التجارة بني البلدان األفريقية ومنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية وجائحة كوفيد19-
 12أبريل/نيسان 2020

الرسائل الرئيسية
• تعتمد بلدان أفريقية عديدة على الواردات من خارج القارة لتحقيق أمنها الغذائي.
يعرض
• تعاين االقتصادات األفريقية من الضعف يف وجه الصدمات من جهيت الطلب والعرض على حد سواء ،مما ّ
البلدان بنحو أكرب خلطر جائحة كوفيد 19-وجيعلها ضعيفة يف وجهها.
• قد تؤدي منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية دورا مهما لتيسري التجارة اإلقليمية البينية ابملنتجات الغذائية والزراعية.
• إن تسريع عملية تكامل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية من شأنه أن يساعد على ضمان األمن الغذائي على
مستوى بلدان القارة؛ وقد تتيح جائحة كوفيد 19-جمموعة من الفرص لإلسراع يف تطبيق إصالحات تنظيمية وهيكلية.
الوضع احلايل للتجارة ابملواد الزراعية والغذائية يف أفريقيا

1

لقد اتسع نطاق مشاركة إقليم أفريقيا يف السوق العاملية للمنتجات الزراعية والغذائية بشكل مستقر خالل النصف الثاين من القرن
املاضي ،مع زايدة الصادرات بنسبة  4يف املائة والواردات بنسبة  6يف املائة سنواي 2.غري أن الصادرات تتألف بصورة رئيسية
من احملاصيل النقدية (الكاكاو والفاكهة والبندق والقهوة والشاي والتوابل) اليت هلا أسواق حمدودة نسبيا يف أفريقيا ،يف حني
أن معظم الواردات الزراعية والغذائية تتألف من منتجات غذائية أساسية على غرار احلبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم
دوار الشمس
ومنتجات األلبان .ويوجد مصدر استرياد األغلبية العظمى من الواردات من خارج اإلقليم (مثال القمح وزيت ّ
األرز وزيت النخيل من آسيا؛ والذرة والدواجن وحلم البقر من أمريكا الالتينية) .ورغم منو التجارة
ومنتجات األلبان من أورواب؛ و ّ
اإلقليمية البينية خالل العقد املاضي؛ فإهنا ال متثّل إال  27يف املائة حاليا من جممل الصادرات الزراعية والغذائية و 17يف املائة
3
من جممل الواردات الزراعية والغذائية؛ وهو اجتاه شائع عموما بني اجلماعات االقتصادية اإلقليمية يف أفريقيا.

1
جراء انتشار التجارة غري الرمسية العابرة
ينطوي حتليل التجارة يف أفريقيا على قيود بسبب نقص أو رداءة اإلبالغ عن البياانت اجلمركية .وتتفاقم هذه املسألة ّ
للحدود على نطاق واسع يف القارة .وابلتايل قد ختفف اإلحصاءات الرمسية من تقدير التجارة الزراعية والغذائية.
 2احتُسب على أساس بياانت واردة يف قاعدة البياانت اإلحصائية املوضوعية يف منظمة األغذية والزراعة (مت قياس حجم الصادرات والواردات أبسعار اثبتة
وابلدوالرات األمريكية ويف عام .)2000
3
املنسق من  1إىل .)24
احتُسب على أساس اخلريطة التجارية الصادرة عن اجمللس الدويل للتصدير (املنتجات الزراعية تتضمن رموز النظام ّ
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ضعف الزراعة األفريقية يف وجه االختالالت املتصلة

جبائحة كوفيد19-

يف حني قد يساعد احلصول على املنتجات الغذائية املستوردة من خارج اإلقليم على التعامل مع النقص احمللي يف اإلمدادات،
تعرض املنتجني واملستهلكني لصدمات عاملية الطابع ،على غرار االرتفاع احلاد يف أسعار املواد
قد يزيد التعويل الكبري عليها من ّ
الغذائية يف الفرتة  2008-2007وجائحة كوفيد 19-احلالية .وقد حتدث جائحة كوفيد 19-ابلفعل صدمة كبرية على مستوى
اإلمدادات يف اإلقليم .ونظرا إىل أن اإلنتاج الزراعي كثيف العمالة إىل حد كبري يف معظم البلدان األفريقية ،قد يهدد النقص
العمال بسبب عمليات اإلغالق األنشطة الزراعية ،إىل جانب التجارة يف املراحل النهائية وأنشطة النقل .وقد تتفاقم هذه
يف ّ
اآلاثر املباشرة على إنتاج األغذية وتوزيعها احملليني على املدى املتوسط ،إذا عجزت البلدان عن إدارة تفشي اآلفات واألمراض
بسبب القيود املفروضة على احلركة (اإلطار  .) 1ويف الوقت نفسه ،إن االعتماد على الواردات الغذائية من خارج اإلقليم جيعل
البلدان األفريقية ضعيفة يف وجه االضطراابت اللوجيستية الدولية واخلاصة ابلتوزيع  ،ابإلضافة إىل مشاكل اإلنتاج يف بلدان
أخرى .وقد يؤدي ذلك إىل نقص يف األغذية وارتفاع يف أسعار األغذية ال سيما يف البلدان اليت تعتمد بصورة كبرية على
الواردات الغذائية (اجلدول  ،) 1كما هي احلال ابلنسبة إىل العديد من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان غري الساحلية والدول
اجلزرية الصغرية النامية .وتعين هذه العوامل ،إىل جانب اخلسائر يف مداخيل املستهلكني واملدخرات الضئيلة والقدرة احملدودة
يف الوصول إىل شبكات األمان العامة ،أن جائحة كوفيد 19-تنطوي أيضا على خماطر كبرية من حيث الطلب ،ال سيما لدى
4
الشرائح السكانية الفقرية.
قدما
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية كسبيل للمضي ً

يتسم تشجيع التجارة اإلقليمية البينية ابملنتجات الزراعية والغذائية أبمهية حامسة ،ابعتباره هدفا يف جمال السياسات على املديني
ظل االختالالت يف األسواق الناجتة عن جائحة كوفيد19-
القصري والطويل يف أفريقيا .وسيتطلب احلد من أوجه الضعف يف ّ
والتخفيف من آاثرها على الفقراء ،بذل جهود فورية من جانب البلدان األفريقية لضمان بقاء سالسل اإلمدادات الغذائية
والزراعية والقنوات التجارية مفتوحة .وعلى املديني املتوسط إىل الطويل ،نظرا إىل سرعة النمو السكاين وزايدة املداخيل ومستوايت
منوا كبريا مما يتيح إمكاانت كبرية يف األسواق
ّ
التوسع احلضري يف البلدان األفريقية ،من املتوقع أن يشهد الطلب على األغذية ّ
يسرع دخول اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية حيز التنفيذ يف عام  2019جهود
للمنتجني األفارقة .ومن املرجح أن ّ
التكامل اإلقليمي وأن حي ّفز التجارة اإلقليمية البينية ابملنتجات الزراعية والغذائية اليت من املتوقع أن تزداد بنسبة ترتاوح
بني  20و 30يف املائة حبلول عام  .2040ومت اإلقرار بدور التجارة اإلقليمية البينية كمح ّفز للتنمية الزراعية يف كل من الربانمج
الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا لعام  2003وإعالن ماالبو لعام  .2014وتتيح منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية آلية ملموسة
ويف الوقت املناسب للوفاء هبذه االلتزامات القارية يف جمال السياسات الزراعية.

Schmidhuber, Pound and Qiao, 2020. COVID-19: Channels of transmission to food and agriculture. FAO, Rome. 4
http://www.fao.org/3/ca8430en/CA8430EN.pdf
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ويعين ذلك ،يف سبيل املضي قدما ،التزام صانعي السياسات األفارقة مبا يلي:
أ-

تقوض اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية
جتنّب االستجاابت على مستوى السياسات جلائحة كوفيد 19-اليت قد ّ
األفريقية :سيكون من املهم جتنّب اإلجراءات املقيّدة للواردات والصادرات على حد سواء ،بغية مراعاة روح االتفاق
يف احلالتني وضمان توافر األغذية وإمكانية النفاذ إليها يف اإلقليم يف القريب العاجل.
•

جتنّب القيود الشاملة على الواردات :لقد فرض العديد من البلدان يف أفريقيا قيودا على الواردات كجزء من إغالق
احلدود للسيطرة على تفشي املرض .ولكن ،نظرا إىل اعتماد العديد من البلدان على الواردات ،من املهم استحداث
ممرات آمنة للتجارة والسفر طبقا للخطوط التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية للحد إىل أقصى درجة من آاثر
االختالالت الناشئة عن جائحة كوفيد 19-واحملافظة على استمرارية سلسلة اإلمدادات الغذائية.

•

جتنّب القيود اخلاصة ابلصادرات حتدي ًدا :استجابت البلدان يف السابق لعدم اليقني يف األسواق من خالل فرض
قيود على الصادرات .ويف حني قد تزيد هذه التدابري من إمدادات األغذية احمللية وتساعد على ضبط األسعار
احمللية يف املدى القصري ،قد تثبط األسعار املتقلبة واملنخفضة وبيئة السياسات غري املؤكدة رغبة املنتجني
على االستثمار يف املدى الطويل .وعالوة على ذلك ،قد تلحق الضرر بشكل خاص ابلبلدان الفقرية اليت تعتمد
على الواردات يف القارة األفريقية ،خاصة إذا اختذ عدد من البلدان تدابري مشاهبة يف الوقت نفسه.

ب -معاجلة العوائق التنظيمية الرئيسية اليت متنع التجارة اإلقليمية البينية :تستند مناطق التجارة احلرة من حيث املبدأ
إىل خفض التعريفات اجلمركية بني الشركاء التجاريني .ونظرا إىل أن البلدان األفريقية تساهم يف اجلماعات االقتصادية
اإلقليمية ،فإن التعريفات اجلمركية اإلقليمية منخفضة عموما 5.وتشكّل التدابري غري التعريفية يف املقابل ،ال سيما تدابري
أهم .ويتيح اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
الصحة والصحة النباتية واحلواجز التقنية أمام التجارة ،حتدايت ّ
إطارا على مستوى القارة ملعاجلة هذه احلواجز التنظيمية أمام التجارة وينطوي على أحكام تسمح ابلقيام مبا يلي:
•

•

5

ضمان أال تؤثّر تدابري الصحة والصحة النباتية بال داع على التدفقات التجارية :تؤدي تدابري الصحة والصحة
النباتية وظيفة مشروعة وحامسة حلماية الصحة العامة وحياة احليواانت والنبااتت وصحتها .غري أن القدرات احملدودة
على االمتثال ملتطلبات الصحة والصحة النباتية قد تؤدي إىل إقصاء بلد ما من األسواق الرئيسية؛ وقد تزيد
وتشجع قنوات التسويق غري الرمسية عن غري قصد .ويشكّل
اإلجراءات املطبقة بشكل سيء من كلفة التجارة
ّ
إنشاء الوكالة األفريقية لسالمة األغذية خطوة كبرية لتحسني هذه القدرات.
تبسيط ومواءمة اإلجراءات اإلدارية للحد من تكاليف التجارة والنقل :تشكّل تكاليف النقل يف أفريقيا أكثر
6
املطولة
من نصف تكاليف التسويق وتزيد احلواجز على الطرقات من هذه التكاليف .وقد تؤدي اإلجراءات ّ

املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية .2019 ،مرصد التجارة الزراعية يف أفريقيا .الرسم

.1-3

Pannhausen, Untied, 2010. Regional Agricultural Trade for Economic Development and Food Security in Sub-Saharan Africa. 6
Conceptual background and fields of action for development cooperation. Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) mbH.
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للحصول على شهادات التصدير واالسترياد إىل زايدة وقت التجارة وكلفتها اللذين مها األعلى يف العامل حبسب
7
التقديرات.
ج -القيام ابستثمارات عامة ملعاجلة القيود اهليكلية :ميكن ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،عرب إاتحة إطار تنظيمي
تكمل أيضا الربانمج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا من أجل تعميم االستثمارات الزراعية الوطنية واإلقليمية
شامل ،أن ّ
8
ملعاجلة احلواجز التجارية اهليكلية الكامنة.
•

إعطاء دفع لإلنتاج واإلنتاجية :سيكون من الضروري إجراء حتسينات ملحوظة يف اإلنتاجية ملواكبة منو االستهالك
يف أفريقيا .ومن الضروري القيام ابستثمارات عامة يف األحباث والتطوير والتدريب واإلرشاد ،إىل جانب أيضا
الربامج اليت تعزز احلصول على مدخالت عالية اجلودة (البذور واألمسدة واآلالت) ،حيث تعاين أفريقيا من ثغرات
كبرية مقارنة ابلبلدان املرتفعة الدخل التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .9ومن املهم أيضا حتسني
حصول املزارعني على األدوات املالية املالئمة والكافية يف هذا الصدد.

•

االستثمار يف البىن األساسية للتسويق والتجارة وتذليل املخاطر عن االستثمارات اخلاصة .يتّسم اإلنفاق العام
يف البىن األساسية املرتبطة ابألسواق والتجارة أبمهية حامسة الستقطاب االستثمارات من القطاع اخلاص إىل الزراعة.
وبشكل خاص ،مت حتديد البىن األساسية اخلاصة ابمليل األخري ،وإمدادات الكهرابء واملياه ،فضال عن توفري
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كعوائق رئيسية يف حني مثة حاجة يف الوقت نفسه ،إىل تذليل املخاطر
املتصلة بتمويل القطاع اخلاص للقطاع الزراعي عرب التمويل املختلط وخطط الضمان.

•

(األرز والذرة
اعتماد ُنج إقليمية اسرتاتيجية لالستثمارات الزراعية الصناعية :مت حتديد عدد من السلع الغذائية ّ
ومنتجات الثروة احليوانية والدواجن ،ومنتجات األلبان وبعض أنواع الفاكهة واخلضار) على اعتبارها تزخر إبمكاانت
كبرية وحتظى ابهتمام القطاع اخلاص ألغراض التجارة اإلقليمية البينية .وسيتطلّب ذلك تنسيق السياسات الزراعية
الصناعية لتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية ومناطق التجهيز الزراعي ذات الصلة على طول املمرات التجارية.

 7البنك الدويل .2017 ،متكني األعمال التجارية الزراعية .2017 ،الرسم .1-6
 8عقدت املنظمة ،يف  2مارس/آذار  ،2020احلوار بشأن قيادة األعمال التجارية الزراعية يف أفريقيا الذي مجع أكثر من  50هيئة من القطاع اخلاص
من القارة األفريقية .ويستند هذا القسم إىل وثيقة النتائج الصادرة عن هذا احلدث (سيصدر "إعالن القطاع اخلاص" قريبا)
 9البنك الدويل .2019 ،متكني األعمال التجارية الزراعية .2019 ،الرسم .4-2
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اإلطار  – 1أثر جائحة كوفيد 19-املتوقّع على قدرة البلدان على إدارة الصحة النباتية واحليوانية
قد هتدد القيود على احلركة وغريها من تدابري احتواء جائحة كوفيد 19-قدرة البلدان على إدارة املخاطر على الصحة النباتية
واحليوانية .وقد تؤدي القيود املتعلّقة مبراقبة اآلفات النباتية ورصدها يف امليدان مثال إىل طفرات يف جمموعات اآلفات وما يلحقها
من خسائر يف احملاصيل .وابملثل ،قد يؤدي نفاذ املزارعني احملدود إىل اخلدمات اخلاصة بصحة احليوان والرفق به إىل انتشار
أوسع لألمراض بني جمموعات احليواانت .وقد تؤثّر القيود من حيث موظفي التفتيش يف مرافئ الدخول واخلروج عند احلدود
على توافر األغذية وقد هتدد األمن الغذائي.
جائحة كوفيد19-

املصدر :االحتاد األفريقي" .2020 ،أثر
صادرة عن إدارة االقتصاد الريفي والزراعة.

على الزراعة والبيئة واملوارد الطبيعية يف أفريقيا" .وثيقة داخلية

اجلدول  – 1معدالت االعتماد على الواردات (النسبة املئوية)
الشرقية

الوسطى

اجلنوبية

الغربية

أفريقيا ،اجملموع الشمالية
الزيوت النباتية

71

78

86

44

74

60

احلبوب  -ابستثناء اجلعة

33

54

19

34

32

24

اللحوم

12

8

2

34

16

13

احلليب  -ابستثناء الزبدة

9

14

2

9

10

9

البقول

8

52

5

5

42

1

احملاصيل الزيتية

7

29

2

0

14

1

اخلضار

3

1

4

5

11

5

الفاكهة  -ابستثناء النبيذ

3

4

2

1

15

2

البيض

2

0

3

40

1

3

اجلذور النشوية

0

4

0

0

5

0
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أسئلة إرشادية لعناية الوزراء:
• كيف تؤثر تدابري احتواء جائحة كوفيد 19-على التجارة ابملنتجات الغذائية والزراعية يف بلدكم ويف البلدان اجملاورة؟
• ما هي التدابري التنظيمية ويف جمال السياسات اليت ابإلمكان اختاذها على املستويني اإلقليمي و/أو القاري إلبقاء قنوات التجارة
مفتوحة ،واحلد إىل أقصى درجة من اآلاثر على سالسل اإلمدادات الغذائية؟ وما هو دور منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
هبذا الصدد؟
• كيف ميكن تعزيز الرابط بني منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية والركيزة اخلاصة ابلتجارة يف الربانمج الشامل للتنمية الزراعية
ظل السياق
يف أفريقيا من أجل حتسني االستثمار يف الزراعة ومعاجلة احلواجز اهليكلية أمام التجارة اإلقليمية البينية ،ال سيما يف ّ
احلايل جلائحة كوفيد – 19؟

