم

ــة.  ــة الخارجي ــات املالي ــي لاللتزام ــداد التدريج والس
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ينتظر الجميع بصدر رحب 

النمو املتوقع مبعدل 4 يف املائة 

يف عام 2019 و4.1 يف املائة يف 

.2020

املخاطر عىل التوقعات

يشــكل التعتيــم عــى توقعــات االقتصــاد الــكي يف أفريقيــا 

العديــد مــن املخاطــر.

الواليــات  بــن  التجاريــة  التوتــرات  أواًل، مــن شــأن تصاعــد 

ــو  ــن النم ــد م ــين أن يح ــن الرئيس ــا التجاري ــدة ورشكائه املتح

االقتصــادي العاملــي، حيــث مــن املتوقــع أن يلقــي هــذا بظاللــه 

ــز  ــب تعزي ــرات، إىل جان ــذه التوت ــد أدت ه ــا. وق ــى إفريقي ع

الــدوالر األمريــي، إىل زيــادة تقلبــات أســعار بعــض الســلع 

ــب  ــاطء الطل ــئة. إذا تب ــدان الناش ــالت البل ــى عم ــط ع والضغ

العاملــي، فهــذا ســيودي إىل انخفــاض أســعار الســلع، مــا ســيقلل 

ــزان  ــى املي ــلبًا ع ــر س ــايل ويؤث ــي اإلج ــج املح ــو النات ــن من م

ــا.  ــلع يف إفريقي ــدري الس ــايل ملص ــاري وامل التج

وثانيًــا، قــد تــزداد تكاليــف التمويــل الخارجــي إذا ارتفعــت أســعار 

الفائــدة يف الــدول املتقدمــة عــى نحــو أرسع مــن املفــرض. 

وثالثًــا، إذا تأثــرت البلــدان اإلفريقيــة مــرة أخــرى بالظــروف 

ــدث يف  ــا ح ــة، ك ــرات املناخي ــبب التغ ــية بس ــة القاس املناخي

ــج  ــو النات ــي ومن ــاج الزراع ــل اإلنت ــد يص ــرة، فق ــنوات األخ الس

ــع.  ــن املتوق ــل م ــتويات أق ــايل ملس ــي اإلج املح

ــي يف  ــدم االســتقرار الســيايس واألمن ــؤدي ع ــا، ميكــن أن ي ورابًع

بعــض املناطــق إىل إضعــاف االقتصاديــات. مــن املحتمــل أن 

ــي  ــايل والخارج ــا امل ــن وضعه ــنت م ــي حًس ــدان الت ــم البل تتس

ــة أمــام  ــدل باملرون ــن منخفــض أو معت ــا معــدل دي ــي لديه والت

ــي مل  ــدان الت ــك البل ــن تل ــدة. ولك ــة الجدي ــات الخارجي الصدم

تعيــد بنــاء مواردهــا املاليــة غــر مســتعدة ملخاطــر ســلبية كبــرة.

التكامل النقدي دامئًا ما يواجه تحديات

ــرط  ــدان تنخ ــإن البل ــايض، ف ــام امل ــات الع ــظ يف توقع ــا لُوح ك

ــق  ــا يتعل ــد في ــق فوائ ــة عــى أمــل تحقي يف االتحــادات النقدي

باالقتصــاد الــكي والهيــكي. وتشــمل هــذه الفوائــد وجــود ســعر 

رصف مســتقر وبيئــة اقتصــاد كي، وانخفــاض مســتوى الضعــف 

وزيــادة  املناطــق،  بــن  التجــارة  حجــم  وزيــادة  الخارجــي، 

ــاض  ــع انخف ــالت )م ــف املعام ــاض تكالي ــايل، وانخف ــل امل التكام

تكاليــف تحويــل العمــالت( وبالتــايل تحقيــق منــو أرسع وتقــارب 

ــذا.  ــة له ــا تكلف ــاك أيًض ــن هن ــاء. ولك ــدول األعض ــن ال ــر ب أك

فحســب تعريفهــا، تحــد االتحــادات النقديــة مــن مرونــة الــدول 

األعضــاء يف اســتخدام األدوات النقديــة للتكيــف مــع الصدمــات 

ــة. الخارجي

قــد تكــون املكاســب الفوريــة للتكامــل النقــدي اإلفريقــي، وهــي 

ــة  ــر صعوب ــاري، أك ــي والق ــل اإلقليم ــات التكام ــدى طموح أح

يف حــن أن تحديــات االقتصــاد الــكي تفوقهــا بكثــر- مــن 

توقعــات التحليــل التقليــدي. قــد يكــون اإلطــار القيــايس الــذي 

ــى(  ــة املث ــة العمل ــن )منطق ــن االقتصادي ــد م يســتخدمه العدي

ــة  ــة للغاي ــك معلومــات قليل ــي متتل ــدان الت ــا بالنســبة للبل صعبً

عــن املتغــرات األساســية يف االقتصــاد الــكي. ومــن غــر املرجــح 

أن تختفــي االختالفــات يف أســواق العمــل برسعــة مــع الوقــت، 

كــا أنــه مــن غــر املحتمــل أن تصيــب الصدمــات عضــًوا واحــًدا 

فقــط وال تصيــب العديــد منهــم أو جميعهــم. ولذلــك، مــن غــر 

ــوارد  ــة امل ــوق الوطني ــة ف ــك أي ســلطة إفريقي املحتمــل أن متتل

الالزمــة ملســاعدة الــدول التــي تواجــه صعوبــات اقتصاديــة 

حــادة. 

ــاج هــذه  ــة، تحت بالنســبة للــدول األعضــاء يف االتحــادات النقدي

الــدول إىل امتــالك مؤسســات ماليــة شــاملة لعــدة بلــدان 

وتعمــل بشــكل جيــد وقواعــد محــددة ملســاعدة األعضــاء عــى 

االســتجابة للصدمــات غــر املتاثلــة. إن الحركــة الحــرة للعــال 

ــس  ــا –ولي ــا ملموًس ــون واقًع ــال والســلع يجــب أن تك ورأس امل

مجــرد هــدف. ويجــب أن تكــون سياســات الديــن والعجــز 

ــل  ــن قب ــة م ــا بعناي ــاد ومراقبته ــع دول االتح ــقًة يف جمي متس

ــاع  ــع القط ــب أن يخض ــا يج ــة، ك ــة ذات مصداقي ــة مركزي جه

املــايل واملــريف إلرشاف دقيــق مــن قبــل مؤسســة مســتقلة عــى 

ــة  ــد احرازي ــرض قواع ــى ف ــادرًة ع ــون ق ــاد تك ــتوى االتح مس

صارمــة. إن كل مــن هــذه املتطلبــات األربعــة هــو مبثابــة مهمــة 

صعبــة. تشــكل هــذه املتطلبــات مًعــا التحديــات الحاليــة الكــرى 

ــكي. عــى مســتوى االقتصــاد ال

اآلثار املرتتبة عىل السياسيات املُتبعة

يشــر انتعــاش منــو الناتــج املحــي اإلجــايل إلفريقيــا مــن 

مســتوى الحضيــض لعــام 2016 إىل املرونــة والقــدرة عــى 

الجميــع  ينتظــر  والعامليــة.  اإلقليميــة  الصدمــات  امتصــاص 

بصــدر رحــب النمــو املتوقــع مبعــدل 4 يف املائــة يف عــام 2019 

و4.1 يف املائــة يف 2020. ولكــن االعتــاد عــى عــدد قليــل مــن 

الســلع التصديريــة لتحفيــز النمــو والقــدرة عــى امتصــاص 

التقلبــات يف أســعار الســلع قــد أعــاق معظــم االقتصــادات 

ــى  ــاد ع ــا أدى االعت ــع، ك ــو مرتف ــق من ــن تحقي ــة م اإلفريقي

الســلع إىل إضعــاف ركائــز االقتصــاد الــكي، مــا خلــق توتــرات 

ــق االســتقرار.  ــو وتحقي ــز النم ــن سياســات تعزي ومفاضــالت ب

ونتيجــة لذلــك، وكــا ينــادي الجميــع بذلــك يف أغلــب األحيــان 

لتنويــع  عميقــة  هيكليــة  إصالحــات  إىل  إفريقيــا  تحتــاج 

ــا.  ــيًا أو أفقيً ــاح، رأس ــا بنج اقتصاده

ــب  ــه يتطل ــة علي ــرات جذري ــال تغ ــة وإدخ ــع الهيكلي إن تنوي

قــدًرا كبــرًا مــن التمويــل اإلمنــايئ. وبــرف النظــر عن اإليــرادات 

تتلقــي  الصناعــات االســتخراجية والرضائــب،  مــن قطاعــات 

ــا املســاعدات  معظــم البلــدان األفريقيــة تحويــالت تتجــاوز حاليً
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حققت إفريقيا واحدًة من 

أرسع طفرات النمو وأكرها 

استدامًة يف العقدين املاضين. 

ومع ذلك، مل يخدم هذا النمو 

قطاع التوظيف.

تشــمل  ال  املبــارش  األجنبــي  واالســتثار  الرســمية  اإلمنائيــة 

التحويــالت التــي تتــم مــن خــالل القنــوات غــر الرســمية، والتــي 

ميكــن أن تصــل لنصــف التحويــالت عــر القنــوات الرســمية. إن 

السياســات الراميــة إىل خفــض تكاليــف تحويــل األمــوال وتحســن 

ــن  ــا م ــارج وغره ــن يف الخ ــن املقيم ــتثار املواطن ــات اس منص

الحوافــز قــد تزيــد مــن توافــر املــوارد الحيويــة لتمويــل التنميــة. 

تتدفــق التحويــالت املاليــة بــن البلــدان اإلفريقيــة إىل حــد كبــر 

عــر قنــوات غــر رســمية بســبب ارتفــاع تكاليــف التحويــل 

والخدمــات املحــدودة بــن البنــوك داخــل إفريقيــا، مــا يعــوق 

ــمية.  ــالت الرس ــات التحوي تدفق

النطــاق  التدفقــات املاليــة غــر املرشوعــة واســعة  وتــؤدي 

ــوارد  ــن امل ــد م ــا يح ــة، م ــدان اإلفريقي ــم البل إىل اإلرضار مبعظ

ــا  ــة وغره ــة والطاق ــة التحتي ــتثار يف البني ــة لالس ــة املتاح املالي

ــر  ــة غ ــات املالي ــل التدفق ــد. )متث ــة األم ــات طويل ــن املرشوع م

املرشوعــة 5.5 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء الكــرى وتكلــف مــا بــن 1 و1.8 تريليــون دوالٍر 

عــى مــدى الســنوات الخمســن املاضيــة. هنــاك حاجــة إىل الرصد 

املســتمر لحالــة الديــون يف االقتصــادات اإلفريقيــة األكر هشاشــًة 

ــر  ــذار املبك ــة اإلن ــر أنظم ــن أجــل تطوي ــة م ــة املالي ــن الناحي م

ــات التقييــم مــن أجــل تجنــب ضائقــة الديــون. وباإلضافــة  وآلي

إىل ذلــك، هنــاك حاجــة إىل زيــادة الوعــي بالقــدرة عــى تحمــل 

الديــون عــى أعــى مســتوى ســيايس، ووضــع األســس الســتخدام 

ــد  ــراض مزي ــوء إىل اق ــن اللج ــد م ــاءة للح ــة بكف ــوارد املتاح امل

مــن الديــون، وتعزيــز قــدرة البلــدان عــى إدارة ديونهــا العامــة 

ودعــم االســتخدام الكــفء واملثمــر للديــون وبنــاء القــدرة املالية. 

االقتصــادات  يف  تدريجيًــا  الفائــدة  معــدالت  اســتقرار  ومــع 

ــراء  ــزم إج ــا، يل ــد يف إفريقي ــدالت العائ ــاض مع ــة وانخف املتقدم

تعديــالت يف السياســات مــن أجــل جــذب املســتثمرين إىل 

املنطقــة مــن خــالل األداء القــوي يف أساســيات االقتصــاد الــكي، 

مثــل زيــادة منــو الناتــج املحــي اإلجــايل، وثبــات مســتوى 

واملمتلــكات.  األشــخاص  وتأمــن  وانخفاضــه،  بــل  التضخــم 

وتتمثــل إحــدى طــرق تحقيــق النمــو عــن طريــق الصــادرات يف 

ــة لالقتصــاد. ــدرة اإلنتاجي ــادة الق ــادي وزي ــال امل ــم رأس امل تراك

ــادة حصــة الســلع  إن تعديــالت السياســات التــي تركــز عــى زي

ــى  ــدان ع ــاعد البل ــد تس ــواردات ق ــالية يف ال ــيطة والرأس الوس

ــات  ــورات الحجــم والنطــاق واســتغالل عملي االســتفادة مــن وف

ــا.  ــاج األكــر تقدًم ــات اإلنت نقــل املعــارف مــن عملي

تســاعد االســتثامرات الخاصــة الكبــرة عــى التحســن   •

املســتقبي يف امليــزان التجــاري. وبالتــايل، ميكــن للبلــدان أن 

أن  طاملــا  الحــايل  الكبــر  الخارجــي  العجــز  عــى  تحافــظ 

التحتيــة  والبنيــة  املؤسســية  واألطــر  الرضيبيــة  الحوافــز 

األساســية متوفــرة لتوجيــه االســتثارات الرأســالية ناحيــة 

القطاعــات التــي مــن املرجــح بشــكل كبــر أن تحــدث تراجًعــا 

التجــاري.  امليــزان  يف 

ــادة  ــري وإع ــع الح ــى التوس ــد ع ــدو أن التأكي يب  •

تخصيــص املــوارد األكــر إنتاجيــًة ناحيــة املناطــق األكــر تصديــرًا 

ــاح  ــة هــو مفت املُدمجــة بشــكل جيــد يف سالســل القيمــة العاملي

النمــو اإلجــايل لإلنتــاج. 

لتنويــع  اإلفريقيــة  النجــاح  قصــص  بــن  ومــن   •

الصــادرات تــرز تحســن هيــكل التعريفــات الخارجيــة لتجنــب 

عــبء ال داعــي لــه عــى الســلع الوســيطة والرأســالية باعتبــاره 

مــن التعديــالت عــى السياســات ذات الصلــة الراميــة إىل متهيــد 

مجــال العمــل وتعزيــز التحــول الهيــكي يف مزيــح الــواردات مــن 

الرأســالية. املســتهلك إىل الســلع 

ــن  ــة م ــة العاملي ــج يف سالســل القيم إن ضــامن الدم  •

ــج  ــز الدم ــل وتعزي ــر العم ــة ومعاي ــر الفني ــم املعاي ــالل دع خ

اإلقليمــي ميّكــن البلــدان مــن االرتقــاء إىل أعــى ســلم التخصــص 

وعكــس عــدم التــوازن الخارجــي. 

ــن مكاســب أســعار  ــض م ــادة اســتثامر الفوائ إن إع  •

الســلع يف قطاعــات ذات معــدل منــو إنتاجــي أكــر وإمكانيــة أكر 

لالندمــاج يف سالســل القيمــة العامليــة مــن األمــور الهامــة للغايــة 

لجعــل التجــارة جــزًءا ال يتجــزأ مــن التغيــر الهيــكي يف إفريقيــا. 

التشغيل والنمو وديناميكية املؤسسات

خلق فرص عمل يف القطاعات ذات اإلنتاجية األعىل

مــن املتوقــع أن يزيــد عــدد الســكان يف ســن العمــل يف إفريقيــا 

ــول  ــار بحل ــن 1 ملي ــرب م ــا يق ــن يف 2018 إىل م ــن 705 مالي م

عــام 2030. ومــع انضــام املاليــن مــن الشــباب إىل ســوق 

العمــل، ســيزداد الضغــط لتوفــر وظائــف الئقــة. ومــع الوضــع يف 

ــا  ــار املعــدل الحــايل لنمــو القــوى العاملــة، تحتــاج إفريقي االعتب

إىل خلــق 12 مليــون وظيفــٍة جديــدٍة كل عــام للحــد مــن ازديــاد 

ــور  ــن األم ــتدام م ــوي واملس ــادي الق ــو االقتص ــة. إن النم البطال

الرضوريــة لخلــق فــرص العمــل، ولكــن ذلــك لوحــده ال يكفــي. 

ــا. ــه مــن األمــور املهمــة أيًض إن مصــدر النمــو وطبيعت

حققــت إفريقيــا واحــدًة مــن أرسع طفــرات النمــو وأكرهــا 

اســتدامًة يف العقديــن املاضيــن. ومــع ذلــك، مل يخــدم هــذا 

النمــو قطــاع التوظيــف، حيــث أدى االرتفــاع مبعــدل 1 يف املائــة 

يف منــو الناتــج املحــي اإلجــايل خــالل الفــرة بــن عامــي 2010 

و2014 إىل منــو مبعــدل 0.41 يف املائــة فقــط يف التوظيــف، وهــو 

ــن 1.8  ــل م ــنويًا بأق ــد س ــف يتزاي ــدل التوظي ــي أن مع ــا يعن م

ــة  ــغ 3 يف املائ ــر مــن النمــو الســنوي البال ــل بكث ــة أو أق يف املائ

تقريبًــا يف القــوى العاملــة. إذا اســتمر هــذا االتجــاه، مــن املتوقــع 
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متيل أسواق العمل املقسمة إىل 

التحسن من خالل السياسات 

االقتصادية التي تسهل تنقل 

العال والبيئة التنافسية 

لعمليات القطاع الخاص 

وبرامج أفضل لتطوير املهارات

ــا  ــن يف إفريقي ــم العاطل ــون شــخٍص إىل قوائ أن ينضــم 100 ملي

ــة،  ــة هادف ــرات هيكلي ــدون إجــراء تغي ــول عــام 2030.  وب بحل

ــا  ــم خلقه ــي يت ــف الت ــم الوظائ ــون معظ ــع أن تك ــن املتوق م

تابعــًة للقطــاع غــر الرســمي، حيــث تكــون اإلنتاجيــة واألجــور 

ــة القضــاء  ــن، مــا يصعــب مــن مهم ــة والعمــل غــر آم متدني

ــول 2030.  ــع بحل ــر املدق عــى الفق

تتمثــل إحــدى أبــرز ســات أســواق العمــل يف إفريقيــا يف ارتفــاع 

ــار االفــرايض  ــة غــر الرســمية، وهــو الخي معــدل انتشــار العال

للغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة املتناميــة. ويف املتوســط، 

تتمتــع الــدول الناميــة بنســب مــن العالــة غــر الرســمية تفــوق 

الــدول املتقدمــة. ويف حــن أن البيانــات املتعلقــة بالعالــة غــر 

الرســمية هــي معلومــات غامضــة وغــر واضحــة، فمــن الواضــح 

ــة غــر الرســمية يف  ــك أعــى معــدل مــن العال ــا متتل أن أفريقي

العــامل، حيــث متتلــك 72 يف املائــة مــن العاملــن يف املجــاالت غــر 

الزراعيــة وتصــل إىل 90 يف املائــة يف بعــض البلــدان. عــالوًة عــى 

ــة غــر الرســمية تتناقــص  ــل عــى أن العال ــك، ال يوجــد دلي ذل

يف إفريقيــا.

ويف حــن أن األدلــة مــن البلــدان الناميــة األخــرى تظهــر وجــود 

هيــكل تنافــي إىل حــد كبــر فيــا يتعلــق بســوق العمــل، 

متتلــك إفريقيــا ســوق عمــل أكــر انقســاًما. متيــل أســواق العمــل 

املقســمة إىل التحســن مــن خــالل السياســات االقتصاديــة التــي 

تســهل تنقــل العــال والبيئــة التنافســية لعمليــات القطــاع 

ــارات. ــر امله ــج أفضــل لتطوي الخــاص وبرام

تسارع النمو ومنو الوظائف

ــا مــا يكــون تســارع النمــو، أو اإلقــالع االقتصــادي، مدعوًمــا  غالبً

ــيات  ــرات يف أساس ــة للتغ ــو نتيج ــذي ه ــكي، وال ــر الهي بالتغي

النمــو. ويف أفريقيــا، يرتبــط األداء االقتصــادي طويــل األمــد 

ارتباطًــا وثيًقــا بحــاالت النمــو. إن عمليــات إعــادة توزيــع 

العالــة القطاعيــة التــي تتحكــم يف أمنــاط التغيــر الهيــكي 

تشــكل جوانــب مهمــة يف ديناميكيــات النمــو.

ــع  ــادة توزي ــو بإع ــارع النم ــاالت تس ــت ح ــا، ارتبط ويف أفريقي

والصناعــات  حالــًة(   20 مــن   18( الخدمــات  عــى   العالــة 

)16 مــن 20 حالــًة(. ومــن أصــل تســع مــن حــاالت تســارع النمو 

ــا مبعــدل منــو أعــى  ــزت ســبعة منه القامئــة عــى الصناعــة، متي

يف معــدالت التوظيــف يف املجــال الصناعــي مقارنــًة بالخدمــات. 

وترتبــط حــاالت تســارع النمــو أيًضــا بارتفــاع معــدل العالــة يف 

ــدور املحــدد  ــًة، مــا يؤكــد ال ــن )10 مــن 20 حال قطــاع التعدي

ــورة  ــق الص ــا. تتواف ــتخراجية يف إفريقي ــات االس ــاع الصناع لقط

ــر  ــط بالتغي العامــة مــع فكــرة أن تســارع معــدالت النمــو ترتب

الهيــكي. 

ــة  ــى الصناع ــة ع ــو القامئ ــارع النم ــاالت تس ــاعدت ح ــد س لق

ــر، كــا  ــف بشــكل كب ــادة إجــايل منــو معــدل التوظي عــى زي

أن لهــا تأثــر أقــوى عــى مرونــة الوظائــف، مــا أدى إىل زيــادة 

مرونــة التوظيــف بحــوايل 0.017 نقطــة مئويــة )أو بنســبة 3 يف 

ــى  ــة ع ــاالت القامئ ــر الح ــدالت تأث ــاف مع ــة أضع ــة( ثالث املائ

الخدمــات. وعــالوًة عــى ذلــك، فــإن حــاالت تســارع النمــو 

القامئــة عــى الصناعــة لهــا تأثــرات أكــر عــر القطاعــات بنســبة 

0.034 نقطــة مئويــة أعــى يف مرونــة منــو التوظيــف القائــم عــى 

ــم  ــف القائ ــة بالتوظي ــبة 0.038 الخاص ــًة بنس ــات، مقارن الصناع

عــى الخدمــات، و0.022 للزراعــة، و0.53 للتعديــن. باإلضافــة إىل 

ذلــك، كان لحــاالت تســارع النمــو القامئــة عــى التعديــن تأثــر 

قــوي ماثــل مــل حــاالت تســارع النمــو القامئــة عــى الصناعــة. 

وميكــن تفســر هــذا مــن خــالل تزامــن نوعــي حــاالت تســارع 

ــاالت  ــاين ح ــل مث ــن أص ــاالت: م ــن الح ــر م ــدد كب ــو يف ع النم

ــن، كانــت ســت منهــا قامئــة  لتســارع النمــو قامئــة عــى التعدي

ــا.   عــى الصناعــة أيًض

وبشــكل عــام، أدت حــاالت تســارع النمــو القامئــة عــى الصناعــة 

إىل إحــداث تغيــر هيــكي إيجــايب، مــع وجــود تأثــرات ديناميكيــة 

أقــوى عــى املــدى الطويــل. تتمثــل تداعيات هــذا االرتبــاط القوي 

بــن حــاالت تســارع النمــو القامئة عــى الصناعــة والوظائــف يف أن 

التصنيــع هــو مفتــاح لغــز التوظيــف يف إفريقيــا. 

إن الــرشكات الكبــرة أكــر إنتاجيــة، كــا أنهــا تدفــع أجــوًرا أعــى 

ــادة  ــط الزي ــال، ترتب ــبيل املث ــى س ــرة. وع ــرشكات الصغ ــن ال م

ــدل 0.09 يف  ــادة مبع ــة بزي ــم الرشك ــة يف حج ــبة 1 يف املائ بنس

املائــة يف إنتاجيــة العــال. إن العائــد عــى حجــم الرشكــة أعــى 

ــادة  ــود زي ــع وج ــرى، م ــة أخ ــق نامي ــه يف مناط ــا من يف إفريقي

بنســبة 0.15 يف املائــة يف إنتاجيــة العــال لــكل 1 يف املائــة زيــادًة 

يف الحجــم. إن تأثــر الحجــم أقــوى بالنســبة لــرشكات التصنيــع 

ــة  ــدل 1 يف املائ ــادة مبع ــى كل زي ــب ع ــث يرت ــا، حي يف إفريقي

ــا 0.20 يف املائــة يف إنتاجيــة العــال،  يف الحجــم زيــادًة قدره

وهــو أعــى بكثــر مــن نســبة 0.12 يف املائــة الخاصــة بالــرشكات 

ــة يف قطــاع الخدمــات. العامل

عــالوًة عــى ذلــك، األجــور يف الــرشكات املتوســطة والكبــرة أعــى 

بكثــر مــن الــرشكات الصغــرة، ويف رشكات التصنيــع أعــى منها يف 

رشكات الخدمــات. تصــل األجــور يف رشكات التصنيــع الكــرى إىل 

ضعــف األجــور يف رشكات الخدمــات الكــرى، كــا تزيــد األجــور 

ــور  ــن األج ــة ع ــبة 37 يف املائ ــرى بنس ــع الصغ يف رشكات التصني

ــة  ــالف يف اإلنتاجي ــع االخت ــرى. ويرج ــات الصغ يف رشكات الخدم

ــة أن  ــزيئ إىل حقيق ــكل ج ــة بش ــم الرشك ــب حج ــور حس واألج

الــرشكات الكبــرة متيــل إىل توظيــف عــال أكــر مهــارًة وتعلميًــا 

ــر  ــرشكات األصغ ــًة بال ــاج مقارن ــة يف اإلنت ــر كثاف ــون أك وأن تك

حجــًا، مــا يــؤدي إىل زيــادة اإلنتــاج لــكل عامــل.
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يتطلب خلق وظائف أفضل 

ومتكن التنمية املستدامة 

تنويًعا عى مستوى املنتج من 

خالل إعداد قطاع تصنيع قوي

ــا،  ــة الراســخة يف أفريقي ــاك القليــل مــن الديناميكي وعمومــا، هن

خاصــة بالنســبة لفــرص الــرشكات الصغــرة يف التحــول إىل رشكات 

الــرشكات  متوســطة وكبــرة. املغــزى مــن ذلــك أن هيمنــة 

ــة يف  ــة، خاص ــة اإلجالي ــاض اإلنتاجي ــؤدي إىل انخف ــرة ت الصغ

ــة  ــف عالي ــق وظائ ــن خل ــرشكات م ــع ال ــع، ومتن ــاع التصني قط

ــزم  ــا. ويل ــدة يف إفريقي ــوى العاملــة املتزاي ــة للق ــودة كافي الج

بــذل املزيــد مــن الجهــود لتشــجيع الــرشكات الكــرى عــى إنشــاء 

ــرشكات الصغــرة عــى  ــا ومســاعدة ال ــة يف أفريقي أعــال تجاري

ــة  ــة التحتي ــف البني ــل ضع ــود مث ــة القي ــالل إزال ــن خ ــو م النم

ــد  ــد يســاعد تحدي وعــدم االســتقرار الســيايس والفســاد. كــا ق

وبنــاء التكتــالت الرضوريــة عــى النطــاق الصحيــح يف تعزيــز منــو 

ــوم  ــرة تق ــة متضاف ــود صناعي ــى جه ــوي ع ــذا ينط ــة. وه الرشك

ــا. ــع يف أفريقي ــاع التصني ــدان يف قط ــبية للبل ــزة النس ــى املي ع

يتطلــب خلــق وظائــف أفضــل ومتكــن التنميــة املســتدامة 

ــع  ــج مــن خــالل إعــداد قطــاع تصني ــا عــى مســتوى املنت تنويًع

ــرات تســارع  ــث أدت ف ــا، حي ــوي هــذا هــو الحــال يف أفريقي ق

النمــو الناجمــة عــن الصناعــة إىل خلــق املزيــد مــن فــرص 

ــات أو  ــن الخدم ــة ع ــرات التســارع الناجم ــن ف ــر م ــل أك العم

الزراعــة، حيــث يشــر تراجــع التصنيــع الســابق ألوانــه إىل املزيــد 

ــا  ــع يف أفريقي ــز التصني ــب تعزي ــق. يتطل ــات يف األف ــن التحدي م

ــادة الوظائــف الالئقــة والنمــو املســتدام الســاح  مــن أجــل زي

للــرشكات بالنمــو واالزدهــار غــر املقيــد. وبالتــايل، فــإن السياســة 

ــة. ــور ذات أهمي ــع أم ــدان بالتصني ــام البل ــة قي ــة وكيفي الصناعي

العقبات التجارية والوظائف الضائعة

كــا تؤثــر العقبــات التجاريــة عــى خلــق الوظائــف، بشــكل كبــر 

مــن خــالل انخفــاض معــدالت اســتمرار الرشكــة وتقليــص عــدد 

ــرر  ــد تق ــة، ق ــات شــديدة للغاي ــون العقب ــا تك ــن. عندم املوظف

الــرشكات وقــف النشــاط، مــا يــؤدي إىل فقــدان فــرص العمــل. 

الــرشكات التــي تســتمر عــى الرغــم مــن العقبــات الشــديدة قــد 

ــف  ــالل توظي ــن خ ــائر م ــل الخس ــاح أو تقلي ــادة األرب ــرر زي تق

عــدد أقــل مــن العــال أو عــن طريــق ترسيــح البعــض. يف 

أفريقيــا، يكــون التأثــر األكــر عــى الوظائــف مــن خالل اســتمرار 

الرشكــة؛ آثــار العالــة أقــل حــدة يف الــرشكات املســتمرة.

يبــدو أن الــرشكات التــي تســتمر تتأقلــم بشــكل جيد مــع العقبات 

ــا  ــزال تشــر إىل أنه ــرشكات ال ت ــن أن ال ــة، عــى الرغــم م التجاري

تــرض بعملهــا. كل عائــق أمــام مارســة األعــال التجاريــة يقلــل 

مــن منــو العالــة الســنوي يف الــرشكات املســتمرة، مــع أخــذ عمــر 

ــم  ــة. يرج ــة مئوي ــبة 0.1 إىل 0.34 نقط ــار، بنس ــة يف االعتب الرشك

ذلــك إىل خســارة 1.5-5.2 يف املئــة يف منــو العالــة الســنوي.

ــو 176 ألف  ــد القارة نح ــه تفق ــة إىل أن ــرات األولي ــر التقدي تش

وظيفــة يف القطاع الخاص کل عام بســبب کل عقبة مــن العقبــات 

التجاريــة املتكبــدة، مبــا يعــادل إجــايل 1،2 إلی 3،3 مليــون 

ــراوح عــدد الوظائــف الضائعــة مــن  ــع كل عــام. ي وظيفــة تضي

ــح الجــارك والتجــارة إىل 264.000 بســبب  74000 بســبب لوائ

الرخيــص والتريــح. هــذه التقديــرات التقريبيــة هــي مــؤرشات 

ــي  ــف الفع ــدان الوظائ ــون فق ــن أن يك ــط، وميك ــادية فق إرش

ــك، فإنهــا تشــر إىل  ــر. ومــع ذل ــك بكث واملحتمــل أعــى مــن ذل

مــدى الــرضر الــذي تســببه العوائــق يف خلــق وظائــف جديــدة 

ــاع  ــة يف القط ــودة الحالي ــة الج ــف عالي ــى الوظائ ــاظ ع والحف

وعــدم  واملحاكــم،  والتصاريــح،  الراخيــص  ترتبــط  الرســمي. 

االســتقرار الســيايس، والفســاد بأعــى عــدد للوظائــف املفقــودة 

ــإن  ــة، ف ــق بالحوكم ــا يتعل ــا. وفي يف القطــاع الخــاص يف إفريقي

ــة لإلصــالح. ــات قابل هــذه العقب

ــة الرشكــة، ومنوهــا، مــن خــالل أربعــة عوامــل  وتتشــكل إنتاجي

ــارات  ــطة اختي ــا بواس ــم تحديده ــا يت ــاً م ــي غالب ــة، والت مرابط

السياســة. األول، ورمبــا األكــر ذكــرًا، هــو وضــع األســس يف نصابهــا 

الصحيــح. ويشــمل هــذا، البنيــة التحتيــة املالمئــة )املرافــق، 

النقــل، واالتصــاالت، واالتصــاالت، ومــا شــابه(، واملــوارد البرشيــة 

ــوع  ــد ن ــو تحدي ــاين ه ــة. والث ــات العامل ــارات(، واملؤسس )امله

ــاك فيــض مــن  ــا. هن ــع منتجاته ســوق الــرشكات املســتهدفة لبي

البحــوث يف أفريقيــا واملناطــق الناميــة األخــرى قــد عرفــت 

ــي.  ــو اإلنتاج ــام للنم ــدر ه ــة مص ــادرات املصنع ــرت الص واعت

ــذب  ــو ج ــع ه ــة، والراب ــالت صناعي ــكيل تكت ــو تش ــث، ه والثال

ــارش. ــي املب ــتثار األجنب االس

لتأســيس  التحتيــة  البنيــة  عقبــات  لتذليــل  الطــرق  إحــدى 

الــرشكات واســتمراراها هــي إقامــة مناطــق صناعيــة. فالــرشكات 

األفريقيــة التــي تنخــرط يف التصديــر وتعمــل بالقــرب مــن 

متيــل  املبــارش  األجنبــي  االســتثار  وتجــذب  أخــرى  رشكات 

ــد  ــاد العدي ــع اعت ــاًرا. م ــية وازده ــر تنافس ــون أك إىل أن تك

ــاء  ــإن بن ــن، ف ــات التعدي ــى صناع ــة ع ــدان األفريقي ــن البل م

ــة  ــدرات واملعرف ــا. إن الق ــون صعبً ــة يك ــدات االقتصادي التعقي

مــع  كثــراً  تتداخــل  ال  التعدينيــة  الصناعــات  يف  اإلنتاجيــة 

القــدرات الالزمــة إلنتــاج منتجــات مصّنعــة أكــر تعقيــًدا. يجــب 

عــى مقــرروا السياســات أن يحــددوا املنتجــات الحدوديــة 

التــي ميكــن للبلــدان تنويعهــا، باإلضافــة إىل القــدرات الالزمــة. 

وينبغــي عليهــم أن يخففــوا مــن العقبــات التــي ال داعــي 

ــا  ــي حددته ــك الت ــيا تل ــة، ال س ــال التجاري ــام باألع ــا للقي له

ــاق  ــل يف نط ــي تدخ ــة والت ــات أولي ــا عقب ــى أنه ــرشكات ع ال

ــة. ــا برسع ــل معه ــى التعام ــة ع ــدرة الحكوم ق

يجــب تطويــر االســراتيجيات الصناعيــة بالتعــاون مــع أصحــاب 

املصلحــة، وخاصــة القطــاع الخــاص، والركيــز عــى تحديــد 

القضايــا ذات األولويــة وخلــق بيئــة تنافســية قويــة. تحتــاج 

ــادي  ــول االقتص ــو التح ــة نح ــا الخاص ــد طرقه ــدان إىل متهي البل

املســتدام. وأخــرا، لتجنــب التكــرار وزيــادة التضافــر بــن البلــدان 
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إن إفريقيا التي ال حدود لها 

هي أساس سوق قاري تنافي 

ميكن أن يصلح كمركز أعال 

عاملي.

املجــاورة، ميكــن إنشــاء مناطق صناعيــة إقليمية لحصد مثــار العوامل 

الخارجيــة والتكتــالت وبنــاء كتلــة حرجــة مــن العالــة املاهــرة.

التكامل من أجل االزدهار االقتصادي يف أفريقيا

إن أفريقيــا التــي ال حــدود لهــا هــي أســاس ســوق قــاري تنافــي 

ميكــن أن يصلــح كمركــز أعــال عاملــي. وسيســمح باإلنتــاج 

الزراعــي والصناعــي عــر الحــدود الوطنيــة، وبالتــايل يوفــر 

اقتصاديــات للمســتثمرين، مــع خلــق أســواق أكــر بكثــر وتوفــر 

فــرص جديــدة للــرشكات الصغــرة والكبــرة. ومــن شــأنه أن 

يســاعد يف القضــاء عــى املراكــز االحتكاريــة ويف الوقــت نفســه 

تعزيــز الفوائــد الثانويــة العابــرة للحــدود بــن البلــدان الســاحلية 

والبلــدان غــر الســاحلية. وعــى مســتوى أعمــق، ميكــن أن يــؤدي 

التكامــل اإلقليمــي إىل تحســن األمــن اإلقليمــي، حيــث أن توســع 

التجــارة الدوليــة غالبــاً مــا يرتبــط بقلــة حــدوث النزاعــات.

خفض التعريفات الجمركية والحواجز غر الجمركية

ــة  ــارة التفاضلي ــة التج ــة التفاقي ــة األوىل املتوقع ــل النتيج تتمث

الفعالــة يف زيــادة التجــارة بــن األعضــاء -مــن خــالل ثــالث 

بــن  الجمركيــة  التعريفــات  تخفيــض  هــي  األوىل  قنــوات. 

ــة  ــر الجمركي ــز غ ــن الحواج ــد م ــي الح ــة ه ــاء. والثاني األعض

ــر  ــارات الغ ــة االيج ــن حصيل ــات وم ــن السياس ــأ م ــي تنش الت

تحقيقهــا،  يف  واألصعــب  والثالثــة،  السياســات.  عــن  ناتجــة 

هــي مــن خــالل عنــري تيســر التجــارة: عنــر “مــادي«، 

ــل املوانــئ والطــرق  ــة وملموســة، مث ــة مادي ــة تحتي يرتبــط ببني

الرسيعــة واالتصــاالت الســلكية والالســلكية، وعنــر “معنــوي« 

يتعلــق بالشــفافية وإدارة الجــارك وبيئــة األعــال وغرهــا مــن 

ــهولة  ــى س ــر ع ــي تؤث ــة الت ــر امللموس ــية غ ــب املؤسس الجوان

ــر املتخــذة يف إطــار  ــج التداب ــة هــي نتائ التجــارة. األوىل والثاني

التكامــل الســطحي، والثالثــة مرتبطــة بالتكامــل العميــق.

زيادة حرية تنقل اليد العاملة

ــى  ــق ع ــم التصدي ــى وإن مل يت ــا حت ــرة يف إفريقي ــدث الهج تح

لألشــخاص  الحركــة  بحريــة  الخاصــة  الروتوكــوالت  جميــع 

وتنفيذهــا. وقــد يــؤدي التنفيــذ الكامــل لهــا إىل زيــادة التدفقات 

بــن البلــدان األفريقيــة. وهــذا يجعــل مــن املهــم الركيــز عــى 

ــواز  ــجع »ج ــوالت. ويش ــذ الروتوك ــن تنفي ــدان م ــع البل ــا مين م

ســفر االتحــاد األفريقــي«، الــذي أطلــق يف يوليــو 2016 يف قمــة 

االتحــاد األفريقــي يف كيغــايل، عــى حريــة تنقــل النــاس بشــكل 

عــام وحركــة العالــة عــى وجــه الخصــوص. والهــدف األول 

ــة هــو »إنشــاء ســوق  ــة القاري ــة التجــارة الحــرة األفريقي ملنطق

ــال  ــة رج ــة حرك ــع حري ــات، م ــلع والخدم ــدة للس ــة واح قاري

األعــال واالســتثارات، وبالتــايل متهيــد الطريــق لترسيــع إنشــاء 

ــي«. ــريك األفريق ــاد الجم ــة واالتح ــارك القاري ــاد الج اتح

ولــي تكــون هــذه املبــادرات ناجحــة وفعالــة، مــن املفيــد املــي 

ــع  ــات يف كل مجتم ــة السياس ــن فاعلي ــالل تحس ــن خ ــا م قدم

اقتصــادي إقليمــي )REC( قبــل زيــادة الجهــود املبذولــة يف 

ــط يف ســوق  ــس فق ــل يجــب أن يحــدث لي ــارة. وألن التكام الق

الســلع ولكــن أيضــا يف عوامــل اإلنتــاج، ينبغــي أن تتم املناقشــات 

أكــر يف حريــة حركــة األشــخاص.

تكامل األسواق املالية

ــة  ــواق املالي ــزال األس ــل، ال ت ــدم الحاص ــن التق ــم م ــى الرغ ع

ــود  ــس القي ــر مقايي ــف. تش ــكل ضعي ــة بش ــا متكامل يف أفريقي

املؤسســية للتدفقــات املاليــة إىل أنــه يجــب القيــام بالكثــر مــن 

ــة  ــورات املحلي ــن الوف ــزال االرتباطــات ب منظــور الحوكمــة. ال ت

ومعــدالت االســتثار قويــة، رغــم أنــه كان مــن املفــرض أن 

ــي تحــول دون تحــركات  ــاب الحواجــز الت تكــون ضعيفــة يف غي

ــى  ــوك ع ــن البن ــدة ب ــعار الفائ ــروق أس ــزال ف ــال. ال ت رأس امل

الخدمــات املرفيــة لألفــراد كبــرة لكنهــا اســتقرت يف الســنوات 

القليلــة املاضيــة. كــا أن أســواق األوراق املاليــة األفريقيــة أكــر 

ــا.  ــوب أفريقي ــر جن ــة مبعاي ــة مقارن ــر العاملي ــية للمعاي حساس

هنــاك حاجــة إىل إصالحــات قويــة، خاصــة عــى املســتوى 

املؤســي، ملزامنــة أطــر الحوكمــة املاليــة يف جميــع أنحــاء 

املنطقــة وإلزالــة أي قيــود قانونيــة متبقيــة عــى التدفقــات 

املاليــة واملعامــالت عــر الــدول. مــن املهــم الســعي لتقــدم 

ــاء  ــع أنح ــع يف جمي ــة الدف ــة أنظم ــوى يف مواءم ــي أق تكنولوج

ــة لألمــوال  ــك مــن شــأنه تســهيل الحركــة الفعلي القــارة، ألن ذل

ــدول. ــر ال ع

ــة يف  ــادات النقدي ــر إىل االتح ــي، يُنظ ــل اإلقليم ــداد للتكام كامت

ــي  ــيدة، والت ــة الرش ــاء والحوكم ــق الرخ ــيلة لتحقي ــا كوس أفريقي

ــن كان  ــدي األورويب. لك ــل النق ــال التكام ــا مبث ــد م ــرت إىل ح تأث

أداء االتحــادات النقديــة األفريقيــة دون املســتوى، حيــث فشــلت 

ــد  ــر. يف العدي ــن الفق ــد م ــادي والح ــار االقتص ــق االزده يف تحقي

ــات  ــن املتطلب ــة الحــد األدىن م ــى تلبي ــم حت ــن الحــاالت، مل يت م

ــك، فقــد  ــة. ومــع ذل ــات الجمركي ملناطــق التجــارة الحــرة والنقاب

اختــار القــادة السياســيون األفارقــة املــي قدمــاً دون اتخــاذ تدابر 

التنســيق املؤسســية واالقتصاديــة القويــة والتــي مــن شــأنها متكــن 

ــاب  ــا. يف غي ــل يف إفريقي ــز التكام ــن تعزي ــة م ــادات النقدي االتح

ــة  التنســيق املــايل واالقتصــادي الحقيقــي، ميكــن أن تكــون تكلف

الفرصــة البديلــة للحفــاظ عــى عملــة موحــدة مرتفعــة.

ويف حــن أن املعاهــدة التــي تنشــئ االتحــاد األفريقــي تتوخــى 

عملــة موحــدة ألفريقيــا، والعديــد مــن املجموعــات االقتصاديــة 

ــة، إال أن هــذه  ــا خطــط إلنشــاء عمــالت إقليمي ــة لديه اإلقليمي

ــة ملموســة  الخطــط يف معظــم الحــاالت أكــر طموحــا مــن أدل

ــاء املؤســي  ــذ البن ــدان إىل تنفي ــاج البل ــة. تحت للسياســة الوطني

الــالزم إلنجــاح االتحــاد النقــدي، مثــل التنســيق الوثيــق لــإلرشاف 
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اإلجراء الجاعي من 

الحكومات يحتاج إىل حوكمة 

اقليمية بواسطة هيئة اقليمية 

بسلطة وصالحية حقيقة عى 

الدول األعضاء لتوفر سلع 

اقليمية عامة

املــريف، والرغبــة يف مســاعدة البلــدان يف األزمــات االقتصاديــة، 

املاليــة  السياســات  بتنســيق  السياســية  االتحــادات  وقيــام 

ــة العجــز. ومكافح

تعزيز التعاون للسلع العامة اإلقليمية

كان الغــرض مــن التكامــل اإلقليمــي دامئًــا أكــر مــن مجــرد 

دخــول األســواق. كان التعــاون اإلقليمــي مهــًا دامئـًـا، ولــو ملجــرد 

ــائل  ــن وس ــا م ــرق وغره ــة والط ــكك الحديدي ــة إىل الس الحاج

ــد مــن االهتــام عــى عــدة  ــذب املزي التواصــل، وهــو اآلن يجت

جبهــات. وإىل جانــب املجموعــات االقتصاديــة اإلقليميــة الثانيــة 

ــارة  ــق التج ــدف إىل تعمي ــرى ته ــة أخ ــات إقليمي ــبع منظ وس

داخــل املنطقــة، تتعامــل غالبيــة املنظــات اإلقليميــة مــع 

الســلع العامــة اإلقليميــة: 5 يتطرقــن للطاقــة، 15 إلدارة األنهــار 

ــة. ــان، و1 للبيئ ــن واألم ــرات، 3 لألم والبح

يجــب أن تــؤدي اإلجــراءات الجاعيــة التــي تتخذهــا الحكومــات 

ــة  ــر املنطق ــة ع ــة ثانوي ــد إيجابي ــدوث فوائ ــة إىل ح يف املنطق

أكــر مــن الفوائــد التــي ميكــن أن تولدهــا الحكومــات الفرديــة 

التــي تعمــل مبفردهــا. يتطلــب هــذا وجــود حوكمــة إقليميــة من 

قبــل هيئــة إقليميــة ذات ســلطة حقيقيــة عــى الــدول األعضــاء 

ــدول عــى  ــة يجــب أن تكــون ال ــة اإلقليمي ــر الســلع العام لتوف

اســتعداد لتنــازل عــن قــدر كبــر مــن الســلطة للهيئــة، وهــو أمــر 

مل يحــدث حتــى اآلن إال يف االتحــاد األورويب. وهــذا هــو الســبب 

يف أن معظــم التعــاون اإلقليمــي دويل حكومــي. تحتفــظ كل 

ــة لتنســيق  ــة أمان ــل املنظمــة اإلقليمي ــو، ومتث ــة بحــق الفيت والي

ومواءمــة السياســات، ووضــع املعايــر، وتوفــر الخدمــات، ولكــن 

بــدون ســلطة.

البنية التحتية املادية

ــوط  ــة وخط ــكك الحديدي ــئ والس ــرق واملوان ــت الط ــا كان لطامل

األنابيــب واالتصــاالت الســلكية والالســلكية مهمــة للتكامــل 

األفريقــي. ومؤخــراً، وقعــت الصــن ومفوضيــة االتحــاد األفريقــي 

ــم  ــي رق ــاد األفريق ــدة االتح ــار أجن ــدى يف إط ــد امل ــاً بعي اتفاق

ــة  ــرق الري ــر الط ــة ع ــم اإلفريقي ــع العواص ــط جمي 2063 لرب

ــوي. ــل الج ــة والنق ــكك الحديدي والس

الطــرق  تهــدف  التجــارة،  تكاليــف  تخفيــض  خــالل  مــن 

الجديــدة والســكك الحديديــة واملوانــئ إىل تحســن االتصــاالت 

عــر املــدن، وترسيــع التحــرض، وتشــجيع التكامــل اإلقليمــي. إن 

ــة  ــة التحتي ــن االســتثار يف البني ــدأ م ــي تب ــرة الت ــدورة املثم ال

املزيــد  إىل  بدورهــا  تــؤدي  التجــارة،  زيــادة  املاديــة حتــى 

ــؤدي  ــك، ت ــض مــن ذل ــن االســتثارات املربحــة. وعــى النقي م

أســواق الخدمــات اللوجســتية الضعيفــة إىل حلقــة مفرغــة 

مــن انخفــاض حجــم التجــارة وارتفــاع تكاليــف التجــارة. تعتــر 

نوعيــة وكــم البنيــة التحتيــة املاديــة مــن العنــارص الرئيســية يف 

ــارة. ــف التج تكالي

بنية تحتية معنوية

إن اللوجســتيات الجيــدة رضوريــة لتشــغيل ممــرات النقــل 

شــبه املتواصلــة والالزمــة لتكامــل إقليمــي ناجــح. كــا أن 

ــاءة العاليــة، مبــا يف ذلــك النقــل  جميــع الخدمــات ذات الكف

بالشــاحنات، الشــحن والتــداول، والتشــغيل الســلس للمحطــات، 

كلهــا رضوريــة. تعمــل أســواق اللوجســتيات بشــكل أكــر فاعليــة 

ــداول وتشــغيل املحطــات  ــات الشــحن والت ــون خدم ــا تك عندم

مفتوحــة للمنافســة عــى املســتوى اإلقليمــي ويتــم تقديم الســلع 

ــف  ــون تكالي ــد تك ــع. ق ــكل رسي ــارك بش ــن الج ــا م وتخليصه

التجــارة بســبب ضعــف أداء أســواق الخدمــات اللوجســتية عائقاً 

كبــرًا أمــام التجــارة أكــر مــن التعريفــات الجمركيــة والحواجــز 

غــر الجمركيــة. إن عــدم وجــود طــرق جيــدة يعمــل عــى إعاقــة 

تطويــر سالســل القيمــة اإلقليميــة، حيــث غالبــاً مــا تعــر البضائــع 

عــر الحــدود عــدة مــرات أثنــاء اإلنتــاج.

لقــد تراجعــت العوائــق الحدوديــة للتجــارة عــى مــدى العرشيــن 

ــة اســتنتاجات. أوال،  ــة. هــذه األمنــاط تشــر إىل ثالث ســنة املاضي

عــى الرغــم مــن الحــدود ال تــزال »كبــرة«، فقــد أصبحــت أصغــر 

ــض  ــا يف بع ــرب عنه ــاوف املع ــن املخ ــف م ــا يخف ــا، م تدريجي

ــا أدى  ــا م ــي يف أفريقي ــل اإلقليم ــة بالتكام ــات املتعلق الدراس

ــاً، ال يبــدو أن العضويــة يف اتفاقيــة  ــادة كثافــة النشــاط. ثاني لزي

ــاريع  ــن ملش ــا، ميك ــل. ثالثً ــى التكت ــر ع ــة تؤث ــارة اإلقليمي التج

تيســر التجــارة -وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن جهــود التكامــل 

الحاليــة واملخططــة -أن تخفــف مــن مخــاوف التنميــة غــر 

املتوازنــة يف جميــع أنحــاء القــارة مــا يفــي إىل تطويــر املناطــق 

ــة. املحيطي

سالســل  يف  املســاهمة  لزيــادة  التجــارة  تكاليــف  تخفيــض 

التجاريــة التوريــد 

يتمثــل الهــدف الحــايل التفاقيــة التجــارة القاريــة الحــرة يف زيــادة 

ــق خفــض  ــدول عــن طري ــد عــر ال املســاهمة يف سالســل التوري

تكاليــف التجــارة مــن خــالل التكامــل اإلقليمــي. وقــد شــاركت 

البلــدان األفريقيــة قليــالً يف سالســل اإلمــدادات التجاريــة العامليــة 

ــة باعتبارهــا مــورداً للســلع واملــواد  باســتثناء األنشــطة التمهيدي

األوليــة الخــام. إال أن التجربــة يف مجــال املنســوجات واملالبــس، 

ــدان  ــر إىل أن البل ــيارات تش ــرى والس ــة الك ــالت التجاري واملح

األفريقيــة أصبحــت أكــر نشــاطا يف التجــارة يف املهــام مــن خــالل 

سالســل القيمــة اإلقليميــة. الســبيل لتحقيــق ذلــك هــو تخفيــض 

ــاء  ــرات. إلنش ــدة م ــع ع ــر البضائ ــث تع ــارة بحي ــف التج تكالي

سالســل التوريــد عــر الــدول، فإنــه مــن الــرضوري: تحســن إدارة 

الجــارك واعتــاد قواعــد منشــأ بســيطة وشــفافة.
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إلنشاء سالسل التوريد عر 

الدول، فإنه من الرضوري: 

تحسن إدارة الجارك واعتاد 

قواعد منشأ بسيطة وشفافة.

مــن شــأن التنفيــذ الرسيــع التفاقيــة تســهيل التجــارة يف منظمــة 

ــض  ــر خف ــن تداب ــة أوىل م ــدم مجموع ــة أن يق ــارة العاملي التج

ــارة  ــة التج ــاء منظم ــا أعض ــوم به ــن أن يق ــي ميك ــف الت التكالي

العامليــة يف أفريقيــا. وتعتــر منظمــة التجــارة العامليــة أن تقليــل 

التأخــر الزمنــي يف الجــارك قــد يخفــض تكاليــف التجــارة 

بنحــو 15 يف املائــة بالنســبة للبلــدان الناميــة. وتؤكــد التقديــرات 

ــر  ــدت لهــذا التقري ــي أع ــري الت ــد الُقط ــى الصعي ــرى ع األخ

املكاســب الناتجــة عــن تحســن الشــفافية وتخفيــض االجــراءات 

ــارك. ــة يف الج الروتيني

ــر  ــة وتجــارة أك ــات التجــارة التفضيلي ــه اتفاقي ــامل يكــر في يف ع

يف املهــام، تقــف قواعــد املنشــأ كعائــق يف الطريــق. يتمثــل أحــد 

ــأ  ــد املنش ــع قواع ــة« يف من ــراف اإلقليمي ــدد األط ــات »تع تحدي

مــن العمــل عــى الصعيــد الــدويل مــع ارتفــاع سالســل القيمــة 

العامليــة واإلقليميــة. ال ميكــن أن يشــكل هــذا التحــدي مشــكلة 

يف مواجهــة املجتمــع االقتصــادي األقليــم األفريقــي. يف حــن أن 

ــن  ــع م ــل البضائ ــت )نق ــع الرانزي ــة ملن ــأ رضوري ــد املنش قواع

ســفينة ألخــرى يف الطريــق(، لكــن إذا كانــت مفرطــة يف التقييــد 

فإنهــا ســتزيل أي آثــار تفضيــل إلنشــاء التجــارة، حيــث يتــم بعــد 

ــب  ــب طل ــج حس ــة باملنت ــأ الخاص ــد املنش ــف قواع ــك تكيي ذل

ــة. املنتجــن للحاي

االستفادة من التجارة العاملية

ــن أن  ــة ميك ــارة العاملي ــة التج ــارة ملنظم ــهيل التج ــة تس اتفاقي

ــادة  ــة إىل زي ــد التجاري ــلة التوري ــات سلس ــض عقب ــؤدي تخفي ي

الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي مبــا يصــل إىل ســتة أضعــاف أكر 

ــدان  ــع البل ــت جمي ــة. إذا متكن ــات الجمركي ــة التعريف ــن إزال م

مــن إدارة الحــدود، جنبــاً إىل جنــب مــع البنيــة التحتيــة للنقــل 

واالتصــاالت، وصــوالً إىل نصــف مســتوى أفضــل املارســات 

العامليــة، فــإن الناتــج املحــي اإلجــايل العاملــي ســيزيد مبقــدار 

2.6 تريليــون دوالر )4.7 يف املائــة(، وســيزداد إجــايل الصــادرات 

ــة(. ــون دوالر )14.5 يف املائ ــدار 1.6 تريلي مبق

مــن الواضــح أن سالســل القيمــة العامليــة هــي اآلن اإلطــار 

ــل  ــة مث ــدان أفريقي ــتفيد بل ــا، تس ــا رأين ــارة. وك ــن للتج املهيم

روانــدا )وإثيوبيــا واملغــرب( بالفعــل مــن هــذا التحــول النمطــي. 

فبــدالً مــن إضاعــة الوقــت يف مناقشــات السياســة غــر املنتجــة 

بشــأن التعريفــات الجمركيــة، فإنهــا تعيــد توجيــه اســراتيجياتها 

ــز عــى تيســر التجــارة. للركي

ينبغــي أن يشــجع تخفيــض تكاليــف التجــارة الثابتــة املتعلقــة 

ــى  ــا ع ــة املرتبطــة به ــف النقدي ــت يف الجــارك والتكالي بالوق

التجــارة يف األســواق األخــرى ويف املنتجــات  زيــادة تنويــع 

األخــرى لنفــس الســوق. كــا ينبغــي أن يــؤدي إىل زيــادة 

املســاهمة يف تجــارة سلســلة التوريــد عــى املســتوين اإلقليمــي 

والعاملــي، حيــث يتعــن عــى الســلع عبــور الحــدود عــدة 

ــرات. م

مواءمة قواعد املنشأ

ــد  ــتراد ق ــى االس ــة ع ــود املفروض ــات والقي ــرًا ألن االلتزام نظ

تعتمــد عــى منشــأ الــواردات، فهنــاك حاجــة إىل معايــر لتحديــد 

بلــد منشــأ املنتــج. ويشــار إىل هــذه القواعــد بالقواعــد أو املنشــأ، 

وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن جميــع االتفاقــات التجاريــة. تُســتخدم 

قواعــد املنشــأ التفضيليــة لفــرض مخططــات تفضيليــة مــن 

خــالل تحديــد املنتجــات التــي ميكــن أن تســتفيد مــن الوصــول 

ــي. التفضي

كــا هــو الحــال يف اتفاقيــات التجــارة الحــرة األخــرى، مــن 

املحتمــل أن تهيمــن الضغــوط القويــة للصناعــة عــى املفاوضــات 

بشــأن قواعــد املنشــأ الخاصــة مبنطقــة التجــارة القاريــة الحــرة. 

املفاوضــات حتــى اآلن، فضلــت دول غــرب ووســط  خــالل 

أفريقيــا قواعــد املنشــأ العامــة، والتــي رمبــا تشــبه تلــك املوجودة 

ــب اآلخــر،  ــادئ. عــى الجان ــط اله ــة املحي يف رشق آســيا ومنطق

دعمــت مــر وكينيــا وجنــوب إفريقيــا قواعــد املنشــأ الخاصــة 

ــأ  ــد املنش ــي قواع ــا لتبن ــوب إفريقي ــت جن ــات، وضغط باملنتج

الخاصــة بجاعــة التنميــة الجنــوب أفريقيــة عــى أســاس قطــاع 

ــج محــدد. أو منت

ســيتعن عــى قواعــد املنشــأ أيضــاً التعامــل مــع القواعــد عــى 

مســتوى النظــام، والتــي تشــمل التصديــق، والتحقــق، والراكــم. 

ــدار  ــرق إص ــات يف ط ــن االختالف ــل م ــدد قلي ــود ع ــرًا لوج نظ

الشــهادات والتحقــق عــر املجتمعــات االقتصاديــة اإلقليميــة 

ــة، فيجــب أن يكــون االتفــاق عليهــا أمــرًا ســهالً نســبيًا  األفريقي

-خاصــًة إذا كانــت التكاليــف اإلداريــة، كــا تشــر الدالئــل 

ــد  ــك، ق ــره ســابًقا. لذل ــم تقدي ــا ت األخــرة، ليســت مرتفعــة ك

ــد إصــدار  ــى تنســيق قواع ــاق أوالً ع ــن األســهل االتف ــون م يك

الشــهادات والتحقــق. وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن األحــكام 

املتعلقــة بالراكــم )معاملــة الوســطاء مــن بلــدان أخــرى يف 

ــة الخاصــة( تختلــف  ــة الراكمي ــدان ذات الحال التكتــالت أو البل

ــة. ــة اإلقليمي ــات االقتصادي ــن املجتمع ب

ما يجب فعله وما يجب تجنبه لصانعي سياسة التكامل

ــالل  ــن خ ــجاًما م ــر انس ــة أك ــدان األفريقي ــع البل ــتكون جمي س

ــا هــي إذن االســتجابات  ــه. م ــن دون ــًدا عم ــم جي ــل مصم تكام

ــد التكامــل اإلقليمــي  السياســية لتحقيــق أقــى قــدر مــن فوائ

ــة؟ ــر املحتمل ــن املخاط ــف م وللتخفي

ــي ال ينبغــي لصانعــي  ــا، أوالً، هــذه هــي بعــض األشــياء الت هن

ــا. ــل أن يفعلوه ــات التكام سياس
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أرصد التقدم املحرز يف خفض 

التعريفات الجمركية الثنائية 

والحواجز غر الجمركية، مثل 

ما تقوم به مجموعة رشق 

أفريقيا يف سجل أداء السوق 

املشركة، وتتبع االمتثال يف 

الحركة الحرة لرأس املال 

والخدمات والسلع

•   ال تقلــق بشــأن التنــازل عــن الســيادة الوطنيــة لســلطة 

ــات  ــيق السياس ــهل تنس ــك يس ــة ألن ذل ــلطة الوطني ــوق الس تف

التنظيميــة، وبنــاء الثقــة، والتحقــق مــن الضغــط الســيايس 

إلقامــة الحواجــز غــر الجمركيــة.

•   ال تهمــل البنيــة التحتيــة املعنويــة )اللوجســتيات ومــا شــابه( 

التــي تعتــر رضوريــة لحصــد مثــار االســتثارات يف البنيــة التحتيــة 

املاديــة )الطــرق، الســكك الحديديــة، الجســور، املوانــئ(.

ــد بالــرورة مــن النشــاط  •   ال تعتقــد أن التكامــل ســوف يزي

االقتصــادي يف الــدول الكــرى ألن تســهيل التجــارة قــد زاد مــن 

النشــاط االقتصــادي عــى طــول الطريــق.

•   ال تقلــل مــن شــأن الكيفيــة التــي تتعــرض بهــا األرس الفقــرة 

مــن معظــم قوائــم للتعريفــة الجمركيــة الحرجــة لــألرز والســكر 

عــى ســبيل املثــال، كــا تفعــل التعريفــات الخارجيــة املشــركة 

يف الجاعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا و )أقــل( يف جاعــة 

رشق أفريقيــا.

ــددة أو  ــات املح ــة بالقطاع ــأ الخاص ــد املنش ــرض قواع •   ال تف

املنتجــات املحــددة. ومــع ذلــك، فقــد ورد يف األوســاط السياســية 

أن املفاوضــن التجاريــن األفارقــة قــد حــددوا بالفعــل 800 منتــج 

للمعاملــة املحــددة.

أنتقل اآلن إىل ما يجب فعله للتجارة.

ــة  •   قــم برصــد التقــدم املحــرز يف خفــض التعريفــات الجمركي

الثنائيــة والحواجــز غــر الجمركيــة، مثــل مــا تقــوم بــه جاعــة 

رشق أفريقيــا يف ســجل أداء الســوق املشــركة، وتتبــع االمتثــال يف 

الحركــة الحــرة لــرأس املــال والخدمــات والســلع.

•   اقــي عــى جميــع التعريفــات الجمركيــة الثنائيــة املطبقــة يف 

ــا واجعــل قواعــد املنشــأ بســيطة ومرنــة وشــفافة.  أفريقيــا حاليً

وميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل زيــادة التجــارة داخــل إفريقيــا بنســبة 

ــار دوالر،  ــغ 2.8 ملي ــب تبل ــل مكاس ــة، مقاب ــل إىل 15 باملائ تص

ــات مــن املواقــف  ــه يف هــذه األوق ــه مرحــب ب ــل لكن هــذا قلي

ــن  ــن الص ــوارق ب ــي والف ــاد العامل ــدة يف االقتص ــة املتزاي الحاي

ــا. ــا أوروب والواليــات املتحــدة وبريطاني

•   قــم بإزالــة جميــع الحواجــز غــر الجمركيــة عــى تجارة الســلع 

والخدمــات عــى أســاس األمــة األكــر تفضيــال، ألنها تطبق بشــكل 

ســاحق عــى جميــع الــرشكاء يف التجــارة يف أفريقيــا. وعنــد إضافة 

ــإن هــذا مــن  ــة، ف ــة الرســوم الجمركي ــات إىل إزال هــذه التعريف

شــأنه أن يزيــد التجــارة ويعــزز املكاســب املراكمــة مــن الدخــل 

إىل 37 مليــار دوالر -وإيــرادات التعريفــة الجمركيــة يف القــارة مبــا 

يصــل إىل 15 مليــار دوالر، وهــو أكــر مــن مجــرد تغــر بســيط.

•   باإلضافــة لذلــك قــم بتنفيــذ اتفاقيــة تيســر التجــارة الخاصــة 

مبنظمــة التجــارة العامليــة لتقليــل الوقــت الــذي تســتغرقه لعبــور 

الحــدود وتكاليــف املعامــالت املرتبطــة بالتدابــر الغــر جمركيــة. 

ــر  ــز غ ــة والحواج ــات الجمركي ــة التعريف ــا إىل إزال ــد إضافته عن

ــق مكســب تراكمــي  ــك إىل تحقي ــؤدي ذل ــن أن ي ــة، ميك الجمركي

مــن الدخــل يبلــغ 3.5 باملائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للقــارة، 

مــا يرفــع املكاســب إىل مــا يزيــد قليــالً عــى 100 مليــار دوالر.

ــار تأثــر البلــدان الناميــة األخــرى عــن طريــق  •   خــذ يف االعتب

ــة إىل  ــر الجمركي ــز غ ــة والحواج ــات الجمركي ــض التعريف تخفي

ــؤدي  ــن أن ي ــة. ميك ــة األوىل بالرعاي ــاس الدول ــى أس ــف ع النص

ذلــك إىل تحقيــق إفريقيــا ملكاســب تبلــغ 4.5 باملائــة مــن الناتــج 

املحــي اإلجــايل للقــارة، ب 31 مليــار دوالر إضافيــة، مــا يجعــل 

ــار دوالر. املكاســب 134 ملي

ــى  ــة ع ــة 0.2 يف املائ ــار تعريف ــذ يف االعتب ــي األخ ــام ينبغ •   ك

الــواردات مــن البلــدان مرتفعــة الدخــل. ميكــن أن يحقــق ذلــك 

850 مليــون دوالر يف الســنة لتمويــل مشــاريع تســهيل التجــارة.

ــر ال  ــو أم ــة، وه ــة اإلقليمي ــع العام ــى املناف ــر ع ــز أك ــم رك ث

ــاص  ــكل خ ــن بش ــتفيد، ولك ــد يس ــر ألن كل بل ــتحق التفك يس

البلــدان منخفضــة الدخــل.

•   قــم مبزامنــة أطــر الحوكمــة املاليــة يف جميــع أنحــاء األقاليــم 

وتشــديد أطــر العمــل الحكيمــة لــإلرشاف عــى التدفقــات 

املاليــة، مــع إزالــة أي قيــود قانونيــة ال أســاس لهــا مــن الصحــة 

ــدول. ــر ال ــالت ع ــة واملعام ــات املالي ــى التدفق ع

ــارة  ــة للتج ــات هائل ــن إمكان ــتفادة م ــة لالس ــاركة الطاق •   مش

عــر الحــدود يف الكهربــاء. وكــا يظهــر يف مجمــع نــورد للطاقــة 
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قم مبزامنة الحوكمة املالية يف 

جميع انحاء اإلقليم وتشديد 

أطر العمل الحكيمة لإلرشاف 

عى التدفقات املالية

ــد  ــدان، واعتم ــن البل ــر م ــدد صغ ــدأ بع ــا، اب ــال أوروب يف ش

عــى التمويــل الخارجــي لزيــادة القــدرة، والجمــع بــن التوليــد 

والنقــل، واحصــل عــى قــدرة نقــل كافيــة لتحقيــق االســتقرار يف 

ــز املنافســة. ــد وتعزي التوري

ــق،  ــع موزمبي ــال م ــو الح ــام ه ــة، ك ــك للمنافس ــح آفاق •   افت

التــي ســمحت مؤخــرًا بــرشكات الطــران األجنبيــة. ســوق النقــل 

الجــوي األفريقــي الوحيــد لالتحــاد األفريقــي تــم إنشــائه يف يناير 

2019، وتــم توقيعــه حتــى اآلن مــن 22 دولــة بنســبة 75 يف 

املائــة مــن النقــل الجــوي داخــل إفريقيــا. وتبــن سياســة األجــواء 

املفتوحــة للمغرب-كيــف أن خفــض أســعار تذاكــر الســفر وفتــح 

خطــوط جديــدة ميكــن أن يزيــد املقاعــد التــي يقدمهــا للنصــف 

)مقابــل 10٪ يف تونــس( ويعــزز حصــة رشكات الطــران منخفضــة 

التكلفــة مــن 3٪ يف عــام 2006 إىل 36٪ يف 2010 )مــن 7 إىل ٪10 

فقــط يف تونــس(.

ــال،  ــاس -عــى ســبيل املث ــة الن ــر حرك ــح حــدودك لتحري •   افت

مــن خــالل املصادقــة عــى جــواز ســفر االتحــاد األفريقــي 

ــع أن  ــن املتوق ــام 2016 وم ــه يف ع ــم إطالق ــذي ت ــذه، وال وتنفي

ــام 2020. ــول ع ــل بحل ــه بالكام ــم طرح يت
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خانة 1. تخصيص اسراتيجيات وسياسات التكامل اإلقليمي

فيا يي بعض البنود املحددة لجداول أعال التكامل القتصادات أفريقيا املتنوعة.

بالنســبة لاقتصاديــات غــر الســاحلية، بوتســوانا وبوركينــا فاســو وبورونــدي وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد وإثيوبيــا وليســوتو ومــاوي ومــايل 

والنيجــر وجنــوب الســودان وســواتيني وروانــدا وأوغنــدا وزامبيــا وزميبابــوي.

•  قدم جهود لتوفر السلع العامة اإلقليمية.

•  واصل تطوير السكك الحديدية الوطنية املتعددة الوسائط، الطرق، الهواء، وشبكات خطوط األنابيب.

•   تعزيــز طــرق النقــل اإلقليميــة. اإلقليميــة. وىف إطــار اتفــاق النقــل واملواصــالت يف الطريــق الشــاميل،انخفضت أســعار النقــل بعيــدة املــدى يف الفــرة 

ــى  ــاىل. وع ــن موباباسا اىل كيغ ــاال و 30٪ م ــن موباباسا اىل كمب ــرور، وانخفضــت بنســبة 70٪ م ــة امل ــرة يف حرك ــادات الكب ــم الزي 2011 -2015، رغ

النقيــض مــن ذلــك، ارتفعــت عــى طــول الطريــق املركــزي بنســبة تقــرب مــن 80 يف املائــة مــن دار إىل كمبــاال و36 يف املائــة مــن دار إىل كيغــايل. كان 

االختــالف الرئيــي هــو تحســن الخدمــات اللوجســتية يف الطريــق الشــايل.

ــر يف التجــارة  ــا منخفــض الدخــل، إىل االنخــراط بشــكل أك ــر منه ــا، وكث ــدان غــر الســاحلية يف أفريقي ــل البل ــل. متي ــة للنق •  جــدد األطــر التنظيمي

األفريقيــة مقارنــة بالبلــدان الســاحلية أو املتوســطة الدخــل. لكــن مــا يقــدر بنحــو 77 يف املئــة مــن قيمــة صادراتهــم يتكــون مــن تكاليــف النقــل، وهــو 

عائــق كبــر أمــام التجــارة اإلقليميــة والدوليــة.

•  نادي من أجل تحسن االتفاقيات واألدوات التي تسهل التجارة العابرة )ما وراء املفاوضات املتعددة األطراف املتوقفة(.

ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــردي والكامــرون وجــزر القمــر والكونغــو وجمهوري ــو ف ــن وكاب ــر وأنغــوال وبن •  بالنســبة لالقتصــادات الســاحلية -الجزائ

ــا  ــا ومدغشــقر وموريتاني ــا وليبي ــا وليبري ــا بيســاو وكيني ــا وغيني ــا وغان ــون وغامبي ــا وغاب ــا االســتوائية وإريرتي ــويت ومــر وغيني وكــوت ديفــوار وجيب

وموريشــيوس واملغــرب وموزامبيــق وناميبيــا ونيجريــا وســاو تومــي وبرينســيبي والســنغال وســراليون والصومــال وجنــوب أفريقيــا والســودان وتنزانيــا 

وتوغــو وتونــس.

ــات.  ــغ الحاوي ــل وتفري ــادة كفــاءة التعامــل مــع حركــة الســفن وتحمي ــن والجــامرك، وزي ــك إدارة التخزي ــئ، مبــا يف ذل •  قــم بتوســيع مرافــق املوان

تقــدر تكلفــة مرافــق املوانــئ األفريقيــة ب 40 يف املائــة أعــى مــن املعيــار العاملــي، ولهــا فــرات مكــوث طويلــة يف الحاويــات، والتأخــرات يف تخليــص 

الســفن، وتجهيزهــا الطويــل للوثائــق، وحاويــات منخفضــة يف الســاعة للرافعــة الواحــدة )باســتثناء جنــوب أفريقيــا(. يف النهايــة، أكــر مــن 70 يف املئــة 

مــن التأخــر يف تســليم البضائــع تــأيت مــن وقــت إضــايف يف املوانــئ.

•  قــم بزيــادة رسعــة وموثوقيــة شــبكات الســكك الحديديــة والطــرق مــن خــالل الحــد مــن االزدحــام والتأخــر يف نقــاط التفتيــش، وتحويــل الشــاحنات 

واملعــدات الدارجــة للصيانة.

•  ادفــع مــن أجــل تحســن االتفاقيــات واألدوات التــي تســهل التجــارة العابــرة )مــا وراء املفاوضــات املتعــددة األطــراف املتوقفــة لتســهيل التجــارة 

العابــرة(.

بالنسبة لاقتصاديات األكرب — مر واملغرب ونيجريا وجنوب إفريقيا

•  عليــك بالتوجــه نحــو اتحــاد جمــريك بقبــول تفويــض أكــر لصنــع القــرار إىل الســلطات فــوق الوطنيــة ومقاومــة الضغــوط الداخليــة لحاميــة املنتجــن 

املحليــن والحــد مــن املنافســة.

ــا  ــوب إفريقي ــا والنيجــر وجن ــق وناميبي ــا وموزمبي ــا وغيني ــة وغان ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوارد ـ بوتســوانا وجمهوري ــة بامل بالنســبة لاقتصــادات الغني

ــا ــا وزامبي وتنزاني

•  طبق املبادئ األساسية للميثاق الوطني للموارد.

•  تعاون من أجل توحيد فرض الرائب عى النفط والغاز واملعادن لتجنب التسابق نحو القاع وما يرتبط بذلك من استغالل مفرط.
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