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تقدمي 

اإنه ملن دواعي ال�شرف وال�شرور العظيمني اأن نقدم لكم اأول اإطار لتعزيز 

التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية. وميثل الإطار نقلة 

نوعية من »�شري العمل كاملعتاد« ويرتجم اللتزامات التي تعهد بها الحتاد 

الأفريقي اإىل برامج واإجراءات ملمو�شة لتو�شيع نطاق التجارة فيما بني 

الدول الأع�شاء بالحتاد داخل منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية. 

كما اأنه يدعم التكامل القت�شادي الإقليمي الأوثق ورفع احلواجز لإطلق 

العنان لقدرات القطاع الزراعي كي ي�شهم يف النمو امل�شتدام وال�شامل 

للجميع من اأجل �شكان اأفريقيا الذين يت�شارع منوهم وحتولهم اإىل املدن.

ويقوم الإطار على اأ�شا�س متني ي�شتند اإىل اللتزامات التي اتفقت عليها 

الدول الأع�شاء يف الحتاد الأفريقي. وتت�شمن هذه اللتزامات النهو�س 

باخلطة 2063: اأفريقيا التي ن�شبو اإليها, والربنامج ال�شامل للتنمية 

الزراعية يف اأفريقيا, واإعلن مالبو ب�شاأن التعجيل بالنمو والتحول 

الزراعيني من اأجل الرخاء امل�شرتك وحت�شني �شبل املعي�شة, وخطة التنمية 

امل�شتدامة لعام 2030, واأهداف التنمية امل�شتدامة, ول �شيما الهدف الثاين 

ب�شاأن الق�شاء التام على اجلوع, وحتقيق الأمن الغذائي وحت�شن التغذية, 

وت�شجيع الزراعة امل�شتدامة. وتكمل هذه الوثيقة مبادرات اأخرى مثل 15 

ا منطقة التجارة احلرة القارية  برناجًما رائًدا للحتاد الأفريقي, منهم اأي�شً

الأفريقية, والربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا, وال�شرتاتيجية 

القارية للأعمال التجارية الزراعية.

يقدم الإطار خمطًطا اأولًيا ح�شن التوقيت من اأجل حتول الزراعة هيكلًيا 

والنمو والرخاء امل�شتدامني يف اأفريقيا. ومن الأولويات الرئي�شية 

املحددة انتهاج �شيا�شات وبرامج التحول ال�شناعي التي تدعم القطاع 

اخلا�س كي ي�شيف قيمة لل�شادرات الأفريقية, ويتناف�س مع الواردات 

من خارج اأفريقيا, ويو�شع الفر�س من اأجل اإيجاد فر�س العمل. ويف 

نف�س الوقت, منذ بداية عام 2020, طبقت اأفريقيا واأقاليم اأخرى تدابري 

ا�شتجابة لزمة لحتواء انت�شار مر�س فريو�س كورونا )كوفيد-19(. 

ونتيجة لذلك, تاأثرت قطاعات الزراعة وال�شلع وال�شياحة يف اأفريقيا 

ب�شدة جراء التدابري املتخذة لإيقاف انت�شار اجلائحة, وهذا ما يتجلى من 

النخفا�س احلاد يف اأ�شعار ال�شلع, والنق�س املتقطع, وارتفاع اأ�شعار 

الأغذية يف البلدان امل�شتوردة ال�شافية للأغذية, وانهيار الطلب على 

ال�شادرات يف الأ�شواق اخلارجية. بل كان ثمة ا�شطرار لتاأجيل التاريخ 

الر�شمي املحدد لبدء التجارة مبوجب اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية 

الأفريقية حتى 1 كانون الثاين/يناير 2021 يف �شوء الأزمة ال�شحية. 

وبالرغم من هذا, ل يزال الكثري من را�شمي ال�شيا�شات وقادة الأعمال 

التجارية, مثل مبادرة منا�شري اأفريقيا, يحدوهم الأمل وي�شرتكون يف 

روؤية نحو اأفريقيا بعد التحول واأكرث قدرة على الت�شدي بقيادة منطقة 

التجارة احلرة القارية الأفريقية, وقادرة على اأن ت�شق لنف�شها طريًقا 

للخروج من اجلائحة احلالية.

حتتل منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية �شدارة مناطق التجارة احلرة 

على م�شتوى العامل من حيث احلجم منذ اإن�شاء منظمة التجارة العاملية يف 

1995, وهي ت�شمل على الأقل 54 دولة ع�شًوا و�شوًقا يبلغ حجمها 1.2 
مليار م�شتهلك, وي�شل دخلها املجمع اإىل 2.5 تريليون دولر. ومن �شمن 

مزايا وجود منطقة جتارة حرة �شل�شة وفورات احلجم والنطاق املتدفقة من 

تو�شيع الو�شول اإىل الأ�شواق وروابط ال�شوق التي تربط بني املزارعني 

اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية وامل�شاريع ال�شغرية والأكرب حجًما 

يف �شل�شل القيمة الإقليمية داخل ال�شوق املوحدة. وتب�شر منطقة التجارة 

احلرة الهائلة هذه بتهيئة الظروف ال�شحيحة من اأجل بيئة اأعمال تف�شي 

اإىل ال�شتثمار الداخلي ومن اأجل قطاع زراعي م�شتدام حديث ودينامي 

ومنتج و�شامل للجميع وقادر على ال�شمود كي يزدهر با�شتخدام العلم 

والتكنولوجيا والبتكار واملعرفة التقليدية. 

ومن املتوقع اأن تعمل ا�شتجابات الأزمة القت�شادية التي ت�شبب فيها 

فريو�س كورونا واملبادرات ال�شبيهة, مبا يف ذلك ت�شجيع الإنتاج املحلي 

وال�شتعا�شة عن الواردات, لي�س فقط على تو�شيع نطاق التجارة البينية 

ا على بناء  الأفريقية وا�شتدامة �شبل ك�شب العي�س وحت�شينها, بل اأي�شً

نظم اأغذية اأفريقية تتمتع بقدرة اأكرب على الت�شدي لل�شدمات امل�شتقبلية 

على �شعيد العر�س مع تقلي�س فاتورة اأفريقيا من ا�شترياد الأغذية 

بدرجة كبرية.

ومن �شاأن هذا الإطار العملي وح�شن التوقيت اأن ي�شاعدا على اإر�شاد 

را�شمي ال�شيا�شات والقطاع اخلا�س كي ي�شعوا خرائط طريق وخطط 

عمل من اأجل تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية, مع 

الرتكيز, على وجه اخل�شو�س, على الزراعة. و�شوف تعمل خطط العمل 

الوطنية والإقليمية املو�شوعة على دعم القطاع اخلا�س يف مواجهة 

احلواجز غري اجلمركية وال�شتفادة من فر�س الو�شول اإىل �شوق منطقة 

التجارة احلرة القارية الأفريقية, ف�شًل عن احل�شول على متويل لتطوير 

القدرات الإنتاجية لإمناء �شادرات ال�شلع واخلدمات الزراعية. 

وقد اختارت جمعية روؤ�شاء الدول واحلكومات التابعة للحتاد الأفريقي 

غانا ل�شت�شافة اأمانة منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية. وتتحدد مهمة 

الأمانة يف تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية الذي �شدقت 

عليه, حتى الآن, 36 دولة ع�شًوا. و�شتعمل اأمانة املنطقة على ال�شتغلل 

الأمثل ملزايا القارة - كالإرادة ال�شيا�شية, وال�شلع, واملوارد الب�شرية, 

وموقعها ال�شرتاتيجي وقربها من طرق ال�شحن الدولية - من اأجل اأفريقيا 

حتظى بالتكامل والرخاء وال�شلم. ونحن نتطلع اإىل التو�شع التقدمي 

للتجارة يف ظل منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية واإىل م�شتقبل اأكرث 

اإ�شراًقا ملعظم �شكان القارة الأفريقية, مبا فيهم ال�شباب والن�شاء.

H.E. Josefa Leonel Correia Sacko
مفو�شة الحتاد الأفريقي ل�شوؤون القت�شاد والزراعة

مفو�شية الحتاد الأفريقي

Abebe Haile-Gabriel 
م�شاعد املدير العام واملمثل الإقليمي لأفريقيا

منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو(

H.E. Wamkele Mene
الأمني العام

اأمانة منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية
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�شكر وتقدير 

ا�شرتكت مفو�شية الحتاد الأفريقي واملكتب الإقليمي لأفريقيا 

مبنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة يف و�شع اإطار تعزيز التجارة 

البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية. 

 Jean وقد تف�شل باإعداد هذا املن�شور تقنًيا وقيادة عملية اإعداده

Senahoun )املكتب الإقليمي لأفريقيا( وKomla Bissi )مفو�شية 
الحتاد الأفريقي( حتت اإ�شراف عام وتوجيه من معايل ال�شفري 

Thomas Kwesi Quartey, نائب مدير مفو�شية الحتاد الأفريقي, 
ومعايل ال�شفرية Josefa Leonel Correia Sacko, مفو�شة 

الحتاد الأفريقي للقت�شاد والزراعة يف املناطق الريفية مبفو�شية 

الحتاد الأفريقي, وAbebe Haile-Gabriel, م�شاعد املدير العام 

 Ade ملنظمة الأغذية والزراعة واملمثل الإقليمي لأفريقيا, مب�شاعدة

Freeman, مدير الربامج الإقليمية ملنظمة الأغذية والزراعة. 

وقد حظي التعاون امل�شرتك بني مفو�شية الحتاد الأفريقي ومنظمة 

 Nomathemba Mhlanga الأغذية والزراعة بدعم وتي�شري من

)املكتب دون الإقليمي ل�شرق اأفريقيا مبنظمة الأغذية والزراعة( حتت 

توجيه David Phiri, من�شق املكتب دون الإقليمي ل�شرق اأفريقيا.

 ,Janet Edeme كما حظي الإطار مب�شاهمات وتوجيهات مو�شعة من

وJosue Dione, وKennedy Mukulia Ayason من مفو�شية 

الحتاد الأفريقي. 

 Ameir وتلقت منظمة الأغذية والزراعة م�شاهمات قيمة من

 ,Ishrat Gadhokو ,Mark Fynnو ,Mankan Konéو ,Mbonde
وGeorgios Mermigkas. واأ�شهمت تعليقات املراجعة املحددة من 

Andre Croppenstedt يف مراجعة امل�شودة النهائية.

ويود املوؤلفون اأن ي�شكروا امل�شاركني يف حلقة العمل الت�شديقية 

امل�شرتكة بني مفو�شية الحتاد الأفريقي/اللجنة القت�شادية 

لأفريقيا/منظمة الأغذية والزراعة من اأجل اإطار اخلطوط التوجيهية 

لتنمية �شل�شل القيمة الزراعية الإقليمية واإطار تعزيز التجارة البينية 

الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية )ت�شرين الأول/اأكتوبر 

2019( على تعليقاتهم واقرتاحاتهم املفيدة.

وال�شكر مو�شول لوحدة الت�شالت باملكتب الإقليمي لأفريقيا, مبا 

 ,Samuel Creppyو ,Joas Fiodehoumeو ,Zoie Jones في��ه

.Kiertey Azakudo ا وSamuel Owusu Baafi, واأي�شً
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امللخ�س التنفيذي 

ينبني اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات 

الزراعية على اللتزام اخلام�س لإعلن مالبو لعام 2014 مب�شاعفة 

التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية مبقدار ثلث 

مرات بحلول عام 2025. ومن �شاأن زيادة التجارة اأن ت�شاعد على تهيئة 

فر�س العمل والدخول و�شبل ك�شب العي�س امل�شتدامة, مع حت�شني 

الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي على املدى الطويل يف القارة. 

وتوحي الأدلة الأخرية باأن �شادرات ال�شلع املجهزة زراعًيا وغريها 

من ال�شلع ذات القيمة امل�شافة امل�شنوعة يف اأفريقيا اأكرب حجًما 

يف الأ�شواق الإقليمية عنها يف الأ�شواق التي تقع خارج اأفريقيا, 

والتي عادة ما تهيمن عليها يف اأغلب الأحيان �شادرات مواد خام 

منخف�شة القيمة. ومن املتوقع اأن تعجل منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية, التي �شتبداأ عملها يف كانون الثاين/يناير 2021, 

بالتكامل القت�شادي واأن تو�شع نطاق التجارة يف اأول �شوق موحدة 

يف اأفريقيا يبلغ حجمها 1.2 مليار ن�شمة وتقدر قيمتها مببلغ 2.5 

تريليون دولر. ويف تقديرات البنك الدويل )2013(, ميكن اأن متتد 

قيمة �شوق الزراعة والأعمال التجارية الزراعية يف اأفريقيا لت�شبح 

تريليون دولر بحلول عام 2030. 

وقد دخل التفاق املوؤ�ش�س ملنطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية 

حيز النفاذ يف 30 اأيار/مايو 2019, و�شمل 54 دولة ع�شًوا من 55 

دولة ع�شًوا يف الحتاد الأفريقي )با�شتثناء اإريرتيا(, وقد �شدقت 

منها على التفاق حتى الآن 36 دولة ع�شًوا. وقد تعهدت البلدان 

الأفريقية بالتزامات لرفع التعريفات عن 90 باملئة مما يربو على 5000 

خط تعريفة جمركية ف�شًل عن حترير اخلدمات. ومن املقدر اأن يولد 

حترير التعريفة يف املرحلة النتقالية مكا�شب رفاه تبلغ 16.1 مليار 

دولر, ومنًوا يف التجارة البينية الأفريقية بن�شبة 33 باملئة ارتفاًعا من 

15 باملئة )موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية, 2019(. 

اإل اأن منو اأفريقيا من املحتمل اأن يتاأثر عك�شًيا ب�شدمة كوفيد-19. 

فقد حمت الأزمة ال�شحية بالفعل بع�س املكا�شب التي حققتها 

البلدان الأفريقية على مدار العقدين املا�شيني, موؤذنة باأول ك�شاد 

يف املنطقة منذ 25 عاًما. وقد اأخلت التدابري التقييدية باخلدمات 

الأ�شا�شية, كاإنتاج الأغذية وجتهيزها, وواردات الأغذية وغريها 

من ال�شروريات, والنقل, وغريها من الوظائف الأ�شا�شية ل�شل�شل 

الإمدادات الزراعية. وتت�شمن الدرو�س امل�شتفادة من اأزمة اجلائحة 

حفظ اأمان قنوات التجارة املفتوحة, وتن�شيق ال�شيا�شات وال�شفافية 

بني الدول الأع�شاء, وحماية العمال الأ�شا�شيني ل�شمان ا�شتمرار 

عمل منظومات ال�شحة العامة والأغذية.

لقد عر�شت اجلائحة انعدام الأمن الغذائي يف اأفريقيا لختللت 

التجارة يف واردات الأغذية التي تعتمد عليها القارة. فعلى �شبيل 

املثال, زاد عدد ال�شكان ناق�شي التغذية يف اأفريقيا اإىل 256 مليون 

ن�شمة يف 2018, وذلك قبل فرتة لي�شت بقليلة من وقوع اجلائحة 

احلالية. ويف ال�شنوات الع�شرة املقبلة, من املتوقع اأن ي�شتمر الطلب 

الزراعي يف اأفريقيا يف جتاوز العر�س الزراعي. وتظل اأفريقيا, 

بالرغم من قدرتها الزراعية الهائلة, م�شتورًدا �شافًيا للمنتجات 

الزراعية, اإذ تبلغ فاتورة وارداتها الغذائية نحو 80 مليار دولر 

�شنوًيا مقارنة ب�شادراتها البالغة 61 مليار دولر يف الفرتة ما بني 

2015 و2017. 

وت�شنف اأفريقيا �شمن اأقل الأقاليم اأداًء, وفًقا ملوؤ�شرات البنك الدويل 

ملمار�شة اأن�شطة الأعمال, وح�شب قيا�س م�شاهمة التجارة الزراعية 

البينية الأفريقية كن�شبة من اإجمايل التجارة الزراعية الأفريقية, والتي 

ظلت دون 20 باملئة يف ال�شنوات الأخرية. ولقد �شهد التقدم العام يف 

حتقيق التزامات اإعلن مالبو بحلول عام 2025 )بنن, 2020(, ويف 

التكامل الإقليمي عموًما, تباطوؤًا جراء التفاوتات البينية يف م�شتويات 

التنمية, واللوائح واملعايري غري املت�شقة واملت�شاربة, ف�شًل عن 

م�شاكل البنية التحتية والرتابط عند احلدود وخلفها مما ي�شيف اإىل 

تكلفة ممار�شة اأن�شطة الأعمال يف اأفريقيا.

ويحدد الإطار عدة حتديات وقيود رئي�شية على الأمن الغذائي تن�شاأ 

من ق�شايا حمدودية القدرات الإنتاجية والتجارة البينية الأفريقية. 

ووفق توثيق ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني للحتاد الأفريقي لعام 2019 

وم�شادر اأخرى, قل�س �شعف حالة البنية التحتية يف اأفريقيا, كاملياه 

والطرق والت�شالت, النمو القت�شادي بن�شبة 2 باملئة وخف�س 

الإنتاجية حتى 40 باملئة �شنوًيا. ول تزال تلبية الطلب 

املتنامي على التجارة وال�شتثمار يف القطاع الزراعي 
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متثل حتدًيا رئي�شًيا يف اأفريقيا, حيث يقدر اأن 10 باملئة فقط من 

املزارعني ي�شتطيعون احل�شول على ائتمان.

وتعمل تدابري �شلمة الأغذية وغريها من احلواجز غري اجلمركية 

كحواجز رئي�شية اأمام التجارة مقارنة بالتعريفات. وتبني التقديرات 

اأن اأ�شعار الأغذية املحلية يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء اأعلى بن�شبة 13 

باملئة يف املتو�شط جراء تدابري ال�شحة وال�شحة النباتية فقط. وت�شهم 

احلواجز غري اجلمركية الأخرى يف ارتفاع تكاليف النقل املحلي, 

مما ي�شكل ما بني 50 و60 باملئة من تكاليف الت�شويق يف الإقليم, يف 

حني اأن حواجز الطرق كثرًيا ما ت�شيف اإىل تكلفة النقل. وت�شهم عدة 

عوامل يف قطاع اخلدمات الزراعية يف زيادة تكاليف التجارة يف 

اخلدمات وانخفا�س التناف�شية, وت�شمل تكاليف المتثال, واحلواجز 

التنظيمية, واختلف اللغات.

وتوؤدي التعريفات, واحلواجز غري اجلمركية, وعدم امل�شاواة بني 

اجلن�شني, و�شعف املهارات اإىل احلد من الو�شول اإىل القت�شاد 

الر�شمي, ومن ثم, ت�شهم يف �شعف المتثال لتدابري ال�شحة 

وال�شحة النباتية وارتفاع م�شتويات الطابع غري الر�شمي, حتى اأن 

التجارة غري الر�شمية عرب احلدود ت�شكل على الأقل ما بني 30 و40 

باملئة من اإجمايل التجارة داخل الإقليم. ومتثل الن�شاء ما بني 60 اإىل 

70 باملئة من التجار غري الر�شميني عرب احلدود, يف حني اأن 90 باملئة 
من العمال غري الر�شميني هم ن�شاء و�شباب.

ومع بدء البلدان يف التجارة على �شعيد اأكرب مع بع�شها البع�س, 

�شي�شتمر الأمن الغذائي يف الرتكاز على الواردات يف امل�شتقبل 

املرتقب. وعليه, تعهدت الدول الأع�شاء يف الحتاد الأفريقي 

بالتزامات للتعجيل بتنفيذ اإعلن مالبو واتفاق منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية ل�شمان ارتفاع م�شتويات التجارة البينية الأفريقية 

يف ال�شلع واخلدمات الزراعية وانخفا�س انعدام الأمن الغذائي - 

وهذا ما ي�شكل قاعدة اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع 

واخلدمات الزراعية واأ�شا�شه املنطقي.

وقد ُو�شع اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات 

الزراعية مب�شاركة مفو�شية الحتاد الأفريقي ومنظمة الأغذية 

والزراعة للأمم املتحدة بالت�شاور مع الدول الأع�شاء واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية, والقطاع اخلا�س, واملجتمع املدين. وتنق�شم 

الوثيقة اإىل ع�شرة اأق�شام, هي: املقدمة, والأ�شا�س املنطقي 

واللمحة العامة, واملنهجية, وال�شيا�شات والإ�شلحات, واللمحة 

العامة القت�شادية الكلية, والتجارة والأمن الغذائي, واجتاهات 

املنتجات الزراعية املتداولة, والتحديات اأمام التجارة البينية الأفريقية 

يف الزراعة, والتمويل امل�شتدام, وا�شرتاتيجية التنفيذ.

ويحتوي الإطار على خارطة طريق مكونة من �شبعة جمموعات بناء 

على خطة عمل تعزيز التجارة البينية الأفريقية املعتمدة يف جمعية 

الحتاد الأفريقي عام 2012. وترتجم خارطة الطريق اأهداف خطة 

عمل تعزيز التجارة البينية الأفريقية اإىل خمرجات واإجراءات 

ملمو�شة من حيث الأن�شطة على املدى الق�شري واملتو�شط والطويل. 

واملجموعات ال�شبعة هي ال�شيا�شة التجارية, وتي�شري التجارة, 

والقدرات الإنتاجية, والبنية التحتية املتعلقة بالتجارة, ومتويل 

التجارة, وتكامل اأ�شواق عوامل الإنتاج, وامل�شائل ال�شاملة لعدة 

قطاعات, مبا يف ذلك تعزيز نظم معلومات التجارة وال�شوق. 

و�شيجري تنفيذ الإطار بقيادة مفو�شية الحتاد الأفريقي على 

امل�شتوى القاري, واجلماعات القت�شادية الإقليمية على امل�شتوى 

دون الإقليمي, والدول الأع�شاء على امل�شتوى القطري, ا�شتناًدا اإىل 

الآليات والهياكل املوؤ�ش�شية والتن�شيقية القائمة وعن طريق العمل 

معها. و�شوف ي�شمل اأ�شحاب امل�شلحة الآخرون يف عملية التنفيذ 

القطاع اخلا�س, واملجتمع املدين, و�شركاء التنمية. و�شيقت�شي 

تنفيذ الإطار ا�شتثماًرا �شخًما من جميع ال�شركاء الرئي�شيني, واإعادة 

تطويع املوارد املتاحة يف اأغرا�س اأخرى ح�شب اللزوم, وغريها من 

اآليات التمويل املبتكرة.

واإ�شافة اإىل ذلك, �شيويل تنفيذ الإطار الأولوية لتن�شيق اأنظمة 

التجارة, وقواعد املن�شاأ, واحلواجز غري اجلمركية. و�شت�شمل 

الإجراءات الأخرى الإ�شلحات التنظيمية لتح�شني تي�شري التجارة, 

وتعزيز احل�شول على التمويل من اأجل القطاع اخلا�س, ومواجهة 

احلواجز على تنقل الأ�شخا�س. كما يواجه الإطار التحديات يف 

القدرات الإنتاجية الأفريقية و�شعف البنية التحتية العمرانية, ويعزز 

رقمنة الأ�شواق ونظم املعلومات بالتن�شيق مع املبادرات اجلديدة 

والراهنة, مثل الربامج الرائدة للحتاد الأفريقي. 



1

 اأ. املقدمة 

تت�شع الزراعة و�شوق الأغذية الأفريقية ب�شرعة, ح�شبما ت�شري 

توقعات البنك الدويل التي تبني اأن قيمة ن�شاط الزراعة والأعمال 

التجارية الزراعية الأفريقية من املتوقع اأن تت�شاعف اأكرث من ثلث 

مرات لت�شل اإىل تريليون دولر بحلول عام 2030, مقارنة بعام 2010 

)البنك الدويل, 2013(. ويوفر هذا فر�شة لي�س فقط لتعزيز التجارة 

يف ال�شلع واخلدمات الزراعية الغذائية وغري الغذائية داخل القارة, 

 كما يكت�شب التكامل 
1
ا لتح�شني الأمن الغذائي يف اأفريقيا. بل اأي�شً

الإقليمي زخًما, وهذا ما يدل عليه التقدم يف اإن�شاء الحتادات 

اجلمركية واخلطوات املبدئية املتخذة يف و�شع ر�شوم خارجية 

موحدة على امل�شتوى الإقليمي يف عدد من اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية, مثل جمموعة دول �شرق اأفريقيا واجلماعة القت�شادية 

لدول غرب اأفريقيا. كما يعزز اإن�شاء منطقة التجارة احلرة القارية 

الأفريقية املكا�شب املتحققة يف التكامل الإقليمي بقدر اأكرب ويفتح 

فر�س اأ�شواق جديدة اأمام املزارعني وغريهم من اأ�شحاب امل�شاريع 

القت�شادية. ولقد تبني اأن �شادرات ال�شلع ذات القيمة امل�شافة الأعلى 

امل�شنوعة يف اأفريقيا اأكرب حجًما يف الأ�شواق الإقليمية عنها يف 

الأ�شواق اخلارجية خارج اأفريقيا, والتي عادة ما تهيمن عليها يف 

اأغلب الأحيان �شادرات املواد اخلام.

بيد اأن بعد مرور اأكرث من عقد على اعتماد ال�شراكة اجلديدة من 

اأجل تنمية اأفريقيا الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا يف 

مابوتو عام 2003 ا�شتجابة لك�شاد الزراعة الأفريقية, ت�شتمر اأفريقيا 

يف لعب دور هام�شي, اإذ ت�شهم بن�شبة 2.7 باملئة فقط من التجارة 

 Bouët( العاملية يف ال�شلع و5 باملئة من التجارة الزراعية العاملية

and Odjo, 2019(. ويحتمل اأن تتجه هذه الأرقام نحو النخفا�س 
بدرجة كبرية يف امل�شتقبل القريب جراء ال�شدمة القت�شادية التي 

ت�شبب فيها حدوث جائحة كوفيد-19 يف 2020. وتعتمد القارة حالًيا 

اإىل درجة كبرية على امل�شادر اخلارجية من اأجل واردات املنتجات 

الغذائية والزراعية. وقد ظلت م�شاهمة التجارة الزراعية البينية 

 Bouët and( الأفريقية ثابتة دون 20 باملئة يف العقود الأخرية

Odjo, 2019؛ التحالف من اأجل ثورة خ�شراء يف اأفريقيا, 2019(. 
وترتفع الن�شب املقارنة للتجارة الزراعية داخل الإقليم بالن�شبة 

لآ�شيا واأوروبا )اأكرث من 60 باملئة(. واإ�شافة اإىل ذلك, تظل اأفريقيا 

م�شتورًدا �شافًيا للأغذية مع ا�شتمرار الطلب القاري على الأغذية 

يف جتاوز العر�س املحلي. ووفًقا ملنظمة الأغذية والزراعة )2019(, 

بلغت فاتورة امل�شتوردات الغذائية يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء 48.7 

مليار دولر يف 2019 مقارنة بقيمة 46.9 مليار دولر يف 2018. وقد 

بلغت فاتورة امل�شتوردات الغذائية جلميع اأفريقيا نحو 80 مليار دولر 

 ولكن مع تاأثر العامل بجائحة 
2
�شنوًيا يف الفرتة ما بني 2015 و2017. 

كوفيد-19, يحتمل اأن تتاأثر واردات الأغذية جراء الختللت يف 

اللوج�شتيات الدولية والتوزيع الدويل وغريهما من تدابري الحتواء.

وا�شتغلًل مليزة فر�س ال�شوق البينية الأفريقية �شريعة النمو 

ولأغرا�س التناف�شية, يجب على الزراعة الأفريقية اأن تخ�شع لتحول 

هيكلي ي�شتدعي النتقال من نظم الإنتاج املوجهة نحو الكفاف اإىل 

نظم اإنتاج موجهة نحو ال�شوق و�شاملة للجميع. وميكن اأن يتم هذا 

التحول عرب حت�شينات يف الإنتاجية واملدخلت وامليكنة والإدارة 

ما بعد احل�شاد على م�شتوى املزارع باأ�شلوب مدفوع بال�شتثمار 

والتكنولوجيا يف ظل اإطار �شيا�شي من�شق ومنفذ بفعالية. ويهدف 

ا على ال�شرائح الأكرث  هذا اإىل �شمان اأن تعود الفوائد اأي�شً

ا�شت�شعاًفا من ال�شكان, مبا فيها املزارعون اأ�شحاب احليازات 

الزراعية ال�شغرية, والن�شاء وال�شباب يف املناطق الريفية, مع ربط 

املزارعني ب�شل�شل القيمة الإقليمية والعاملية يف نف�س الوقت. وي�شكل 

حتول الزراعة الأفريقية �شرورة لبناء و�شون نظام غذائي قادر على 

ال�شمود, وهو اأمر ل منا�س منه للتقليل ما اأمكن من الأثر الجتماعي 

والقت�شادي والب�شري جلائحة كوفيد-19, ف�شًل عن تلبية احتياجات 

الأمن الغذائي ل�شكان اأفريقيا املتزايدين.

وي�شتند الإطار اإىل الروؤية, والر�شالة, واملبادئ التوجيهية, 

والأهداف, والنتائج, والدرو�س امل�شتفادة من ال�شراكة اجلديدة من 

اأجل تنمية اأفريقيا, والربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا, 

واإعلن مالبو 2014 ب�شاأن تعميق التكامل القت�شادي وتعزيز 

الت�شنيع من خلل تو�شيع نطاق الو�شول اإىل الأ�شواق والتجارة. 

وقد ا�شُتمد الإطار من مقرر �شابق اتخذته جمعية الحتاد الأفريقي 

باإن�شاء منطقة جتارة حرة قارية وامل�شادقة على خطة عمل لتعزيز 

التجارة البينية الأفريقية يف دورتها العادية الثامنة ع�شرة املنعقدة 

Assembly/( 2012 يف اأدي�س اأبابا, اإثيوبيا, يف كانون الثاين/يناير

AU/Dec. 394 XVIII(. وكان املقرر املتخذ ي�شتهدف تعميق تكامل 
الأ�شواق الأفريقية وا�شتخدام التجارة كاأداة فعالة من اأجل التنمية 

ال�شريعة وامل�شتدامة.

ولهذا ال�شبب, يدمج الإطار العنا�شر الرئي�شية لهذه املبادرات, ول 

 ,)DTI/STC-TIM/SO/5[II[( وفًقا مل�شروع ا�شرتاتيجية الحتاد الأفريقي لل�شلع   
1

تعّرف الزراعة يف معناها الوا�شع بحيث ت�شمل القطاعات الفرعية التالية: 

املحا�شيل, واملوا�شي, وم�شايد الأ�شماك, والغابات؛ وهي ركن اأ�شا�شي 

يف النمو القت�شادي, وتنمية امل�شاريع وخلق فر�س العمل, والأمن الغذائي 

والتغذوي, والق�شاء على الفقر يف اأفريقيا, وذلك على اأ�شا�س نطاق عري�س 

و�شامل للجميع.

2   ترتفع قيمة فاتورة امل�شتوردات الغذائية يف هذه الوثيقة عنها يف تقديرات 

م�شرف التنمية الأفريقي )2016( التي ت�شري اإىل اإنفاق اأفريقيا 35 مليار دولر 

على امل�شتوردات الغذائية يف 2015. وبح�شب م�شرف التنمية الأفريقي )2016(, 

ت�شكل فاتورة امل�شتوردات الغذائية امليزان التجاري الزراعي )ال�شادرات 

مطروًحا منها الواردات( يف 2015 وت�شتبعد التجارة الزراعية البينية الأفريقية, 

يف حني اأن تقدير منظمة الأغذية والزراعة لفاتورة امل�شتوردات الغذائية يف 

اأفريقيا يعادل اإجمايل الواردات الزراعية بالقيم ال�شمية �شنوًيا يف الفرتة من 

2015 حتى 2017. وت�شكل قيمة اإجمايل الواردات الزراعية ح�شبما جاءت يف 

وثيقة الإطار مقيا�ًشا اأف�شل لفاتورة امل�شتوردات الغذائية.
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�شيما اللتزام اخلام�س يف اإعلن مالبو ب�شاأن م�شاعفة التجارة 

البينية الأفريقية ثلث مرات يف ال�شلع واخلدمات الزراعية بحلول 

عام 2025. كما ا�شرت�شد الإطار بربامج اأخرى, كال�شرتاتيجية 

القارية للأعمال التجارية الزراعية والعمل اجلاري لو�شع 

ا�شرتاتيجية الحتاد الأفريقي لل�شلع, مبا يف ذلك اإيلء الأولوية 

لل�شلع الزراعية الغذائية وغري الغذائية اإىل جانب ال�شلع من قطاعي 

التعدين والطاقة على امل�شتويات الوطنية والإقليمية والقارية. وعلوة 

على ذلك, زاد اإن�شاء منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية يف 

2018 من احلاجة امللحة لإطار �شامل يف�شل ا�شتجابة الدول الأع�شاء 
يف الحتاد الأفريقي لهذه الفر�شة ال�شوقية اجلديدة يف القطاع 

الزراعي وغريه من القطاعات. وقد نوق�شت الأولويات الواردة يف 

هذا الإطار من اأجل التجارة الزراعية واتفق على التو�شيات يف حلقة 

عمل ت�شديقية م�شرتكة لأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني, وهم مفو�شية 

الحتاد الأفريقي, ومنظمة الأغذية والزراعة, واللجنة القت�شادية 

لأفريقيا, عقدت يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2019 يف نريوبي, كينيا.

وتنق�شم هذه الوثيقة اإىل 10 اأق�شام. ويقدم الق�شم التايل )الق�شم 

باء( الأ�شا�س املنطقي واللمحة العامة لإطار تعزيز التجارة البينية 

الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية. وي�شمل الق�شم جيم منهجية 

الإطار. وي�شتعر�س الق�شم دال ال�شيا�شات والإ�شلحات املطلوبة 

ملواجهة التحول الزراعي والتجارة. ويقدم الق�شم هاء ملحة عامة 

اقت�شادية كلية, م�شلًطا ال�شوء على دوافع التجارة داخل الإقليم. 

ويتناول الق�شم واو الروابط والتفاعل بني التجارة والأمن الغذائي. 

ويركز الق�شم زاي على اجتاهات التجارة وتوقعاتها يف املنتجات 

الزراعية الرئي�شية يف اأفريقيا. ويناق�س الق�شم حاء التحديات 

والقيود على التجارة البينية الأفريقية يف الزراعة. ويتناول الق�شم 

طاء التمويل امل�شتدام, يف حني يورد الق�شم ياء تنفيذ ال�شرتاتيجية 

الذي يت�شمن الرتتيبات املوؤ�ش�شية وخارطة الطريق اخلا�شة بالإطار.
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ب. الأ�شا�س املنطقي للإطار وملحة عامة عنه 

من �شمن الأهداف الرئي�شية لإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية 

يف ال�شلع واخلدمات الزراعية م�شاعفة التجارة البينية الأفريقية يف 

ال�شلع واخلدمات الزراعية ثلث مرات, وهو اأحد �شبعة التزامات 

وردت يف اإعلن مالبو تعهدت احلكومات الأفريقية بتنفيذها. 

وت�شنف اأفريقيا اإقليًما م�شتورًدا �شافًيا لل�شلع الغذائية كاحلبوب, 

واللحوم, ومنتجات الألبان, والدهون, والزيوت, وال�شكر. 

ويت�شمن الإطار يف فحواه تعزيز التن�شيق بني ال�شيا�شات والأنظمة 

التجارية, مبا يف ذلك املعايري الغذائية والتجارية؛ و�شلمة الأغذية 

والمتثال؛ وتو�شيع البنية التحتية ذات التوجه ال�شوقي واملدفوعة 

بالطلب مبناطق/مبمرات النمو الزراعي؛ وتعزيز القدرات يف جمال 

التفاو�س التجاري.

ومن املقدر اأن تن�شئ منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية كتلة 

جتارية يبلغ ناجتها املحلي الإجمايل املجمع 2.5 تريليون دولر وعدد 

�شكانها 1.2 مليار ن�شمة على املدى الق�شري, وذلك وفًقا للجنة الأمم 

املتحدة القت�شادية لأفريقيا. ومن املتوقع اأن تدعم هذه القاعدة 

القت�شادية وفورات احلجم والنطاق ف�شًل عن زيادة التناف�شية, 

والتنويع, والتحول القت�شادي, والت�شنيع القائم على ال�شلع, 

واإ�شافة القيمة يف ال�شلع ال�شرتاتيجية.

على �شبيل املثال, جرى حتديد عدد من ال�شلع ال�شرتاتيجية )غذائية 

وغري غذائية( على امل�شتوى القاري يف قمة الأمن الغذائي املنعقدة يف 

اأبوجا يف 2006, كالأرز, والبقول, والذرة, والقطن, وزيت النخيل, 

وحلوم الأبقار, ومنتجات الألبان والدواجن واملنتجات ال�شمكية, 

واملنيهوت, والذرة الرفيعة, والُدخن )مفو�شية الحتاد الأفريقي, 

2008(. وقد اختريت ال�شلع املولة الأولوية على امل�شتويني الوطني 
والإقليمي لتنميتها وتو�شيع نطاقها عرب �شل�شل القيمة الإقليمية. 

ويتمتع هذا النهج الإقليمي وال�شامل للجميع بالقدرة على ا�شتيعاب 

املزارعني اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية )الذين تبلغ حيازاتهم 

من الأرا�شي اأقل من هكتارين(, وامل�شاريع ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة احلجم, والن�شاء وال�شباب يف املناطق الريفية, وعلى 

ربطهم ب�شركات القطاع اخلا�س التجارية واحلديثة والأف�شل من 

جهة املوارد يف �شل�شل القيمة الزراعية امل�شتدامة. ويحتمل اأن تعمل 

زيادة تكامل اأطراف �شل�شل القيمة الزراعية »من املزرعة اإىل اأطباق 

الطعام« على تعزيز التجارة البينية الأفريقية, وتهيئة فر�س عمل 

ودخول و�شبل ك�شب عي�س م�شتدامة, وحت�شني الإنتاجية الزراعية 

والأمن الغذائي على املدى الطويل يف القارة يف ظل بيئة �شيا�شات 

واأعمال داعمة وقابلة للتنبوؤ بها.

ويبني الإطار املو�شح اأدناه الدرو�س الرئي�شية امل�شتفادة من نحو 

عقدين من تنفيذ الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا وما 

يت�شل به من مبادرات ا�شرتاتيجية, كما يت�شمن ا�شرتاتيجية متعددة 

القطاعات وخارطة طريق. وتتكون ال�شرتاتيجية من عدة عنا�شر 

ت�شمل البنية التحتية املوؤ�ش�شية للإ�شراف على تنمية منطقة التجارة 

احلرة القارية الأفريقية وتنفيذ اتفاقها؛ والقطاعات وال�شلع املولة 

الأولوية اإىل جانب برامج التنمية املرتبطة بها وجمالت اللتزام 

اخلا�شة بالربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا؛ والتمويل 

امل�شتدام؛ والر�شد والتقييم.

ويتكون الإطار وخارطة طريقه من �شبع جمموعات اأو جمالت ذات 

اأولوية ا�شتناًدا اإىل تعزيز التجارة البينية الأفريقية املعتمد يف جمعية 

الحتاد الأفريقي عام 2012. واملجموعات ال�شبعة هي ال�شيا�شة 

التجارية, وتي�شري التجارة, والقدرات الإنتاجية, والبنية التحتية 

املتعلقة بالتجارة, ومتويل التجارة, وتكامل اأ�شواق عوامل الإنتاج, 

وامل�شائل املتعددة القطاعات )مبا فيها الرتتيبات املوؤ�ش�شية لتنفيذ 

منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية, واملعلومات عرب �شل�شل 

القيمة التجارية, وخطة للت�شال وو�شوح الروؤية, واإطار للر�شد 

والتقييم(. وترد املجموعات ال�شبعة مف�شلة يف خارطة طريق مع ما 

يقابلها من اأهداف, واأن�شطة, وموؤ�شرات, ووكالت تقود التنفيذ, 

وت�شل�شل زمني )على املدى الق�شري واملتو�شط والطويل( يف �شياق 

منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية.

و�شيعمل الإطار على اإر�شاد اجلماعات القت�شادية الإقليمية والدول 

الأع�شاء يف و�شع ال�شيا�شات التجارية الزراعية وا�شرتاتيجياتها 

وخططها, وعلى ا�شتغلل مزايا فر�س ال�شوق التي تقدمها منطقة 

التجارة احلرة القارية الأفريقية. و�شتقوم هذه العملية على الأولويات 

الوطنية والإقليمية, وال�شيا�شة التجارية ال�شاملة للجميع, والأطر 

التنظيمية املن�شقة. واإ�شافة اإىل ذلك, يدمج الإطار اخلطوط التوجيهية 

من اأجل اإن�شاء �شل�شل قيمة اإقليمية م�شتدامة تخت�س بال�شلع 

ال�شرتاتيجية املحددة على امل�شتويات الوطنية والإقليمية والقارية. 

كما �شيويل العتبار خلطط ال�شتثمار املتوائمة مع مبادرات مثل 

الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا, ومنطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية, وغريها من الربامج الرائدة للحتاد الأفريقي, 

ولتوفري املدخلت واخلدمات التناف�شية بالتوازي مع برنامج تنمية 

قطاع اخلدمات, والق�شاء على احلواجز غري اجلمركية, وحترير 

التجارة الطموح الذي يعمل كمظلة هائلة جامعة لكل التجارة داخل 

منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية. ومن اخل�شائ�س الأخرى نظم 

معلومات الأ�شواق كجزء من مر�شد التجارة الأفريقية. 
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 ج. املنهجية 

 د. ال�شيا�شات والإ�شلحات الهيكلية 

و�شعت مفو�شية الحتاد الأفريقي اإطار تعزيز التجارة البينية 

الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية بدعم من منظمة الأغذية 

والزراعة للأمم املتحدة بالت�شاور مع الدول الأع�شاء واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية. وينبني الإطار على اللتزام اخلام�س لإعلن 

مالبو وعلى خطة عمل تعزيز التجارة البينية الأفريقية التي اعتمدتها 

جمعية الحتاد الأفريقي يف 2012.

وت�شمنت �شياغة الإطار وتطويعه من اأجل القطاع الزراعي عقد 

حلقة عمل ا�شتهللية دعت اإليها اإدارة القت�شاد والزراعة يف املناطق 

الريفية مبفو�شية الحتاد الأفريقي للجتماع مع اأ�شحاب امل�شلحة 

الرئي�شيني على امل�شتوى الوطني وم�شتوى اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية يف حزيران/يونيو 2019 مبقر املفو�شية يف اأدي�س اأبابا, 

اإثيوبيا, ل�شتعرا�س الإطار املفاهيمي وبرنامج العمل املبدئيني. 

وقد جرى الت�شديق على الإطار يف بدايات �شهر ت�شرين الأول/

اأكتوبر 2019 يف نريوبي, كينيا, يف حلقة عمل م�شرتكة ملفو�شية 

الحتاد الأفريقي, ومنظمة الأغذية والزراعة, واللجنة القت�شادية 

لأفريقيا مع ممثلي اجلماعات القت�شادية الإقليمية, والدول الأع�شاء, 

واملجتمع املدين, والقطاع اخلا�س. وكانت من �شمن تو�شيات 

حلقة العمل الت�شديقية اأن جمموعة معلومات التجارة, وهي اإحدى 

املجموعات ال�شبعة املذكورة يف الق�شم باء, ينبغي اأن تدمج يف جزء 

من املجموعة الأكرب املعنية بامل�شائل ال�شاملة لعدة قطاعات. وتلت 

حلقة العمل الت�شديقية هذه م�شادقة اللجنة التقنية املتخ�ش�شة املعنية 

بالزراعة والتنمية الريفية واملياه والبيئة مبفو�شية الحتاد الأفريقي 

على الوثيقة لحًقا يف ت�شرين الأول/اأكتوبر ا�شتعداًدا لإطلقها كي 

تتزامن مع البداية الر�شمية للتجارة يف ظل نظام منطقة التجارة 

احلرة القارية الأفريقية, والذي كان خمطًطا قبًل يف 1 متوز/يوليو 

2020, ولكنه تاأجل الآن ليكون 1 كانون الثاين/يناير 2021 جراء 
جائحة كوفيد-19.

وتورد خارطة الطريق, يف �شكلها احلايل, برنامج الأن�شطة, 

مبا فيه عدة برامج رائدة, مطلوبة ملواجهة القيود الرئي�شية اأمام 

التجارة البينية الأفريقية, كما حتدد اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني 

املنفذين لكل برنامج اأو ن�شاط. وينق�شم تنفيذ الربامج والأن�شطة 

اإىل ثلث مراحل: على املدى الق�شري )دون ثلث �شنوات(, وعلى 

املدى املتو�شط )�شبع �شنوات(, وعلى املدى الطويل )اأكرث من �شبع 

�شنوات(.

اإعلن مالبو والإ�شلحات الهيكلية

يف معر�س اجلهد املبذول للتعجيل بالإ�شلح الهيكلي, راجع القادة 

الأفارقة الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا لعام 2003 

واعتمدوا اإعلن مالبو يف 2014, ملزمني اأنف�شهم ب�شمان الأمن 

الغذائي والتغذوي عرب النمو القائم على الزراعة بناء على �شبعة 

التزامات )ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني للحتاد الأفريقي, مفو�شية 

الحتاد الأفريقي, 2020(. ويبني التقدم الذي اأحرزته البلدان نحو 

تنفيذ التزامات اإعلن مالبو يف ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني لعام 2019 

اأن من �شمن 49 بلًدا قدمت معلومات, كانت 4 منها مت�شي يف امل�شار 

ال�شحيح مقابل 20 بلًدا كانت على امل�شار ال�شحيح من �شمن 47 بلًدا 

قدمت معلومات يف ال�شتعرا�س الفتتاحي لفرتة ال�شنتني عام 2017. 

وكانت البلدان الأربعة الأف�شل اأداًء هي رواندا, واملغرب, ومايل, 

وغانا. ومل حتقق اأي من املناطق دون الإقليمية اخلم�شة )و�شط 

اأفريقيا و�شرقها و�شمالها وجنوبها وغربها( نتيجة اإجمالية اأعلى من 

احلد الأدنى للنتيجة املطلوبة )6.6( لل�شري يف م�شار التقدم نحو تنفيذ 

التزامات مالبو. وتتيح عملية ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني للبلدان لي�س 

ا قيا�س اأدائها وتقييمه باملقارنة  فقط ر�شد تنفيذ التزاماتها, بل اأي�شً

باأداء بلدان اأخرى يف الإقليم, وتعلم الدرو�س امل�شتفادة, وم�شاركة 

اأف�شل املمار�شات, مبا فيها تكامل التجارة الإقليمي )مفو�شية 

الحتاد الأفريقي, 2018اأ(. ويحتمل اأن توؤدي جائحة كوفيد-19, التي 

عر�شت نظم املزارع يف اأفريقيا ونق�س الأغذية اخلطري فيها اإىل 

�شدمات خارجية, اإىل تباطوؤ التقدم الذي اأحرزته البلدان الأفريقية 

يف تنفيذ اإعلن مالبو, كما لوحظ يف نتائج ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني 

الثاين )بنن, 2020(.

ويتحدد اللتزام اخلام�س يف اإعلن مالبو يف اأن تقوم الدول 

الأع�شاء بالحتاد الأفريقي بتعزيز التجارة البينية الأفريقية يف 

ال�شلع واخلدمات الزراعية. ويكمن الهدف يف تعميق تكامل الأ�شواق 

الأفريقية وزيادة حجم التجارة التي ميكن اأن تنخرط فيها البلدان 

الأفريقية فيما بينها بدرجة كبرية. ودعًما لهذا القرار, تعهدت 

احلكومات الأفريقية بالتزامات من اأجل ما يلي: )اأ( م�شاعفة التجارة 

البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية ثلث مرات بحلول 

عام 2025؛ )ب( تهيئة الظروف ونظم الدعم ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شية 

وتعزيزها. ولقد قررت البلدان تب�شيط ممار�شات التجارة واإ�شفاء 

الطابع الر�شمي عليها, واإن�شاء منطقة جتارة قارية حرة لها ر�شومها 

اخلارجية املوحدة )تن�شاأ كجزء من منطقة التجارة احلرة القارية 

الأفريقية(, وال�شتثمار يف الأ�شواق وموؤ�ش�شات التجارة, ودعم 

منابر التفاعلت ذات اجلهات الفاعلة املتعددة, وتبني موقف اأفريقي 

م�شرتك ب�شاأن مفاو�شات التجارة الدولية واتفاقات ال�شراكة املتعلقة 

بالزراعة. ويقدم اجلدول 1 اأدناه ملحة اأكرث تف�شيًل عن التقدم الذي 

اأحرزته اأقاليم �شتى نحو الوفاء بالتزاماتها يف الربنامج ال�شامل 

للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/اإعلن مالبو حتى 2019.
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اجلدول 1: تنفيذ عملية الربنامج ال�سامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/مالبو على ال�سعيد الإقليمي

التقدم املحرزالإقليم

يواجه و�شط اأفريقيا حتديات يف تنفيذ عملية الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا وحتقيق التزامات و�شط اأفريقيا

مالبو. وت�شري دولتان ع�شوان من �شمن ثماين دول اأع�شاء قدمت تقارير يف امل�شار ال�شحيح نحو اإمتام 

عملية الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/مالبو, وواحدة فقط ت�شري يف امل�شار ال�شحيح نحو اإن�شاء 

دعم �شيا�شي وموؤ�ش�شي ا�شتناًدا اإىل الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا. ولكن املنطقة دون الإقليمية 

ل ت�شري يف امل�شار ال�شحيح نحو تلبية جمالت اللتزام ال�شبعة للربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/

مالبو. وهي ل تزال تواجه حتديات يف حتقيق اللتزام اخلام�س ب�شاأن التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع 

واخلدمات الزراعية على الرغم من كونها ت�شري يف امل�شار ال�شحيح يف حت�شني الظروف ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شية 

للتجارة البينية الأفريقية.

ل ي�شري �شرق اأفريقيا يف امل�شار ال�شحيح نحو تلبية جميع جمالت اللتزام للربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية �شرق اأفريقيا

يف اأفريقيا/مالبو. وعلى وجه التحديد, ل ت�شري املنطقة دون الإقليمية يف امل�شار ال�شحيح نحو حتقيق التزام 

الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/مالبو ب�شاأن التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات 

الزراعية على الرغم من كونها قد اأحرزت تقدًما جيًدا يف حت�شني الظروف ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شية للتجارة 

البينية الأفريقية. 

ب�شفة عامة, ل ت�شري املنطقة دون الإقليمية يف امل�شار ال�شحيح نحو حتقيق التزامات الربنامج ال�شامل للتنمية �شمال اأفريقيا

الزراعية يف اأفريقيا/مالبو, مبا يف ذلك اللتزام 5 ب�شاأن التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات 

الزراعية. 

اأحرز اجلنوب الأفريقي تقدًما يف عملية الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا ب�شاأن حتقيق التزامات اجلنوب الأفريقي

مالبو. وت�شري خم�س دول اأع�شاء يف امل�شار ال�شحيح نحو تنفيذ عملية الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية 

يف اأفريقيا/مالبو. اإل اأن اجلنوب الأفريقي ل ي�شري يف امل�شار ال�شحيح نحو حتقيق اأي من اللتزامات 

ال�شبعة للربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/مالبو )مبا يف ذلك التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع 

واخلدمات الزراعية(. ويت�شاد �شعف الأداء مع الأداء امل�شجل يف ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني لعام 2017. بيد 

اأنه جتدر الإ�شارة اإىل الأداء اجليد املتحقق يف جمال التجارة داخل الإقليم يف بلدان معينة داخل املنطقة دون 

الإقليمية اأظهرت انفتاًحا اأكرب نحو التجارة.

ل ي�شري غرب اأفريقيا يف امل�شار ال�شحيح يف فئتني من فئات الأداء - عملية الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية غرب اأفريقيا

يف اأفريقيا/مالبو والتعاون وال�شراكات والتحالفات على اأ�شا�س الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف 

اأفريقيا. كما اأن املنطقة دون الإقليمية ل ت�شري يف امل�شار ال�شحيح نحو الوفاء بالتزامات الربنامج ال�شامل 

للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/مالبو. اإل اأن غرب اأفريقيا ي�شري يف امل�شار ال�شحيح نحو حتقيق التزام الربنامج 

ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا/مالبو بالتجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية. وميكن 

اأن يعزى حت�شن الأداء يف املنطقة دون الإقليمية اإىل خمتلف اآليات تي�شري التجارة, مبا يف ذلك حرية تنقل 

الأ�شخا�س وال�شلع داخل اإقليم اجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا, وال�شيا�شات واللوائح الإقليمية التي 

ت�شجع التجارة وتي�شر تنفيذ هذه ال�شيا�شات واللوائح. 

امل�شدر: ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني ملفو�شية الحتاد الأفريقي )مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2020اأ(.
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منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية

تندرج منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية �شمن الإجنازات 

البارزة يف تاريخ القارة من التكامل الإقليمي. وكان اأول تعبري 

رئي�شي عن هذه الروؤية اإن�شاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 

التي خلفها الحتاد الأفريقي عام 2000, مقدًما لل�شعوب الأفريقية 

منرًبا للتحدث ب�شوت واحد على ال�شاحة العاملية. ويف عام 2010, 

اأو�شت الدورة العادية ال�شاد�شة لوزراء التجارة يف الحتاد الأفريقي 

التي عقدت يف كيغايل, رواندا, قمة الحتاد الأفريقي ال�شاد�شة 

ع�شرة )2011( بالتعجيل باإن�شاء منطقة جتارة حرة قارية وتخ�شي�س 

قمة الحتاد الأفريقي الثامنة ع�شرة )2012( ملو�شوع »تعزيز التجارة 

البينية الأفريقية«. وقد �شادقت القمة الأخرية على اإطار وخارطة 

طريق وبنية لإن�شاء منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية بحلول 

تاريخ دليل عام 2017 وخطة العمل من اأجل تعزيز التجارة البينية 

الأفريقية.

واإدراًكا لأهمية التجارة داخل الإقليم, كان اللتزام مب�شاعفة م�شتوى 

التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية ثلث مرات 

بحلول عام 2025 جزًءا من اإعلن مالبو ب�شاأن »التعجيل بالنمو 

والتحول الزراعيني من اأجل الرخاء امل�شرتك وحت�شني �شبل املعي�شة« 

الذي اعتمده روؤ�شاء الدول واحلكومات يف 2014. كما اأنه يت�شمن 

اتخاذ م�شار �شريع لإن�شاء منطقة جتارة حرة قارية واعتماد خمطط 

الر�شوم اخلارجية املوحدة يف جميع اأنحاء القارة.

طلق التفاق املوؤ�ش�س ملنطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية 
ُ
وقد اأ

يف اآذار/مار�س 2018 ودخل حيز النفاذ يف 30 اأيار/مايو 2019, 

�شامًل 54 دولة ع�شًوا من �شمن 55 دولة ع�شًوا يف الحتاد 

الأفريقي )با�شتثناء اإريرتيا(, وقد �شدقت منها على التفاق حتى الآن 

36 دولة ع�شًوا. ويتكون التفاق, الذي ينتهج منوذج قانون منظمة 
التجارة العاملية ومبادئها كعدم التمييز, والعدالة, واإمكانية التنبوؤ, 

وال�شفافية, واملعايري اخلا�شة والتف�شيلية, من �شبعة بروتوكولت. 

وت�شمل الربوتوكولت اإن�شاء منطقة التجارة احلرة )التجارة يف 

ال�شلع, والتجارة يف اخلدمات, وال�شتثمار وت�شوية املنازعات( 

وتخ�ش�شات اأخرى, مبا فيها التعريفات, وقواعد املن�شاأ, وحركة 

الأ�شخا�س, وتي�شري التجارة, واملعايري, واحلواجز غري اجلمركية, 

و�شبل النت�شاف التجاري, وامل�شاعدة التقنية, واملناطق الت�شديرية 

اخلا�شة, وبناء القدرات, والتعاون )ال�شكل 1(.

هيكل اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقيةال�سكل 1

التفاق املن�شئ ملنطقة

التجارة احلرة القارية الأفريقية

بروتوكول 

التجارة يف 

ال�شلع

)مع امللحقات(

بروتوكول 

قواعد ت�شوية 

املنازعات 

واإجراءاتها

بروتوكول 

املناف�شة

بروتوكول 

التجارة يف 

اخلدمات )مع 

امللحقات(

بروتوكول 

حقوق امللكية 

الفكرية

بروتوكول 

ال�شتثمار

امل�شدر: مفو�شية الحتاد الأفريقي
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وجتري حالًيا مفاو�شات التجارة لتناول عرو�س الأ�شواق وقوائم 

ال�شتبعاد, واملناف�شة, وحقوق امللكية الفكرية, والتجارة الإلكرتونية. 

ويف املرحلة الأوىل من مفاو�شات منطقة التجارة احلرة القارية 

الأفريقية, جرى النتهاء من �شياغة الربوتوكولت املعنية بال�شلع, 

وباخلدمات, وبت�شوية املنازعات. بيد اأن الربوتوكولت املعنية 

بال�شتثمار, وبامللكية الفكرية, وباملناف�شة ل تزال بانتظار التفاو�س 

ب�شاأنها مبا اأن املرحلة الثانية من مفاو�شات منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية مل تبداأ بعد. واإ�شافة اإىل ذلك, قررت جمعية الحتاد 

الأفريقي يف �شباط/فرباير 2020 التفاو�س على الربوتوكول املعني 

بالتجارة الإلكرتونية كجزء من املرحلة الثالثة من املفاو�شات. وثمة 

زخم متناٍم لإيلء الأولوية للمفاو�شات ب�شاأن التجارة الإلكرتونية 

وتعجيل م�شارها يف �شوء التطورات الأخرية والقيود املتعلقة 

بالتجارة التي ت�شببت فيها جائحة كوفيد-19.

وقد تعهدت البلدان الأفريقية بالتزامات لرفع تعريفات 90 باملئة من 

اأكرث من 5000 خط تعريفة جمركية, يف ظل ت�شنيف التعريفات 

املتبقية )10 باملئة( بكونها »عنا�شر ح�شا�شة اأو حمظورة«, ف�شًل عن 

حترير اخلدمات كالنقل, والت�شالت, وال�شياحة, واخلدمات املالية, 

وخدمات الأعمال التجارية. ويت�شمن التفاق العرتاف املتبادل 

باملعايري والرتاخي�س وتوافق ا�شرتاطات ا�شترياد النباتات وتدابري 

ال�شحة وال�شحة النباتية لتقلي�س احلواجز غري اجلمركية وتي�شري 

التجارة. وقد كان من املقرر بدء التجارة يف ظل النظام اجلديد يف 

1 متوز/يوليو 2020 ولكنه تاأجل اإىل 1 كانون الثاين/يناير 2021 
جراء جائحة فريو�س كورونا. ومتثل منطقة التجارة احلرة قاعدة 

ت�شدير �شخمة من اأجل ال�شلع واخلدمات الزراعية. ومن املتوقع اأن 

تقدم وفورات احلجم والنطاق لدعم التنويع, والتحول القت�شادي, 

والت�شنيع القائم على ال�شلع مع الرتكيز على عدد من ال�شلع الزراعية 

الغذائية وغري الغذائية ال�شرتاتيجية على امل�شتويات الوطنية 

والإقليمية والقارية.

وكما اأ�شري �شابًقا, رغم تاأجيل تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية اإىل 1 كانون الثاين/يناير 2021, اإل اأن هذا يوفر 

فر�شة لإعادة النظر يف كيف ميكن اأن ت�شبح املنطقة حمفًزا للتعايف 

عن طريق ا�شتغلل مزايا الجتاهات اجلديدة النا�شئة من اجلائحة. 

ويقدم هذا التوقف املوؤقت فر�شة ملعاجلة الأعمال غري املنتهية من 

اأجل �شل�شة تنفيذ التفاق. وعلى راأ�س هذه ما يلي: من �شمن 54 

بلًدا وقع التفاق, قدم 36 بلًدا �شكوًكا للت�شديق على التفاق؛ وقدم 

13 بلًدا فقط جداول المتيازات التعريفية متا�شًيا مع الطرائق املتفق 
عليها؛ ول يزال تفعيل نظام املدفوعات والت�شويات يف عموم اأفريقيا 

- وهو اأول نظام على م�شتوى القارة للدفع الرقمي يركز على تي�شري 

املدفوعات من اأجل ال�شلع واخلدمات يف التجارة البينية الأفريقية 

بالعملت الأفريقية - معلًقا؛ ومل تنتِه بعد �شياغة امل�شائل املتعلقة 

بقواعد املن�شاأ والتجارة يف اخلدمات. وت�شمل التحديات الأخرى 

اإغلق احلدود النيجريية ا�شتجابة للتهريب, والتحديات النا�شئة 

ب�شبب �شفقات التجارة الثنائية مع البلدان غري الأفريقية, مما قد 

يقو�س من برنامج العمل الأ�شمل ب�شاأن التكامل. ويوفر التاأجيل 

للدول الأفريقية وللحتاد الأفريقي امل�شاحة ملعاجلة هذه امل�شائل 

باأ�شلوب ملئم ل�شمان �شل�شة تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية يف 2021 وما بعدها )مفو�شية الحتاد الأفريقي, 

2020ب(.

الركائز الرئي�شية للتكامل الإقليمي يف اأفريقيا

ا بالرغم من اإحراز  ي�شهد التكامل الإقليمي يف اأفريقيا حالًيا انخفا�شً

اجلماعات القت�شادية الإقليمية نتيجة اأعلى من املتو�شط يف ُبعد واحد 

اأو اأكرث من اأبعاد موؤ�شر التكامل الإقليمي الأفريقي الذي و�شعته 

مفو�شية الحتاد الأفريقي, وم�شرف التنمية الأفريقي, وجلنة الأمم 

املتحدة القت�شادية لأفريقيا )راجع ال�شكل 2(. والأبعاد اخلم�شة 

للموؤ�شر )كلما اقرتبت النتيجة من 1 كان اأف�شل( هي البنية التحتية 

و�شبل الرتابط, والتكامل املايل وتقارب �شيا�شات القت�شاد الكلي, 

والتكامل الإنتاجي, والتكامل التجاري, وحرية تنقل الأ�شخا�س. 

وكانت الأقاليم التي فاق اأداوؤها املتو�شط الأفريقي من حيث التكامل 

التجاري )كل التجارة يف ال�شلع واخلدمات, مبا فيها الزراعة( هي 

احتاد املغرب العربي, وال�شوق امل�شرتكة ل�شرق اأفريقيا واجلنوب 

الأفريقي, وجمموعة دول �شرق اأفريقيا, واجلماعة القت�شادية لدول 

غرب اأفريقيا, والهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية, يف حني اأن 

الأف�شل اأداًء على الإطلق من حيث التكامل الإنتاجي كانت جمموعة 

دول �شرق اأفريقيا واحتاد املغرب العربي. ولقد كان التقدم بطيًئا 

ب�شفة عامة نظًرا للتفاوتات القطرية يف م�شتويات التنمية والتكامل 

القت�شادي, وامل�شافات الهائلة بني الأ�شواق, وتعدد اجلماعات 

القت�شادية الإقليمية ولوائحها ومعايريها غري املت�شقة واملت�شاربة, 

اإىل جانب م�شاكل البنية التحتية والرتابط.

ومع بدء البلدان يف التجارة على �شعيد اأكرب مع بع�شها البع�س, 

�شي�شتمر الأمن الغذائي يف الرتكاز على الواردات يف امل�شتقبل 

املرتقب. وتربز زيادة اعتمادية اأفريقيا على امل�شتوردات الغذائية 

وتعر�شها لنق�س الأغذية جراء ال�شدمات اخلارجية, مبا فيها 

كوفيد-19, احلاجة اإىل تدابري قوية لإغلق فجوة العجز الغذائي 

يف املناطق دون الإقليمية املت�شررة. وعليه, تعهدت الدول الأع�شاء 

بدعم تنفيذ اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية يف جمالت 

متعددة ت�شمل حترير التعريفة, وتقلي�س احلواجز غري اجلمركية, 

وقواعد املن�شاأ, وحت�شني نظم معلومات الأ�شواق من اأجل اإمناء 

التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية على نحو 

منظم وقابل للتنبوؤ به.
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التكامل الإقليميالتكامل التجاريالتكامل الإنتاجي

التكامل القت�شادي الكليتكامل البنية التحتيةحرية تنقل الأ�شخا�س

ه. ملحة عامة عن القت�شاد الكلي 

اجتاهات يف النمو القت�شادي

بلغ متو�شط الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي لأفريقيا 3.5 باملئة يف 

ال�شنوات الثلثة املا�شية )م�شرف التنمية الأفريقي, 2020(. ويتوطن 

يف القارة بع�س من اأ�شرع القت�شادات منًوا يف العامل, مثل رواندا 

واإثيوبيا )قاعدة بيانات التوقعات القت�شادية العاملية, �شندوق النقد 

الدويل(. وكما يتبني من ال�شكل 3, كان �شرق اأفريقيا )5.0 باملئة( 

و�شمال اأفريقيا )4.1 باملئة( اأ�شرع الأقاليم منًوا يف اأفريقيا يف 2019, 

تلهما غرب اأفريقيا )3.7 باملئة( وو�شط اأفريقيا )3.2 باملئة(. بيد اأن 

العامل ل يزال ي�شارع الآثار القت�شادية جلائحة كوفيد-19, والتي تتاأثر 

بها اأفريقيا على وجه اخل�شو�س. و�شوف يوؤدي انخفا�س الدخول 

احلاد من حتويلت جتارة ال�شلع ومن ال�شياحة الذي ت�شببت فيه الأزمة 

احلالية اإىل اآثار �شلبية جمة على النمو القت�شادي والتوظيف يف 

اأفريقيا. ومن املتوقع اأن ينخف�س النمو يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء 

ب�شدة من 2.4 باملئة يف 2019 اإىل ما بني 2.1- و5.1- باملئة يف 2020, 

وهو اأول ك�شاد يف الإقليم يف 25 عاًما, وذلك وفًقا لآخر اإ�شدار 

 Zeufack et al.,( من تقرير نب�س اأفريقيا ال�شادر عن البنك الدويل

2020(. و�شتكون اأكرب ثلثة اقت�شادات وبلدان م�شدرة لل�شلع يف 
الإقليم - اأي نيجرييا واأنغول وجنوب اأفريقيا - هي الأ�شد ت�شرًرا. كما 

يتوقع اأن ي�شعف النمو بدرجة هائلة يف اأ�شرع منطقتني منًوا - الحتاد 

القت�شادي والنقدي لغرب اأفريقيا وجمموعة دول �شرق اأفريقيا - جراء 

�شعف الطلب اخلارجي, واختللت �شل�شل الإمدادات والإنتاج املحلي 

بعد حدوث �شدمة جممعة يف العر�س والطلب ب�شبب زيادة التدابري 

التقييدية والوفرة النفطية العاملية التي ت�شبب فيها الفريو�س.

و�شتوؤثر جائحة كوفيد-19 على منو اأفريقيا عرب قنوات حملية 

وخارجية. القناة الأوىل هي العتمادية الكبرية على �شادرات 

ال�شلع الأولية, وهو عامل بالغ الأهمية يف دفع التباطوؤ والرتاجع 

القت�شاديني يف القارة. ويعتمد الكثري من البلدان الأفريقية اعتماًدا 

كبرًيا على �شادرات و/اأو واردات ال�شلع الأولية, وهي من ثم معر�شة 

لل�شعف اأمام �شدمات الأ�شعار والطلب/العر�س املرتبطة بهذه ال�شلع. 

على �شبيل املثال, ت�شكل �شادرات النفط م�شدًرا حيوًيا لإيرادات النقد 

الأجنبي يف غينيا ال�شتوائية, ممثلة نحو 40 باملئة من الناجت املحلي 

الإجمايل. وبدًءا من كانون الثاين/يناير 2020 اأخذت اأ�شعار النفط 

يف الرتاجع بالفعل وبلغت اأدنى م�شتوياتها يف 17 عاًما, مرتاجعة اإىل 

اأقل من 25 دولر للربميل يف اآذار/مار�س, وبلغت م�شتوى اأدنى يف 

 اإذ ت�شرر الطلب على الوقود من تدابري الإغلق التي 
3
ني�شان/اأبريل,

اأقدم عليها بع�س من اأكرب القت�شادات العاملية كجزء من جهود احتواء 

 Financial( انت�شار جائحة كوفيد-19, وهو ما اأثر على العمل وال�شفر

 .)Times, 2020
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وعلى الرغم من اأن البيانات الأخرية تبني اأن اأ�شعار النفط قد بداأت 

يف التعايف, من املتوقع اأن تبقى الأ�شعار منخف�شة مع ت�شجيل 

البلدان حالت جديدة من الإ�شابة بكوفيد-19, ل �شيما يف اأكرب 

الأمم امل�شتهلكة للنفط يف العامل )Reuters, 2020( وقد تراجعت 

ا منذ �شهر كانون الثاين/يناير, مع  اأ�شعار ال�شلع غري النفطية اأي�شً

انخفا�س اأ�شعار املعادن حتى 41 باملئة. وبدًءا من اآب/اأغ�شط�س 

2020, مل يزل معظم اأ�شعار ال�شلع غري النفطية دون م�شتوياتها 
ما قبل جائحة كوفيد-19, يف حني ا�شتعاد بع�س ال�شلع م�شتوياته 

ال�شعرية ما قبل جائحة كوفيد-19 )البنك الدويل, 2020ب(. وبالن�شبة 

لل�شلع الزراعية, تهيمن على �شادرات اأفريقيا الزراعية قلة من 

فئات املنتجات, معظمها حما�شيل ريعية, مثل الكاكاو, والقهوة, 

وال�شاي, والتوابل, وهي خم�ش�شة للأ�شواق خارج املنطقة. وثمة 

موؤ�شرات بالفعل على انح�شار الطلب على ال�شادرات وما يرتبط 

بذلك من اأ�شعار لبع�س من هذه املنتجات )�شندوق النقد الدويل, 

املعيار(. وب�شبب هذه الآثار النكما�شية, �شتحل اأ�شخم الختللت 

يف التجارة والأثر ال�شلبي على النمو القت�شادي بالقت�شادات التي 

تعتمد على ال�شلع.

ومن املحتمل اأن ينتج عن هذا الو�شع تدهور يف معدلت التبادل 

التجاري يف البلدان امل�شدرة )اأي ن�شبة اأ�شعار الت�شدير اإىل 

ال�شترياد التي تواجهها( وانخفا�س قيمة العملة يف الكثري من 

 وتوؤدي 
4
البلدان الأفريقية, ول �شيما يف البلدان امل�شدرة لل�شلع.

معدلت التبادل التجاري املتدهورة اإىل تقلي�س قدرة البلد على 

ال�شترياد, وبالن�شبة للكثري من البلدان الأفريقية امل�شتوردة ال�شافية 

للأغذية, فهذا يعني واردات غذائية اأقل اأو احلفاظ على امل�شتويات 

احلالية من الواردات الغذائية على ح�شاب واردات اأقل من ال�شلع 

الأخرى. ومن املحتمل اأن يت�شبب انخفا�س قيمة العملة جراء جائحة 

كوفيد-19 يف حدوث ت�شخم, مما يبطئ النح�شار يف الت�شخم يف 

ال�شنوات الأخرية )م�شرف التنمية الأفريقي, 2019(, وي�شعف 

ا القوة ال�شرائية, ل �شيما يف املجتمعات امل�شت�شعفة, يف كثري  اأي�شً

من البلدان.

    وفًقا ملعهد بروكنيغز )2020(, اأ�شهم انخفا�س اأ�شعار النفط يف نهاية عام 
3

2014 يف تراجع هائل يف منو الناجت املحلي الإجمايل يف اأفريقيا جنوب 

ال�شحراء من 5.1 باملئة يف 2014 اإىل 1.4 باملئة يف 2016. وخلل تلك الفرتة, 

انخف�شت اأ�شعار النفط اخلام بن�شبة 56 باملئة على مدار �شبعة اأ�شهر. وقد 

فاق تراجع اأ�شعار النفط حالًيا �شرعة تلك الفرتة بكثري, مع توقع بع�س 

املحللني اأن تراجع الأ�شعار اأ�شد وطاأة عما كان عليه يف 2014.

4   على �شبيل املثال, يف جنوب اأفريقيا انخف�س �شعر ال�شرف ال�شمي للراند 

مقابل الدولر الأمريكي بنحو 25 باملئة يف ني�شان/اأبريل واأيار/مايو 2020 

مقارنة بالفرتة ال�شابقة على جائحة كوفيد-19.
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ومما ي�شخم اآثار ال�شدمات القت�شادية تقلي�س الإنفاق احلكومي نتيجة 

لتدهور املاليات العامة يف بيئة كان فيها الإنفاق احلكومي )كن�شبة من 

ا بالفعل يف اأفريقيا )قاعدة بيانات  الناجت املحلي الإجمايل( منخف�شً

التوقعات القت�شادية العاملية, �شندوق النقد الدويل(. وتبلغ م�شاهمة 

الإنفاق احلكومي يف الناجت املحلي الإجمايل اأعلى معدلتها يف �شمال 

اأفريقيا )مثل ليبيا واجلزائر( واجلنوب الأفريقي )كلي�شوتو, وناميبيا, 

وجنوب اأفريقيا(, يف حني اأنه يف اأدنى معدلته يف و�شط اأفريقيا )مثل 

جمهورية اأفريقيا الو�شطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية(.

وللتخفيف من وطاأة هذه الآثار, �شت�شطر بلدان كثرية اإىل زيادة 

دينها اإىل م�شتويات غري م�شتدامة. فوفًقا لبيانات نظام التحليل 

ال�شرتاتيجي ودعم املعارف الإقليمي, كانت ن�شبة الدين احلكومي 

اإىل الناجت املحلي الإجمايل 46.5 باملئة يف 2018 يف اأفريقيا, ارتفاًعا 

من 44.7 باملئة يف 2017 )نظام التحليل ال�شرتاتيجي ودعم املعارف 

الإقليمي, 2020( بيد اأن ثمة اختلفات جمة بني البلدان ترتاوح من 

85.4 باملئة يف �شرق اأفريقيا اإىل 27.6 باملئة يف غرب اأفريقيا. ولذا, 
فالبلدان الأفريقية بحاجة ملحة اإىل دعم لل�شتجابة للأزمة غري 

امل�شبوقة التي جلبتها جائحة كوفيد-19.

واإ�شافة اإىل ذلك, من املقدر اأن ينكم�س اإجمايل تدفقات ال�شتثمار 

الأجنبي املبا�شر الداخلة ب�شبب جائحة كوفيد-19. وقد تراوحت 

م�شاهمة القارة يف تدفقات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر الداخلة بني 

2.4 باملئة و3.4 باملئة يف الفرتة بني 2017 و2019 )موؤمتر الأمم 
املتحدة للتجارة والتنمية, 2020(. وبلغت تدفقات ال�شتثمار الأجنبي 

املبا�شر الداخلة يف اأفريقيا 45 مليار دولر يف 2019, ولكنها ل تزال 

دون 51 مليار دولر حتققت يف 2018 )موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة 

والتنمية, 2020(. ووفًقا مل�شرف التنمية الأفريقي )2020(, �شهدت 

اأفريقيا اأ�شرع منو لتدفقات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر الداخلة يف 

2018 )11+ باملئة(, مقارنة بالتدفقات العاملية ال�شلبية )13- باملئة( 
والتدفقات ال�شلبية للقت�شادات املتقدمة )27- باملئة( والزيادة الطفيفة 

 بيد اأن جائحة كوفيد-19 �شتقل�س ال�شتثمار 
5
يف اآ�شيا )4+ باملئة(.

الأجنبي يف اأفريقيا بدرجة �شديدة. ومن املتوقع اأن تنخف�س تدفقات 

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اإىل اأفريقيا مبا بني 25 و40 باملئة يف 

2020, وذلك وفًقا لتقرير ال�شتثمار العاملي ال�شادر عن موؤمتر الأمم 
املتحدة للتجارة والتنمية )2020(. و�شيتفاقم الجتاه ال�شلبي لتدفقات 

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر بانخفا�س اأ�شعار النفط وال�شلع.

كما توؤثر جائحة كوفيد-19 على القت�شادات الأفريقية من خلل 

هبوط معدلت التحويلت املالية وعدد ال�شياح الوافدين. ووفًقا للبنك 

الدويل, من املتوقع اأن تنح�شر تدفقات التحويلت املالية الداخلة يف 

اأفريقيا جنوب ال�شحراء بن�شبة 23.1 باملئة يف 2020 لتبلغ 37 مليار 

 Dilip et( 2021 دولر, يف حني اأن تعافًيا بن�شبة 4 باملئة متوقع يف

al., 2020(. وتتجاوز التحويلت املالية كم�شاهمة يف الناجت املحلي 
الإجمايل 5 باملئة يف العديد من البلدان الأفريقية, وت�شل اإىل معدلت 

مرتفعة حتى 34 باملئة يف جنوب ال�شودان, و21 باملئة يف لي�شوتو, 

و15 باملئة يف غامبيا, واأكرث من 11 باملئة يف زميبابوي والراأ�س 

الأخ�شر وجزر القمر )ال�شكل 4(. كما توؤتي القيود احلالية على 

ال�شفر وا�شرتاطات التباعد الجتماعي اأثًرا �شديًدا على ال�شياحة 

يف بلدان كثرية. وت�شهم ال�شياحة باأكرث من 10 باملئة من الناجت 

املحلي الإجمايل يف �شي�شيل, والراأ�س الأخ�شر, و�شاو تومي 

وبرين�شيبي, وباأكرث من 5 باملئة يف م�شر, وغامبيا, ولي�شوتو, 

ومدغ�شقر, وموري�شيو�س, واملغرب, ورواندا, وتون�س. وعلى نف�س 

املنوال, توظف ال�شياحة اأكرث من مليون �شخ�س يف اإثيوبيا, وكينيا, 

ونيجرييا, وجنوب اأفريقيا, وجمهورية تنزانيا املتحدة, كما ي�شم 

توظيف ال�شياحة اأكرث من 20 باملئة من اإجمايل التوظيف يف الراأ�س 

الأخ�شر, وموري�شيو�س, و�شاو تومي وبرين�شيبي, و�شي�شيل.
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5    �شهدت تدفقات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر العاملية اجتاًها تنازلًيا يف ال�شنوات 

الأخرية جراء ه�شا�شة القت�شاد العاملي وعدم اليقني ال�شيا�شي واملخاطر 

اجليو�شيا�شية.

التحويلت املالية كم�ساهمة من الناجت املحلي الإجمايل يف اأفريقيا يف 2019ال�سكل 4

امل�شدر: جمموعة بيانات تدفقات التحويلت املالية الداخلة ال�شادرة عن البنك الدويل و�شراكة املعرفة العاملية ب�شاأن الهجرة والتنمية.

https://www.knomad.org/data/remittances
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التحول الزراعي

با�شتثناء قلة من البلدان كم�شر وجنوب اأفريقيا, تظل اأفريقيا هيكلًيا 

ناق�شة التنمية اإىل حد كبري, وتت�شم بانخفا�س التنويع, واإنتاج املواد 

اخلام والأغذية وال�شلع الزراعية الأخرى ب�شفة رئي�شية من اأجل 

ال�شتهلك املحلي واأ�شواق الت�شدير. ومن املحتمل اأن يوؤدي انخفا�س 

م�شتوى الت�شنيع عموًما اإىل الإبطاء من م�شاركة بع�س البلدان يف 

عملية التكامل التجاري الإقليمي ويف �شل�شل القيمة الزراعية الإقليمية 

حتت مظلة منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية. ومن التدابري املفيدة 

للتحول الهيكلي التغيري يف القيمة امل�شافة بح�شب القطاع كن�شبة من 

الناجت املحلي الإجمايل )موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية, 2016(. 

وي�شري ال�شكل 5 اإىل اأن القيمة امل�شافة الزراعية كم�شاهمة من الناجت 

املحلي الإجمايل يقل م�شتواها اليوم عما كان عليه منذ عقدين يف جميع 

املناطق دون الإقليمية الأفريقية, وترتاوح من 2 باملئة يف بوت�شوانا 

وجنوب اأفريقيا اإىل نحو 60 باملئة يف �شرياليون يف 2018. وكانت 

املنطقة دون الإقليمية الأقل م�شاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل من 

القطاع الزراعي يف 2018 هي اجلنوب الأفريقي )4 باملئة( يف حني 

جاءت امل�شاهمة الكربى من �شرق اأفريقيا )29 باملئة(. ومن العتبارات 

املهمة اأنه على الرغم من كون قطاع اخلدمات هو الأكرث م�شاهمة يف 

الناجت املحلي الإجمايل من حيث القيمة امل�شافة يف اأفريقيا, اإل اأن 

م�شاهمة القيمة امل�شافة الزراعية يف الناجت املحلي الإجمايل يف اأفريقيا 

هي الكربى على م�شتوى العامل, مقارنة باأقاليم اأخرى )منظمة الأغذية 

والزراعة, 2020د(. وت�شلط هذه امل�شاهمة املرتفعة ن�شبًيا مل�شاهمة 

القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل ال�شوء على حمدودية 

التنويع يف هيكل القت�شادات الأفريقية.

ويلعب القطاع الزراعي دوًرا حمورًيا يف التوظيف يف اأفريقيا جنوب 

ال�شحراء مبا اأن الإنتاج الزراعي كثيف العمالة ب�شدة يف معظم البلدان 

الأفريقية. ويزيد هذا من تعر�س الإنتاج الزراعي والأن�شطة الزراعية 

يف اأفريقيا لنق�س العمالة والقيود على التنقل كما يف حالة جائحة 

كوفيد-19 احلالية. وي�شري ال�شكل 6 اإىل اأن قطاع الزراعة يوظف 

اأكرث من ن�شف اإجمايل القوة العاملة يف اأفريقيا يف 2018. وبح�شب 

املناطق دون الإقليمية, تنخف�س م�شاهمة التوظيف الزراعي يف اجلنوب 

الأفريقي )7 باملئة( و�شمال اأفريقيا )25 باملئة(. اأما اأعلى م�شاهمة 

 كما يبني ال�شكل 
6
للتوظيف الزراعي فتقع يف �شرق اأفريقيا )65 باملئة(.

6 اأن الدور الن�شبي الذي تلعبه الزراعة يف اإجمايل التوظيف قد انخف�س 
ا طفيًفا يف جميع املناطق دون الإقليمية الأفريقية على مدار  انخفا�شً

ا يف �شرق اأفريقيا وغربها.  الأعوام اخلم�شة ع�شر املا�شية, خ�شو�شً

وتن�شط الن�شاء على الأخ�س اأكرث من الرجال يف القطاع الزراعي يف 

اأفريقيا. ويف عام 2018, كانت 52 باملئة من الن�شاء ت�شتغلن بالزراعة 

مقارنة بن�شبة 48 باملئة من الرجال )منظمة العمل الدولية, 2020(. 

وبح�شب املناطق دون الإقليمية, يقل توظيف الن�شاء يف الزراعة عن 

الرجال يف اجلنوب الأفريقي وغرب اأفريقيا فقط.

6   اأظهر )Oehmke et al. )2016 دليًل على علقة عك�شية بني ح�شة التوظيف 

الزراعي والدخل الوطني.

القيمة امل�سافة الزراعية )الن�سبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل(ال�سكل 5

امل�شدر: نظام التحليل ال�شرتاتيجي ودعم املعارف الإقليمي )2020(

غرب اأفريقياو�شط اأفريقيا اجلنوب الأفريقي عموم اأفريقيا�شمال اأفريقيا �شرق اأفريقيا
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ي�شكل النمو الزراعي اأهمية خا�شة من اأجل احلد من الفقر ومن اأجل 

الأمن الغذائي يف البلدان النامية. وت�شرتط ا�شتدامة النمو الزراعي 

الإيجابي ك�شرورة لتح�شني الأمن الغذائي والتخفيف من وطاأة الفقر 

يف املناطق الريفية. بيد اأن منو القيمة امل�شافة الزراعية كان بطيًئا, 

ولكنه يظل اإيجابًيا يف جميع املناطق دون الإقليمية الأفريقية على مدار 

ال�شنوات القليلة املا�شية. وكان النمو بن�شبة 2.9 باملئة على م�شتوى 

ا من 4.5 باملئة يف 2017 )نظام التحليل  القارة يف 2018, منخف�شً

ال�شرتاتيجي ودعم املعارف الإقليمي, 2020(. و�شهد اجلنوب الأفريقي 

اأكرب انخفا�س من 8.3 باملئة اإىل 1.7 باملئة ما بني 2017 و2018. وكان 

�شمال اأفريقيا الأعلى منًوا يف 2018 )3.7 باملئة(. ومن اجللي اأن النمو 

ال�شنوي الزراعي يف معظم البلدان ل يزال دون ن�شبة 6 باملئة امل�شتهدفة 

يف الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا. ومن املحتمل اأن 

ي�شتمر هذا الجتاه اإن مل تتخذ خطوات خا�شة ملعاجلة قيود الإنتاجية 

الكامنة ف�شًل عن تخفيف اأثر جائحة كوفيد-19 عىل القطاع الزراعي 

يف اأفريقيا.

وعلى الرغم من قدرات اأفريقيا الزراعية الهائلة, اإل اأنها, وعلى نحو اآخذ 

يف الزدياد, م�شتورد �شاٍف للمنتجات الزراعية. ولقد كانت الزيادة يف 

الواردات الزراعية والغذائية مذهلة على وجه اخل�شو�س بالن�شبة للمواد 

الغذائية الأ�شا�شية, كاحلبوب, والزيوت النباتية, وال�شكر, واللحوم, 

ومنتجات الألبان. وياأتي معظم الواردات من خارج الإقليم )مثًل, 

القمح, وزيت دوار ال�شم�س, ومنتجات الألبان تاأتي من اأوروبا؛ والأرز 

وزيت النخيل من اآ�شيا؛ والذرة والدواجن وحلوم الأبقار من اأمريكا 

اللتينية(. ويجعل العتماد على الواردات الغذائية من خارج الإقليم 

البلدان الأفريقية معر�شة لل�شت�شعاف اأمام الختللت يف املهام 

اللوج�شتية والتوزيع على النطاق الدويل, بالإ�شافة اإىل م�شاكل الإنتاج 

يف بلدان اأخرى جراء تدابري احتواء جائحة كوفيد-19. وقد توؤدي اأوجه 

ال�شعف هذه اإىل نق�س الأغذية وارتفاع اأ�شعارها, ول �شيما يف البلدان 

التي تعتمد اعتماًدا كبرًيا على الواردات الغذائية )اجلدول 2(. وهذه 

العوامل, اإذا ما �شاحبتها خ�شائر يف دخول امل�شتهلكني, ومدخرات 

�شئيلة, وحمدودية ال�شمول �شمن �شبكات احلماية العامة, تعني اأن 

ا تخلق خماطر جمة على �شعيد الطلب, ل �شيما  جائحة كوفيد-19 اأي�شً

�شمن الفئات الأفقر من ال�شكان.

التوظيف يف الزراعة كم�ساهمة يف اإجمايل التوظيف )الن�سبة املئوية(ال�سكل 6

امل�شدر: منظمة العمل الدولية, 2020

غرب اأفريقياو�شط اأفريقيا اجلنوب الأفريقي عموم اأفريقيا�شمال اأفريقيا �شرق اأفريقيا



13

اجلدول 2: ن�سب العتمادية على ال�سترياد )الن�سبة املئوية(

اإجمايل 

اأفريقيا
و�سط اأفريقيا�سرق اأفريقيا�سمال اأفريقيا

اجلنوب 

الأفريقي
غرب اأفريقيا

717886447460الزيوت النباتية

احلبوب, مع 

ا�شتبعاد البرية

335419343224

1282341613اللحوم

الألبان, مع

ا�شتبعاد الزبد

91429109

85255421البقول

72920141املحا�شيل الزيتية

3145115اخل�شروات

الفاكهة, مع

ا�شتبعاد النبيذ

3421152

2034013البي�س

040050اجلذور الن�شوية

امل�شدر: منظمة الأغذية والزراعة



14

اجلدول 3: تف�سي النق�ص التغذوي يف اأفريقيا ومناطقها دون الإقليمية )الن�سبة املئوية(، 2000-2018

2000201020142015201620172018البلدان
تغيري يف 

 2018-2014
)بالنقاط املئوية(

24.519.118.218.319.219.819.91.70اأفريقيا

 
8
0.10-6.75.07.26.97.07.07.1�شمال اأفريقيا

اأفريقيا جنوب 

ال�شحراء

28.421.720.820.922.022.722.82.00

39.227.824.624.725.926.426.51.90و�شط اأفريقيا

39.131.230.029.931.030.830.80.80�شرق اأفريقيا

7.37.17.57.88.58.38.00.50اجلنوب الأفريقي

15.310.411.311.412.414.414.73.40غرب اأفريقيا

   تف�شي النق�س التغذوي هو تقدير لن�شبة ال�شكان التي ل يكفي ا�شتهلكها 
7

الغذائي املعتاد لتوفري م�شتويات الطاقة الغذائية املطلوبة للحفاظ على حياة 

طبيعية ن�شطة و�شحية.

8   �شهدت �شل�شلة �شمال اأفريقيا طفرة يف 2012 بف�شل �شمول ال�شودان منذ ذاك 

العام ف�شاعًدا.

 و. التجارة والأمن الغذائي 

الأمن الغذائي والتغذوي

يظل و�شع الأمن الغذائي والتغذوي يف اأفريقيا مثار قلق كبري, 

ولي�س اأدل عليه من الفقر وال�شت�شعاف املزمنني واحلادين. وبعد 

 لفرتة طويلة, يبدو اأنه قد عاود 
7
تراجع تف�شي النق�س التغذوي

الرتفاع على نحو طفيف يف اأفريقيا منذ 2014, بالًغا 19.9 باملئة 

يف 2018 )مرتفًعا من 18.2 باملئة يف 2014(, وذلك وفًقا ملنظمة 

الأغذية والزراعة )اجلدول 3(. ولقد كانت هذه الزيادة اأقوى يف 

غرب اأفريقيا وو�شطها. وقد حدث معظم الرتفاع يف تف�شي النق�س 

التغذوي وعدد ناق�شي التغذية يف الفرتة ما بني 2015 و2018. واأثر 

هذا على ما يقرب من 256 مليون ن�شمة يعانون اليوم من النق�س 

التغذوي يف اأفريقيا, بعد اأن كانوا 249 مليون ن�شمة يف 2017 و212 

مليون ن�شمة يف 2014 )اجلدول 4(. وحتى الآن, يعي�س اأكرب عدد 

من ناق�شي التغذية يف �شرق اأفريقيا, وقد حدثت اأكرب زيادة يف 

عدد ناق�شي التغذية ما بني 2014 و2018 يف �شرق اأفريقيا وغربها 

)اجلدول 4(. وي�شتمر �شوء التغذية احلاد )فيما بني الأطفال ومن هم 

دون اخلام�شة( عرب الإقليم, ما يعني اأن عتبة الطوارئ البالغة 15 

باملئة ل�شوء التغذية احلاد عاملًيا قد جرى جتاوزها على مدار �شنوات, 

.)Young and Marshak, 2018( اإن مل تكن عقود, عدة

امل�شدر: ال�شتعرا�س الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية يف اأفريقيا, منظمة الأغذية والزراعة, 2019
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اجلدول 4: عدد ناق�سي التغذية يف اأفريقيا ومناطقها دون الإقليمية )باملليون ن�سمة(، 2000-2018

2000201020142015201620172018البلدان
تغيري يف 

 2018-2014
)باملليون ن�شمة(

20020021221823524925644اأفريقيا

10816151616171�شمال اأفريقيا

اأفريقيا جنوب 

ال�شحراء

19019119620221823223943

383737384143458و�شط اأفريقيا

11211911611912713013317�شرق اأفريقيا

44556551اجلنوب الأفريقي

3632394045545617غرب اأفريقيا

امل�شدر: ال�شتعرا�س الإقليمي للأمن الغذائي والتغذية يف اأفريقيا, منظمة الأغذية والزراعة, 2019

ويف حني اأن تف�شي الأطفال امل�شابني بنق�س النمو م�شتمر يف 

الرتاجع ببطء, اإل اأن العدد الفعلي قد زاد تدريجًيا كل عام. ويرتاوح 

تف�شي نق�س النمو من 29.1 باملئة يف اجلنوب الأفريقي اإىل 35.6 

باملئة يف �شرق اأفريقيا. ولقد كان عدد الأطفال الذين يعانون من �شوء 

التغذية احلاد يف الإقليم 13.8 مليون طفل يف 2017, اأو 7.1 باملئة, 

ومعظم هوؤلء الأطفال الذين يعانون من الهزال )9.1 مليون طفل( 

كانوا يف �شرق اأفريقيا وغربها. وي�شري التقدم نحو حتقيق الأهداف 

العاملية للتغذية التي حددتها جمعية ال�شحة العاملية بوترية �شديدة 

البطء على امل�شتوى الإقليمي حتى يحقق اأًيا من هذه الأهداف )منظمة 

الأغذية والزراعة واللجنة القت�شادية لأفريقيا, 2018(. وعلى نف�س 

املنوال, حتتل اأفريقيا جنوب ال�شحراء الآن مكانة متفردة باعتبارها 

الإقليم الوحيد يف العامل الذي ارتفع فيه عدد الفقراء املعدمني, حيث 

ارتفعت الأعداد من 276 مليون ن�شمة يف 1990 اإىل 413 مليون ن�شمة 

يف De La O Campos et al., 2018( 2015(. ووفًقا للبنك الدويل 

)2020اأ(, قد يبلغ عدد ال�شكان الذين قد ُيدفعون اإىل الفقر املدقع يف 

2020 جراء جائحة كوفيد-19 نحو 49 مليون ن�شمة, مع ملحظة اأن 
نحو ن�شف هذه الزيادة تقع يف بلدان اأفريقيا جنوب ال�شحراء.

وقبل جائحة كوفيد-19, كان انعدام الأمن الغذائي يف اأفريقيا مرتفًعا 

ومنت�شًرا ب�شورة مفزعة. ويبني التقرير العاملي عن الأزمات الغذائية 

لعام 2020 اأن 73 مليون ن�شمة يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء تعر�شوا 

لنعدام الأمن الغذائي احلاد )املرحلة 3 اأو اأعلى من الت�شنيف 

املتكامل ملراحل الأمن الغذائي واحلالة الإن�شانية/الإطار املن�شق( يف 

2019 )من 135 مليون ن�شمة عاملًيا(. ووفًقا لآخر اإ�شدار من تقرير 
اآفاق املحا�شيل وحالة الأغذية ال�شادر عن منظمة الأغذية والزراعة 

 بلًدا من البلدان 
)منظمة الأغذية والزراعة, 2020اأ(, يقع 34 9

الأربعة والأربعني التي حتتاج حالًيا اإىل م�شاعدات خارجية للأغذية 

يف اأفريقيا. وقد حددت التحليلت ووثائق ال�شيا�شات املقدمة من 

الدول الأع�شاء, والتي تت�شمن خمتلف من�شورات منظمة الأغذية 

, ثلثة اأ�شباب رئي�شية, هي: تقلب املناخ والأحوال املناخية 
10

والزراعة

الق�شوى, وال�شراعات, والتباطوؤ والهبوط القت�شاديان. ول تزال 

الأزمات املدفوعة بال�شراعات هي ال�شبب الأويل لرتفاع م�شتويات 

انعدام الأمن الغذائي ال�شديد, يف حني اأن اجلفاف, والفي�شانات, 

وغريها من ال�شدمات قد فاقمت من ظروف انعدام الأمن الغذائي 

حملًيا. وتت�شمن الدوافع الرئي�شية لنعدام الأمن الغذائي تف�شي 

اجلراد ال�شحراوي, وتف�شي الآفات والأمرا�س النباتية واحليوانية 

)مثل دودة احل�شد اخلريفية(, وال�شدمات القت�شادية. وتت�شم هذه 

الدوافع, التي كثرًيا ما تتداخل مع بع�شها البع�س, بالرتابط, مما 

يجعل الأمن الغذائي اأكرث �شعوبة.

ومن �شاأن جائحة كوفيد-19 اأن تفاقم من ت�شاعد هذه الأرقام, مع 

   البلدان التالية بحاجة اإىل امل�شاعدات الغذائية حالًيا: بوركينا فا�شو, 
9

وبوروندي, والراأ�س الأخ�شر, والكامريون, وجمهورية اأفريقيا الو�شطى, 

وت�شاد, والكونغو, وجمهورية الكونغو الدميقراطية, وجيبوتي, واإريرتيا, 

واإ�شواتيني, واإثيوبيا, وغينيا, وكينيا, ولي�شوتو, وليبرييا, وليبيا, 

ومدغ�شقر, ومالوي, ومايل, وموريتانيا, وموزمبيق, وناميبيا, والنيجر, 

ونيجرييا, وال�شنغال, و�شرياليون, وال�شومال, وجنوب ال�شودان, 

وال�شودان, واأوغندا, وجمهورية تنزانيا املتحدة, وزامبيا, وزميبابوي.

  ي�شري هذا اإىل ثلثة اإ�شدارات من تقارير منظمة الأغذية والزراعة, هي: حالة 
10

الأمن الغذائي والتغذية يف العامل, وال�شتعرا�س الإقليمي للأمن الغذائي 

والتغذية يف اأفريقيا, واإطار العمل ب�شاأن الأمن الغذائي والتغذية يف ظل 

الأزمات املمتدة ال�شادر عن جلنة الأمن الغذائي العاملي عام 2015, ف�شًل 

عن التقرير العاملي عن الأزمات الغذائية الذي ي�شدر �شنوًيا, وتقرير منظمة 

الأغذية والزراعة عن اآفاق املحا�شيل وحالة الأغذية )2020(.
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توافر الأغذية والتجارة: مع تزايد انفتاح البلدان على التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية, ت�شتورد كميات اأكرب من الأغذية كثرًيا 

ما تكون اأكرث تنوًعا عما يتم اإنتاجه حملًيا. واإىل جانب ذلك, ميكن للتجارة, عن طريق تنويع م�شادر الأغذية, اأن ت�شاعد على �شمان توافر 

الأغذية املغذية واملاأمونة طوال العام. وعلى املدى الطويل, من �شاأن النفتاح الأكرب على التجارة اأن ي�شجع زيادة املناف�شة بني املنتجني املحليني 

والدوليني, وفيما بني املنتجني املحليني. وميكن اأن يوؤدي هذا اإىل تخ�ش�س اأكرب يف الإنتاج, وحت�شن الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج. ومن الناحية 

الأخرى, على املدى الق�شري, وبالن�شبة للبلدان امل�شدرة ال�شافية, رمبا يعمل مزيد من النفتاح على التجارة على تي�شري و�شول الأغذية املنتجة 

حملًيا اإىل اأ�شواق ت�شدير مدرة لربح اأكرب, مما يقلل توافرها يف الأ�شواق املحلية. واإ�شافة اإىل ذلك, قد يوؤدي املزيد من النفتاح على التجارة 

ا من اأن تو�شع  اإىل انخفا�س معدلت اإنتاج الأغذية حملًيا من خلل مناف�شة اأ�شد ب�شبب الزيادات املفاجئة يف كميات الواردات. وثمة قلق اأي�شً

التجارة قد يحول اأمناط الإنتاج على امل�شتوى املحلي بحيث حتابي املحا�شيل الريعية امل�شتهدفة لأ�شواق الت�شدير. وكثرًيا ما يحدث ذلك على 

ح�شاب الأغذية التقليدية والأ�شلية والتي كثرًيا ما تكون فائقة من وجهة النظر التغذوية. اأما اإنتاج الأغذية من اأجل ال�شتهلك العائلي ف�شيزاح 

بدوره. ويوؤدي هذا اإىل انخفا�س توافر الأغذية حملًيا, ول �شيما عندما تعاق الواردات فجاأة جراء قيود تفر�س على البلدان امل�شدرة.

القدرة على احل�سول على الأغذية والتجارة: يوؤدي النفتاح على جتارة املنتجات الغذائية والزراعية, على املدى الق�شري, اإىل حدوث 

تغيريات يف اأ�شعار الأغذية, ومن ثم يوؤثر على مدى القدرة على احل�شول على الأغذية فعلًيا واقت�شادًيا. على �شبيل املثال, قد توؤدي التجارة اإىل 

اأ�شعار اأقل يف البلدان امل�شتوردة ال�شافية للأغذية جراء زيادة الإمدادات وا�شتداد املناف�شة بني املنتجني الأجانب واملحليني. بيد اأن ترجمة هذه 

الأ�شعار الأدنى اإىل قدرة اأكرب على احل�شول على نظم غذائية �شحية اآمنة ومنوعة يعتمد على )1( حالة دخل الأ�شرة؛ )2( مدى انخفا�س اأ�شعار 

الأغذية الغنية باملغذيات بالن�شبة اإىل الأغذية املفتقرة اإىل املغذيات. وعلى املدى الطويل, ميكن اأن تعزز التجارة الدخل يف القطاعات التناف�شية 

عرب مزيد من التوظيف واإدرار الربح للمنتجني )وعمال املزارع وجتهيز الأغذية( ب�شبب ارتفاع فر�س الت�شدير. وميكن ا�شتخدام هذه الدخول 

ل�شراء كميات اأكرب, ورمبا اأنواع اأ�شمل, من املنتجات الغذائية املغذية. وعلى النقي�س من ذلك, قد يرتفع ال�شعر املحلي للمنتجات القابلة للت�شدير 

عندما تزداد ال�شادرات بعد النفتاح على التجارة. ونتيجة لرتفاع هذه الأ�شعار, رمبا تقل قدرة امل�شتهلكني املحليني على احل�شول على هذه 

التجارة والأمن الغذائيالإطار 1

احتمال حدوث ارتفاعات �شخمة يف الحتياجات الإن�شانية وانعدام 

الأمن الغذائي جراء اجلائحة نف�شها وجهود احتوائها. فاجلائحة 

تت�شبب يف تراجع الدخول, وفقدان الوظائف, وتدهور �شبل ك�شب 

العي�س يف اأ�شد املجتمعات ا�شت�شعاًفا. ويف ظل وقوع نظم الأغذية 

والزراعة كثيفة العمالة ب�شدة يف معظم البلدان الأفريقية, قد يقو�س 

نق�س العمال جراء القيود على تنقل العمالة من توفري املدخلت يف 

اأن�شطة الزراعة الأولية واأن�شطة التجارة والتجهيز والنقل النهائية. 

ومن �شاأن تراجع الواردات الغذائية اأن يزيد من انعدام الأمن الغذائي 

يف اأفريقيا ويوؤدي اإىل ارتفاع حاد يف اأ�شعار الأغذية وت�شاعد 

اجلوع و�شوء التغذية يف البلدان امل�شتوردة للأغذية.

التجارة والأمن الغذائي

اإن الروابط بني التجارة والأمن الغذائي والتغذية معقدة بحكم 

طبيعتها, وذلك يف ظل وجود قنوات عدة للتفاعل توؤثر بالتزامن مع 

بع�شها البع�س على خمتلف اأبعاد الأمن الغذائي, وهي: التوافر, 

والقدرة على الو�شول, وال�شتغلل, وال�شتقرار )ال�شكل 7(. 

وتوؤثر التجارة على العديد من املتغريات القت�شادية والجتماعية, 

مثل هياكل ال�شوق, وتنمية البنية التحتية, واإنتاجية الناجت الزراعي 

وتكوينه, ونوع املنتجات الغذائية وجودتها و�شلمتها, وتكوين 

النظم الغذائية. ومن �شاأن اإجراء تغيريات على هذه املتغريات يف ظل 

اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية التاأثري, اإىل درجات 

خمتلفة, على الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي. واإ�شافة اإىل ذلك, ميكن 

اأن يكون للتجارة اآثار اإيجابية و�شلبية مًعا على كل من هذه الأبعاد, 

بحيث توؤثر على خمتلف املتغريات القت�شادية والجتماعية على املدى 

الق�شري واملتو�شط والطويل. ويف ظل احتمالية اختلف اجتاهات 

الآثار ق�شرية وطويلة املدى, ميكن اأن يكون الأثر العام للتجارة على 

خمتلف ركائز الأمن الغذائي متنوًعا )راجع الإطار 1(. ويناق�س 

 درا�شة اأدق للأبعاد الأربعة للأمن الغذائي والتجارة, مبا 
11

الإطار 1 

فيها الآثار املرتتبة على ال�شيا�شات.

11   م�شدر معلومات هذا الق�شم من منظمة الأغذية والزراعة )2017اأ(.
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املنتجات. اأما على املدى الأطول, فقد يوؤدي مزيد من النفتاح على التجارة اإىل انخفا�س الدخل يف القطاعات املتناف�شة على ال�شترياد اإذا مل 

يتمكن املنتجون والأطراف الفاعلة الأخرى يف هذه القطاعات من الو�شول اإىل �شبكات احلماية والفر�س امللئمة للتحول اإىل اأن�شطة تناف�شية 

اأخرى من اأجل مواكبة التداعيات ال�شلبية للتجارة يف الأغذية.

ا�ستغلل الأغذية والتجارة: قد توؤدي التجارة اإىل نظام غذائي اأكرث تنوًعا, وهو ما ي�شاحبه نواجت غذائية اأف�شل يف البلدان التي يقل فيها تنوع 

ا بالتحولت يف اأمناط ا�شتهلك الأغذية وما يطلق عليه  اإنتاج الأغذية عن اإجمايل توافر الأغذية, وهو ما يت�شمن الواردات. بيد اأن التجارة مرتبطة اأي�شً

»التحول التغذوي« عن طريق خف�س الأ�شعار وزيادة توافر نوعية من الأغذية تت�شمن تلك املنخف�شة القيمة الغذائية. وي�شري هذا التحول اإىل حدوث 

نقلة يف النظام الغذائي نحو تناول كميات اأكرب من منتجات املوا�شي, ف�شًل عن ال�شكر, والدهون, والزيوت, وكثرًيا ما يتخذ ذلك �شكل الأغذية 

�شهلة التح�شري وال�شريعة. ويت�شمن بع�س دوافع هذا الجتاه تغريات الأ�شعار الن�شبية, ومنو الدخل, والنتقال اإىل املدن, وتنمية �شل�شل القيمة, 

وال�شتثمار يف البنية التحتية, وحتول قطاع التجزئة, واإ�شلحات ال�شيا�شات التجارية. بل اإن التجارة ميكنها اأن توؤثر على �شلمة املنتجات الغذائية 

لأغرا�س ال�شتهلك الب�شري. فاللتزام باملعايري الدولية احلاكمة للتجارة يف القطاع الزراعي, مثل تلك التي ر�شخها الد�شتور الغذائي, كجزء من 

النخراط يف التجارة الدولية, من �شاأنه اأن ي�شاعد على حت�شني �شلمة الأغذية املتاحة للم�شتهلكني وجودتها.

ا�ستقرار الأغذية والتجارة: مع اعتبار اأن الإنتاج املحلي يف البلدان على حدة عادة ما يكون اأكرث تقلًبا من املجاميع العاملية والإقليمية, 

ميكن للتجارة اأن تلعب دوًرا مهًما يف جتميع املخاطر املرتبطة بنق�س الإنتاج. كما اأنه يف ظل كرب م�شاهمة الأغذية امل�شتهلكة يف البلدان النامية 

واملنتجة حملًيا, ت�شاعد الواردات الغذائية التي تكمل الإنتاج املحلي على ا�شتقرار اأ�شعار الأغذية وت�شمن القدرة على الو�شول اإىل اأغذية مغذية, 

كالفواكه واخل�شروات, طوال العام. كما ميتد هذا الأثر املحقق لل�شتقرار الذي جتلبه التجارة يف كل بلد على حدة اإىل الأ�شواق العاملية, بحيث 

اأن نق�س الإنتاج الناجم عن الطق�س يف بع�س الأقاليم ميكن معادلته بفوائ�س الإنتاج يف اأقاليم اأخرى. اإل اأن مزيًدا من النفتاح على التجارة قد 

ا اأمام ا�شتقرار الإمدادات الغذائية واأ�شعار الأغذية يف بلد ما, مما يعر�س البلدان امل�شتوردة ل�شدمات م�شاحبة للتغيريات  ي�شكل حتدًيا اأي�شً

املفاجئة يف ال�شيا�شات التجارية التي يعتمدها �شركاوؤهم التجاريون. واإ�شافة اإىل ذلك, قد يفاقم ذلك من ال�شت�شعاف اأمام التغيريات يف 

الأ�شعار العاملية وطفرات ال�شترياد يف القطاعات التي يكون فيها الإنتاج غري جتاري اإىل حد كبري, وحيث تتجزاأ اأ�شواق املدخلت واملخرجات, 

وحيث ل ترقى نظم اإدارة املخاطر اإىل القدر الكايف.

امل�شدر: منظمة الأغذية والزراعة )2017اأ(. تعزيز ال�شيا�شات القطاعية من اأجل نتائج اأف�شل يف الأمن الغذائي والتغذية

وتوؤثر عوامل كامنة عدة, كما بني الإطار 1, على طريقة تفاعل 

التجارة مع نواجت الأمن الغذائي, حمددة يف النهاية ما اإذا كان الأثر 

اإيجابًيا اأم �شلبًيا. وتت�شمن هذه العوامل �شري عمل اأ�شواق الأغذية 

املحلية, وقدرة املنتجني على ال�شتجابة للحوافز املتغرية ورغبتهم يف 

ذلك, وم�شاركة اأ�شحاب احليازات ال�شغرية يف الأ�شواق. وينبغي 

اأن تاأخذ تدخلت ال�شيا�شات التجارية يف اعتبارها خمتلف العوامل 

الكامنة التي توؤثر على الروابط ما بني التجارة والأمن الغذائي. 

كما اأن تعقيد قنوات التفاعل بني التجارة والأمن الغذائي يوؤدي اإىل 

اختلفات كبرية يف خربات البلدان, ما يجعل الأثر العام قا�شًرا 

على ال�شياق اإىل حد كبري. وينبغي اإيلء العتبار لهذا التعقيد واأهمية 

املرونة والتن�شيق يف ت�شميم ال�شيا�شات التجارية وتنفيذها, بناء 

على موقف كل بلد ومنطقة دون اإقليمية يف زمن ما, وذلك يف �شياق 

منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية.

ول تعدو ال�شيا�شات التجارية كونها واحدة من �شمن فئات كثرية من 

ال�شيا�شات التي ميكنها اأن توؤثر على تدفق جتارة الأغذية يف اأفريقيا. 

وميكن اأن تت�شاوى التدابري املوجهة للمنتجني وامل�شتهلكني يف 

اأهميتها نظًرا لآثارها املبا�شرة على م�شتويات الإنتاج الوطني, والآثار 

غري املبا�شرة التي ميكن اأن توؤتيها التغيريات يف الإنتاج الوطني 

على تدفقات التجارة والأ�شواق العاملية. كما اأن باإمكان �شيا�شات 

الأ�شعار )التي حتدث فجوة بني اأ�شعار املدخلت واملخرجات املحلية 

وتلك التي �شت�شود يف غياب هذه التدابري( اأن تكون ذات اأهمية 

خا�شة, ولكن نظًرا لإمكانية ت�شميمها وتنفيذها بطرق خمتلفة, ميكن 

اأن تكون اآثارها خمتلفة كذلك. وتتناول اأهداف التجارة وما يت�شل 

بها من �شيا�شات اأبعاًدا خمتلفة للأمن الغذائي والتغذية, وتختلف 

عرب البلدان, كما اأنها �شتتغري مبرور الوقت. ول توجد اأداة �شيا�شية 

وحيدة هي »الأكرث ملءمة على الإطلق, واملنا�شبة للجميع«. فاأهداف 
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التدخلت ال�شيا�شية ينبغي اأن تكون مقدمة على ما عداها عند حتديد 

امللءمة وعند توجيه ت�شميم ال�شيا�شة املتعلقة بالتجارة.

وكثرًيا ما تركز املناق�شات املتعلقة بالتجارة والأمن الغذائي على 

الآثار ق�شرية املدى ل�شدمات الأ�شواق, والتغيريات املرتتبة عليها يف 

تدفقات التجارة والأ�شعار التي يواجهها امل�شتهلكون واملنتجون. ويف 

�شياق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية واأزمة فريو�س كورونا, 

من املهم جتاوز النظر اإىل جمرد تدخلت ال�شيا�شات ق�شرية املدى 

وتبعاتها املحتملة على املدى الق�شري, والرتكيز على الآثار طويلة 

املدى ف�شًل عن الآثار الإقليمية الأو�شع نطاًقا. ويف�شل القيام بذلك 

عرب التن�شيق الوثيق مع �شركاء التجارة عند تقييم فعالية التدابري 

ال�شيا�شية, مثل اإغلق احلدود, وحظر التجول, وحظر الت�شدير, 

وغري ذلك, لتحقيق اأهداف الأمن الغذائي. كما ميكن تي�شري ال�شفافية 

وحت�شني تن�شيق ال�شيا�شات عن طريق ا�شتخدام نظام اإ�شعارات 

منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية وغريه من نظم الإبلغ 

باملعلومات, على �شبيل املثال, من اأجل التوا�شل ب�شاأن التغيريات يف 

القوانني واللوائح والإجراءات والأحكام الإدارية املحلية.

التجارة والأمن الغذائيال�سكل 7

التوافرالإنتاج

ال�ستغلل

القدرة على الو�سول

ال�ستقرار

الإمدادات الغذائية

الإنتاج؛ �شايف التجارة؛ املخزونات

دخل الأ�سرة

دخل املزرعة؛ التوظيف؛ الأجور؛ 

التحويلت

اخلدمات احلكومية

�شلمة الأغذية, ال�شحة, التعليم

املناف�سة

�سوق العمل

ال�سعر

التوزيع والبنية التحتية

ميزانية احلكومة

�شلمة الأغذية, 

وجودتها, وتنوعها
هدر/فقد 

الأغذية

احلماية 

الجتماعية

الطق�س,

تغري املناخ,

ال�شراع

ة
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الت

و
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الن

املتغريات القت�شادية املتاأثرة بالتجارة بطريقة مبا�شرة

املفتاح

ُبعد الأمن الغذائي

عوامل التدخل داخلية املن�شاأاملتغريات القت�شادية املتاأثرة بالتجارة بطريقة غري مبا�شرة

عوامل التدخل خارجية املن�شاأ

امل�شدر: منظمة الأغذية والزراعة )2015(, حالة اأ�شواق ال�شلع الزراعية 2015-2016
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ز. التجارة الزراعية يف اأفريقيا 

ا التجارة داخل الإقليم,  يتقيد حتليل الجتاهات يف التجارة, خ�شو�شً

يف هذا الق�شم بتوافر البيانات املقدمة من البلدان واكتمالها. وعليه, 

فمن املهم الوعي باأن التجارة داخل الإقليم يف اأفريقيا قد ل تكون 

مقدرة حق تقديرها جراء نق�س التقارير ب�شاأن الأن�شطة املتعلقة 

بالتجارة املقدمة من البلدان داخل الإقليم و�شيوع التجارة غري 

الر�شمية عرب احلدود بدرجة كبرية. 

اجتاهات يف التجارة الزراعية يف اأفريقيا

تقدمت م�شاركة اأفريقيا يف ال�شوق العاملية للمنتجات الزراعية بخطى 

ثابتة يف ن�شف القرن املا�شي. ويبني ال�شكل 8 منو واردات اأفريقيا 

و�شادراتها الزراعية بقيم ثابتة, اأي تطور اأحجام التجارة. ويف حني 

كانت ال�شادرات تنمو مبعدل منو �شنوي مركب بن�شبة 4 باملئة على 

مدار العقدين املا�شيني )2016-1996(, فقد فاقها النمو ال�شنوي يف 

الواردات, الذي بلغ 6 باملئة على مدار نف�س الفرتة. وعليه, ت�شبح 

اأفريقيا م�شتورًدا �شافًيا نامًيا للمنتجات الزراعية.

وعند الت�شنيف بح�شب املنطقة دون الإقليمية, ميكن اأن تختلف 

الأحجام املتداولة ف�شًل عن �شايف املركز التجاري بدرجات هائلة, 

يف ظل الختلفات املتاأ�شلة يف املناطق الزراعية الإيكولوجية التي 

 ويحتل �شدارة الواردات 
12

توؤثر على قدرة الإنتاج )ال�شكل 9(.

الزراعية يف اأفريقيا اإىل حد كبري �شمال اأفريقيا يليه غرب اأفريقيا 

و�شرقها. اأما م�شادر �شادرات اأفريقيا, من الناحية الأخرى, فهي 

موزعة بت�شاٍو اأكرب بني غرب اأفريقيا و�شرقها وجنوبها و�شمالها, 

بحيث اأن كل منطقة دون اإقليمية ت�شكل ما بني 28 باملئة و21 باملئة من 

اإجمايل ال�شادرات الزراعية يف اأفريقيا. وعلى وجه العموم, يت�شم 

�شمال اأفريقيا بكونه م�شتورًدا �شافًيا �شخًما ونامًيا. كما اأن و�شط 

اأفريقيا وغربها م�شتوردان �شافيان )واإن كانت الأحجام املتداولة 

اأ�شغر بكثري واأكرث تقلًبا يف و�شط اأفريقيا(. اأما اجلنوب الأفريقي 

فقد كان قريًبا من التكافوؤ بني الواردات وال�شادرات, واأ�شبح �شرق 

اأفريقيا, الذي كان م�شدًرا �شافًيا اإىل حد كبري, م�شتورًدا �شافًيا 

يف ال�شنوات الأخرية.

  تعمل جمموعات البلدان يف قاعدة البيانات الإح�شائية املو�شوعية يف 
12

املنظمة على ت�شنيف البلدان اإىل مناطق دون اإقليمية كما يلي: �شرق اأفريقيا: 

بوروندي؛ جزر القمر؛ جيبوتي؛ اإريرتيا؛ اإثيوبيا؛ كينيا؛ مدغ�شقر؛ مالوي؛ 

موري�شيو�س؛ موزمبيق؛ رواندا؛ �شي�شيل؛ ال�شومال؛ جنوب ال�شودان؛ 

اأوغندا؛ جمهورية تنزانيا املتحدة؛ زامبيا؛ زميبابوي؛ و�شط اأفريقيا: 

اأنغول؛ الكامريون؛ جمهورية اأفريقيا الو�شطى؛ ت�شاد؛ الكونغو؛ جمهورية 

الكونغو الدميقراطية؛ غينيا ال�شتوائية؛ الغابون؛ �شاو تومي وبرين�شيبي؛ 

�شمال اأفريقيا: اجلزائر؛ م�شر؛ ليبيا؛ املغرب؛ ال�شودان؛ تون�س؛ اجلنوب 

الأفريقي: بوت�شوانا؛ اإ�شواتيني؛ لي�شوتو؛ ناميبيا؛ جنوب اأفريقيا؛ غرب 

اأفريقيا: بنن؛ بوركينا فا�شو؛ الراأ�س الأخ�شر؛ �شاحل العاج؛ غامبيا؛ غانا؛ 

غينيا؛ غينيا بي�شاو؛ ليبرييا؛ مايل؛ موريتانيا؛ النيجر؛ نيجرييا؛ �شانت 

هيلينا؛ ال�شنغال؛ �شرياليون؛ توغو.

واردات اأفريقيا و�سادراتها الزراعية بقيم وحدات ثابتة )بالألف 1000 دولر، �سنة 2000(ال�سكل 8

ملحوظة: اأحجام ال�شادرات والواردات مقا�شة باأ�شعار ثابتة )بالألف دولر �شنة 2000(

امل�شدر: حم�شوبة بناء على بيانات من قاعدة البيانات الإح�شائية املو�شوعية يف املنظمة )2020(

الوارداتال�شادرات

التجارة الزراعية يف اأفريقيا
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ال�سكل 9
ح�س�ص املناطق دون الإقليمية يف واردات اأفريقيا و�سادراتها الزراعية )بالن�سبة املئوية( 

و�سايف التجارة الزراعية بالأ�سعار الثابتة )بالألف دولر، �سنة 2000(

ملحوظة: اأحجام ال�شادرات والواردات مقا�شة باأ�شعار ثابتة )بالألف دولر �شنة 2000(

امل�شدر: حم�شوبة بناء على بيانات من منظمة الأغذية والزراعة )2020د(

�شمال اأفريقيا

�شمال اأفريقيا

�شمال اأفريقيا

�شرق اأفريقيا

�شرق اأفريقيا

�شرق اأفريقيا

الواردات الزراعية بح�شب املنطقة دون الإقليمية )%(

ال�شادرات الزراعية بح�شب املنطقة دون الإقليمية )%(

�شايف التجارة الزراعية بح�شب املنطقة دون الإقليمية الأفريقية

غرب اأفريقيا

غرب اأفريقيا

غرب اأفريقيا

اجلنوب الأفريقي

اجلنوب الأفريقي

اجلنوب الأفريقي

و�شط اأفريقيا

و�شط اأفريقيا

و�شط اأفريقيا
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ال�شادرات الزراعية الأفريقية

بلغت �شادرات اأفريقيا الزراعية, بقيم ا�شمية, ويف املتو�شط ما بني 

2015 و2017, نحو 61 مليار دولر, منها 25 باملئة موجهة اإىل ال�شوق 
الأفريقية. ويف حني اأن كل اجلماعات القت�شادية الإقليمية قد زادت من 

�شادراتها الزراعية على مدار العقد املا�شي, اإل اأنها تختلف يف مدى 

تخ�شي�س ال�شادرات للأ�شواق داخل هذه اجلماعات, ويف كيفية تطور 

م�شاهمات ال�شادرات تلك داخل هذه اجلماعات على مدار العقد املا�شي 

)ال�شكل 10(. وحتتل اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي �شدارة 

م�شتوى ال�شادرات داخل اجلماعة القت�شادية الإقليمية بن�شبة 37 باملئة 

يف 2017-2015, وكذا �شدارة الزيادة يف هذه امل�شاهمة )ارتفاًعا من 

22 باملئة يف 2007-2005(. وتليها جمموعة دول �شرق اأفريقيا يف 
م�شتوى ال�شادرات داخل اجلماعة القت�شادية الإقليمية )18 باملئة يف 

2017-2015( وكذا م�شتوى الزيادة يف هذه امل�شاهمة )ارتفاًعا من 11 
باملئة يف 2007-2005(. اأما اجلماعات القت�شادية الإقليمية الأخرى 

فقد �شهدت زيادات متوا�شعة يف ال�شادرات داخل اجلماعة القت�شادية 

الإقليمية )اجلماعة القت�شادية لدول و�شط اأفريقيا, واجلماعة 

القت�شادية لدول غرب اأفريقيا, والهيئة احلكومية الدولية املعنية 

بالتنمية(, اأو قد حافظت على نف�س امل�شتويات )جتمع دول ال�شاحل 

وال�شحراء واحتاد املغرب العربي(, اأو قد �شهدت تراجًعا طفيًفا )ال�شوق 

امل�شرتكة ل�شرق اأفريقيا واجلنوب الأفريقي(.

وتهيمن على �شادرات اأفريقيا الزراعية ب�شع فئات منتجات, ويت�شدرها 

خم�س فئات )الكاكاو, والفواكه واأ�شناف اجلوز ال�شاحلة للأكل, 

والقهوة وال�شاي والتوابل, والأ�شماك, واخل�شروات واجلذور ال�شاحلة 

( ت�شكل حتى 53 باملئة من جميع ال�شادرات الزراعية, واأعلى 
13

للأكل

12 ت�شكل 80 باملئة من جميع ال�شادرات الزراعية, وذلك ح�شب املبني 
يف ال�شكل 11. ويوجه معظم ال�شادرات للأ�شواق خارج الإقليم. 

وتت�شمن ال�شتثناءات التبغ, والدهون والزيوت )ذات امل�شادر احليوانية 

والنباتية(, وال�شكر واحللويات, وامل�شروبات, والتي ترتفع م�شاهماتها 

امل�شدرة اإىل الأ�شواق داخل الإقليم عن 50 باملئة من اإجمايل ال�شادرات.

ثمة اختلفات بني الأقاليم من حيث املنتجات الزراعية امل�شدرة الرئي�شية 

)الغذائية وغري الغذائية(. ويقدم امللحق 1 اأهم ال�شلع الزراعية امل�شدرة 

بح�شب كل اإقليم, ا�شتناًدا اإىل متو�شط قيم ال�شادرات )بالدولر 

الأمريكي( يف الفرتة ما بني 2015 و2017. وتهيمن على ال�شادرات 

من �شمال اأفريقيا الفواكه واأ�شناف اجلوز, واخل�شروات والدهون 

والزيوت النباتية, والق�شريات والرخويات, وال�شكر, واحليوانات 

احلية. و�شادرات اجلنوب الأفريقي تهيمن عليها الفواكه واأ�شناف 

اجلوز, وامل�شروبات الكحولية, والأ�شماك, وال�شكر, وعلف احليوانات, 

والذرة )با�شتثناء الذرة احللوة(. كما اأن الكاكاو, والفواكه واأ�شناف 

اجلوز, والقطن, والأ�شماك, والبذور الزيتية, والدهون والزيوت 

النباتية, والق�شريات والرخويات هي املنتجات الرئي�شية التي ي�شدرها 

غرب اأفريقيا. ويلحظ اأن معظم فوائ�س القطن الأفريقي ياأتي من غرب 

اأفريقيا )مثًل, بوركينا فا�شو(. ويف حني اأن التبغ, والقهوة, وال�شاي, 

واخل�شروات, والتوابل, واأ�شناف اجلوز وال�شكر �شكلت احلجم الأكرب 

من �شادرات �شرق اأفريقيا, يبدو اأن الكاكاو, والفواكه واأ�شناف 

اجلوز, والقطن, والقهوة, والأ�شماك, والبذور الزيتية, واحليوانات 

احلية كونت اجلزء الأكرب من �شادرات و�شط اأفريقيا.

  يت�شمن ذلك الك�شافا, والأروروت, وال�شحلب, والطرطوفة, والبطاطا احللوة, 
13

وما �شابهها من اجلذور والدرنات ذات املحتوى املرتفع من الن�شا اأو الإنولني.

امل�شدر: حم�شوبة بناء على بيانات من خارطة التجارة التي اأعدها مركز التجارة الدولية )ت�شمل املنتجات الزراعية الرموز 24-1 من النظام املن�شق(

ال�سكل 10
ال�سادرات الزراعية يف 2007-2005 و2015-2017 

بح�سب اجلماعة القت�سادية الإقليمية الأفريقية
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ال�سكل 11
اأهم �سادرات اأفريقيا الزراعية )متو�سط 2015-2017( 

وم�ساهمة التجارة داخل الإقليم

امل�شدر: حم�شوبة بناء على بيانات من خارطة التجارة التي اأعدها مركز التجارة الدولية )ت�شمل املنتجات الزراعية الرموز 24-1 من النظام املن�شق 

والرموز 5203-5201 من النظام املن�شق للقطن اخلام(

بالألف دولر

داخل الإقليم

بقية العامل

% داخل الإقليم

رمز النظام املن�شق 16 - م�شتح�شرات اللحوم, اأو الأ�شماك اأو الق�شريات اأو 

الرخويات, اأو غريها من اللفقاريات املائية

رمز النظام املن�شق 5201-5203 - القطن اخلام وعوادم القطن والقطن امل�شرح

رمز النظام املن�شق 22 - امل�شروبات وامل�شروبات الروحية واخلل

رمز النظام املن�شق 17 - ال�شكريات واحللويات

رمز النظام املن�شق 15 - الدهون والزيوت احليوانية اأو النباتية ونواجتها الت�شطرية؛ 

الدهون املح�شرة ال�شاحلة للأكل؛ وال�شمع احليواين اأو النباتي

رمز النظام املن�شق 12 - البذور الزيتية والثمار الزيتية؛ واحلبوب والبذور والفواكه 

املتنوعة؛ والنباتات ال�شناعية اأو الطبية؛ والق�س والعلف

رمز النظام املن�شق 24 - التبغ وبدائل التبغ امل�شنعة

رمز النظام املن�شق 07 - اخل�شروات واجلذور والدرنات املعينة ال�شاحلة للأكل

رمز النظام املن�شق 03 - الأ�شماك والق�شريات, والرخويات, وغريها من اللفقاريات املائية

رمز النظام املن�شق 09 - القهوة, وال�شاي, واملاتي, والتوابل

رمز النظام املن�شق 08 - الفاكهة واأ�شناف اجلوز ال�شاحلة للأكل؛ وق�شر اأ�شناف 

الثمار احلام�شية اأو البطيخ

رمز النظام املن�شق 18 - الكاكاو وم�شتح�شراته
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الواردات الزراعية الأفريقية

بلغت واردات اأفريقيا الزراعية, بقيم ا�شمية, ويف املتو�شط ما بني 

2015 و2017, نحو 80 مليار دولر, مرتفعة اأكرث من ال�شعفني من 
 وتقرتب م�شاهمة 

14
39 مليار دولر يف الفرتة ما بني 2005 و2007. 

الواردات داخل اجلماعة القت�شادية الإقليمية اليوم من 17 باملئة ومل 

تزد زيادة كبرية منذ عقد م�شى )15 باملئة يف 2007-2005(. وقد 

ارتفعت الواردات الزراعية يف جميع اجلماعات القت�شادية الإقليمية 

على مدار نف�س الفرتة, واإن كان ذلك مب�شاهمات خمتلفة للواردات 

داخل اجلماعة القت�شادية الإقليمية )ال�شكل 12(. وتبلغ هذه الزيادة 

اأعلى م�شتوياتها يف اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي بن�شبة 33 

باملئة, تليها جمموعة دول �شرق اأفريقيا بن�شبة 21 باملئة. وعلى الرغم 

من اأن جمموعة دول �شرق اأفريقيا حتل يف اأدنى م�شتويات الواردات 

من بني جميع اجلماعات القت�شادية الإقليمية, اإل اأنها �شهدت زيادة 

�شريعة جًدا يف م�شاهمة الواردات داخل اجلماعة القت�شادية 

الإقليمية )حتى 11 باملئة يف 2007-2005(. ويتعار�س هذا مع معظم 

اجلماعات القت�شادية الإقليمية الأخرى التي �شهدت اإما زيادة 

متوا�شعة جًدا يف م�شاهمة الواردات داخل اجلماعة القت�شادية 

الإقليمية )احتاد املغرب العربي, وجتمع دول ال�شاحل وال�شحراء, 

واجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا, واجلماعة القت�شادية 

لدول و�شط اأفريقيا(, اأو تراجعها )ال�شوق امل�شرتكة ل�شرق اأفريقيا 

واجلنوب الأفريقي والهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية(.

ا ب�شع  و�شاأنها �شاأن ال�شادرات الزراعية, تهيمن على الواردات اأي�شً

فئات منتجات, ت�شكل اأهم خم�س منها 56 باملئة من اإجمايل الواردات, 

بينما ت�شكل اأعلى 11 منها 80 باملئة ح�شب املبني يف ال�شكل 13. ويرد 

معظم اأهم الواردات من خارج الإقليم, يف حني ل تزال م�شاهمات 

الواردات داخل الإقليم جلميع هذه املنتجات دون 35 باملئة من 

اإجمايل الواردات.

  ترتفع قيمة فاتورة الواردات الغذائية يف هذه الوثيقة عنها يف تقديرات 
14

م�شرف التنمية الأفريقي )2016( التي ت�شري اإىل اإنفاق اأفريقيا 35 مليار 

دولر على واردات الأغذية يف 2015. وبح�شب م�شرف التنمية الأفريقي 

)2016(, ت�شكل فاتورة امل�شتوردات الغذائية امليزان التجاري الزراعي 

)ال�شادرات مطروًحا منها الواردات( يف 2015 وت�شتبعد التجارة الزراعية 

البينية الأفريقية, يف حني اأن تقدير منظمة الأغذية والزراعة لفاتورة 

امل�شتوردات الغذائية يف اأفريقيا يعادل اإجمايل الواردات الزراعية بالقيم 

ال�شمية �شنوًيا يف الفرتة من 2015 حتى 2017. وت�شكل قيمة اإجمايل 

الواردات الزراعية ح�شبما جاءت يف وثيقة الإطار مقيا�ًشا اأف�شل لفاتورة 

امل�شتوردات الغذائية.
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ال�سكل 12
ال�سادرات الزراعية يف 2007-2005 و2015-2017 

بح�سب اجلماعة القت�سادية الإقليمية الأفريقية

امل�شدر: حم�شوبة بناء على بيانات من خارطة التجارة التي اأعدها مركز التجارة الدولية )ت�شمل املنتجات الزراعية الرموز 24-1 من النظام املن�شق(
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يدرج امللحق 1 اأهم املنتجات الزراعية امل�شتوردة )الغذائية وغري 

الغذائية( بح�شب املنطقة دون الإقليمية بناء على متو�شط قيمة 

الواردات )بالدولر( ما بني 2015 و2017. ويهيمن على الواردات 

يف �شمال اأفريقيا القمح, والذرة, وال�شكر, وعلف احليوانات )مثًل, 

الدري�س(, ومنتجات الألبان )با�شتثناء الزبد واجلنب(, واخل�شروات, 

والدهون والزيوت النباتية. ويهيمن على واردات اجلنوب الأفريقي 

اللحوم, وامل�شروبات الكحولية, وال�شكر, وعلف احليوانات, 

والأرز, والذرة, والقمح. واملنتجات الرئي�شية امل�شتوردة يف غرب 

اأفريقيا هي الأرز, والقمح, والأ�شماك, وال�شكر, والدهون والزيوت 

النباتية, ومنتجات الألبان )با�شتثناء الزبد واجلنب(. وت�شكل الدهون 

والزيوت النباتية, والقمح, وال�شكر, والأرز, والذرة, والأ�شماك 

معظم الواردات يف �شرق اأفريقيا. اأما يف و�شط اأفريقيا, فالواردات 

تهيمن عليها اللحوم, وامل�شروبات الكحولية, والأرز, والأ�شماك, 

وم�شتح�شرات احلبوب, ودقيق القمح.

اإن اأفريقيا, ح�شب املبني اأعله, م�شتورد �شاٍف للأغذية من خم�س 

فئات منتجات غذائية رئي�شية )احلبوب؛ الدهون والزيوت احليوانية اأو 

النباتية؛ ال�شكريات واحللويات؛ منتجات الألبان؛ بي�س الطيور والع�شل 

الطبيعي؛ اللحوم و�شقط اللحوم ال�شالح للأكل(. ويف حني اأن 84 

باملئة من �شادرات اأفريقيا من احلبوب تذهب اإىل الأ�شواق الأفريقية, ل 

ت�شكل التجارة داخل الإقليم �شوى 4 باملئة من اإجمايل واردات الإقليم 

من احلبوب )0.5 مليار دولر من الذرة و0.18 مليار دولر من الأرز, 

ومبالغ اأقل من الذرة الرفيعة, والقمح, والُدخن(. ويوجه نحو 50 

باملئة من �شادرات اأفريقيا من الزيوت النباتية اإىل الأ�شواق الأفريقية, 

ولكن هذا ل ميثل �شوى 13 باملئة من واردات الإقليم )0.4 مليار دولر 

لزيت النخيل, و0.2 مليار دولر لزيت فول ال�شويا, و0.1 مليار دولر 

لزيت دوار ال�شم�س(. وقد بلغت واردات ال�شكر واحللويات 6.6 مليار 

دولر, وتكونت ب�شفة رئي�شية من �شكر الق�شب اأو البنجر )4.8 مليار 

دولر( من دول البحر الكاريبي, على الرغم من اأن 19 باملئة من اإجمايل 

واردات ال�شكر تاأتي من بلدان اأفريقية اأخرى. وتبلغ قيمة واردات 

منتجات الألبان 4.6 مليار دولر, وهي تاأتي ب�شفة رئي�شية من اأوروبا. 

ويف حني اأن 57 باملئة من �شادرات اأفريقيا من منتجات الألبان توجه 

للأ�شواق الأفريقية, اإل اأنها ت�شكل فقط 10 باملئة من اإجمايل واردات 

اأفريقيا من منتجات الألبان )0.2 مليار دولر من اللنب والق�شدة, و0.1 

مليار دولر من اجلنب وخثارة اللنب(. وقد بلغت واردات منتجات اللحوم 

4.5 مليار دولر, وّردت منها اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبي منتجات 
اللحوم والدواجن, يف حني كانت اأوروبا م�شدًرا مهًما لواردات 

الدواجن. ويف حني اأن 45 باملئة من �شادرات اأفريقيا من منتجات 

اللحوم تذهب اإىل الأ�شواق الأفريقية, ت�شكل ال�شادرات داخل الإقليم 5 

باملئة فقط من اإجمايل واردات اللحوم اإىل اأفريقيا.

ال�سكل 13
اأهم واردات اأفريقيا الزراعية )متو�سط 2015-2017( 

وم�ساهمة التجارة داخل الإقليم

امل�شدر: حم�شوبة بناء على بيانات من خارطة التجارة التي اأعدها مركز التجارة الدولية )ت�شمل املنتجات الزراعية الرموز 24-1 من النظام املن�شق 

والرموز 5203-5201 من النظام املن�شق للقطن اخلام(

بالألف دولر

داخل الإقليم

بقية العامل

% داخل الإقليم

رمز النظام املن�شق 24 - التبغ وبدائل التبغ امل�شنعة

رمز النظام املن�شق 22 - امل�شروبات وامل�شروبات الروحية واخلل

رمز النظام املن�شق 21 - امل�شتح�شرات ال�شاحلة للأكل املتنوعة

رمز النظام املن�شق 19 - م�شتح�شرات احلبوب, اأو الدقيق, اأو الن�شا, اأو اللنب؛ 

ومنتجات املعجنات

ر رمز النظام املن�شق 23 - بواقي ال�شناعات الغذائية وخملفاتها؛ وعلف احليوانات املح�شّ

رم��ز النظ��ام املن�ش��ق 03 - الأ�ش��ماك والق�ش��ريات, والرخوي��ات, وغريه��ا من 

اللفقاري��ات املائية

رمز النظام املن�شق 02 - اللحوم و�شقط اللحوم ال�شالح للأكل

رمز النظام املن�شق 04 - املنتجات اللبنية؛ وبي�س الطيور؛ والع�شل الطبيعي؛ واملنتجات 

ذات الأ�شل احليواين ال�شاحلة للأكل, غري املحددة اأو امل�شمولة يف مكان اآخر

رمز النظام املن�شق 17 - ال�شكريات واحللويات

رمز النظام املن�شق 15 - الدهون والزيوت احليوانية اأو النباتية ونواجتها الت�شطرية؛ 

الدهون املح�شرة ال�شاحلة للأكل؛ وال�شمع احليواين اأو النباتي

رمز النظام املن�شق 10 - احلبوب
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التوقعات الزراعية لأفريقيا

تبني التوقعات الزراعية امل�شرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

القت�شادي ومنظمة الأغذية والزراعة 2028-2019 اأن الطلب الزراعي 

�شيوا�شل تخطيه العر�س الزراعي على مدار الفرتة ما بني 2019 

 وبح�شب التقرير, �شي�شتمر الطلب على ال�شلع الزراعية 
15

و2028. 

كلحوم الأبقار, والدواجن, والذرة, والأرز, وفول ال�شويا, والزيوت 

النباتية )مبا فيها زيت النخيل( يف جتاوز الإنتاج على مدار فرتة 

 ,
16

التوقعات )راجع اجلدول 5(. وبا�شتثناء القطن واجلذور والدرنات

لن يفوق اإنتاج اأي �شلعة الطلب عليها. ومن املتوقع اأن يرتفع الطلب 

بن�شبة 3.7 باملئة كل عام على الأرز, و2.2 باملئة على الأ�شماك, و2.4 

باملئة على الزيوت النباتية, يف حني �شينمو اإنتاجها بن�شبة 2.3 باملئة, و1 

باملئة, و1.1 باملئة, على التوايل. ومن �شاأن هذا الو�شع اأن ي�شغط ب�شدة 

على خمزونات ال�شلع الزراعية, مع بقائه اأحد الدوافع الرئي�شية لزيادة 

عجز التجارة يف العديد من املناطق دون الإقليمية يف القارة.

التجارة يف اخلدمات

ثمة اأربعة اأنواع من اخلدمات املهمة بالن�شبة للأغذية والزراعة, 

وهي: خدمات النقل واملهام اللوج�شتية, واخلدمات املالية, وخدمات 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت, وخدمات التوزيع والبيع بالتجزئة 

)ال�شكل 14(. ول يقت�شر جت�شد اخلدمات يف ال�شلع املتداولة, 

ا على تي�شري الروابط  كالأغذية املجهزة, بل تعمل اخلدمات اأي�شً

مع الأجزاء الأولية والنهائية من �شل�شلة القيمة الزراعية. كما تدعم 

اخلدمات التجارة عرب احلدود يف �شورة النقل واملهام اللوج�شتية, 

و�شلمة الأغذية, والفح�س املختربي واإ�شدار ال�شهادات, والتجارة 

الإلكرتونية, والتكنولوجيا املالية, ونظم التو�شيل وال�شداد, ون�شر 

البيانات الزراعية ومعلومات الأ�شواق اإلكرتونًيا. وي�شاهم قطاع 

اخلدمات الآن بنحو 50 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل بقيمة 

دولرات الوليات املتحدة وباأكرث من 50 باملئة باأ�شعار ال�شوق 

ال�شمية )منظمة الأغذية والزراعة, تقرير مرتقب(. كما يهيئ قطاع 

اخلدمات فر�س عمل, ويرفع الأجور, وي�شاهم يف النمو داخل 

احلدود وعربها. وتكمن الدوافع النمطية للتجارة يف اخلدمات يف 

الختلفات يف تكلفة اخلدمات وجودتها وانعدام توافر خدمات 

.)Dihel and Goswami, 2016( متخ�ش�شة معينة

وت�شهم اأ�شواق اخلدمات جيدة الأداء يف تناف�شية منو الزراعة 

والإنتاجية عن طريق اإ�شافة قيمة للأغذية و�شلع املزارع, ومتديد العمر 

التخزيني, و�شمان جودة املنتج وتنوعه. كما ميكن اأن ت�شهم اخلدمات 

يف تقلي�س انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري وتخطيط اأن�شطة 

الغر�س واحل�شاد املثالية با�شتخدام تنبوؤات الطق�س, وامل�شورة النوعية 

للمحا�شيل, واأ�شعار ال�شوق املحلية. ويتزايد اعتماد اإنتاجية املزارعني 

من ذوي احليازات ال�شغرية على الأ�شواق من اأجل املدخلت املتنوعة 

)البذور, والأ�شمدة, واملبيدات( واخلدمات. وتلعب هذه اخلدمات دوًرا 

مهًما يف كل مرحلة بدًءا من عمليات ما قبل احل�شاد وما بعده وانتهاًء 

بتي�شري التجارة, والتجهيز, والتو�شيل اإىل امل�شتهلك النهائي.

  تقدم التوقعات الزراعية امل�شرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
15

القت�شادي ومنظمة الأغذية والزراعة 2028-2019 تقييًما تطلعًيا للجتاهات 

والتوقعات يف اأ�شواق ال�شلع الزراعية الرئي�شية. وتتاأثر التوقعات يف هذا 

التقييم بظروف ال�شوق احلالية )الإنتاج والأ�شعار( والفرتا�شات ب�شاأن 

البيئة القت�شادية الكلية والدميوغرافية وال�شيا�شية. كما ي�شيطر على 

التوقعات بع�س عدم اليقني اإىل جانب افرتا�س متو�شط الظروف اجلوية. 

وملزيد من التفا�شيل, يرجى الرجوع اإىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

القت�شادي/منظمة الأغذية والزراعة, 2019. وجتدر ملحظة اأن التقرير قد 

ن�شر قبل جائحة كوفيد-19.

  على �شبيل املثال, املنيهوت, والبطاطا احللوة, واليام, والبطاطا, والقلقا�س.
16

اجلدول 5: التوقعات الزراعية، 2028-2019 )بالألف طن مرتي(

ال�سلع

20192028

التوازنالطلبالعر�صالتوازنالطلبالعر�ص

حلوم الأبقار 

والعجول
عجز78508876عجز67517412

فائ�ص2300558فائ�ص1920453القطن

عجز1326416993عجز1202613950الأ�سماك

عجز100192122843عجز82983101072الذرة

عجز723710019عجز59867925حلوم الدواجن

عجز2592054791عجز2130740334الأرز

فائ�ص104433104030فائ�ص9010788271اجلذور والدرنات

عجز36469080عجز31308039فول ال�سويا

عجز938824119عجز821919359الزيوت النباتية
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كما اأن اخلدمات مكون بالغ الأهمية يف جميع مراحل �شل�شلة القيمة 

الزراعية والغذائية يف اأفريقيا, بدًءا من خدمات الإر�شاد وامل�شورة 

التقنية والئتمان الذي يحتاجه املزارعون لل�شتثمار يف املدخلت, 

وانتهاًء بالت�شنيع وتوزيع ال�شلع تامة ال�شنع. على �شبيل املثال, متثل 

تكاليف النقل حتى ثلث �شعر بوابة املزرعة يف اأجزاء من اأفريقيا. كما 

اأن خدمات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت هي الآن جزء ل يتجزاأ 

من دورة الإنتاج )ما قبل الزراعة, وزراعة املح�شول وح�شاده, وما 

بعد احل�شاد(, وجتهيز الأغذية, ف�شًل عن كونها كذلك يف الأ�شواق 

حيث يجري ن�شر الأ�شعار من خلل بور�شات ال�شلع الأ�شا�شية 

والتطبيقات املتنقلة على الهواتف الذكية.

ولقد عوملت القطاعات الفرعية الكبرية من اقت�شاد اخلدمات يف 

اأفريقيا, ل�شنوات عديدة, باعتبارها غري قابلة للتداول التجاري, ومن 

ثم �شمح لها بالعمل يف القطاع غري الر�شمي املبهم. ونتيجة لذلك, 

ل تزال التجارة الر�شمية يف اخلدمات �شعيفة وغري جيدة التوثيق. 

ويف حني اأن التجارة يف اخلدمات ت�شهم بنحو 22 باملئة من اإجمايل 

جتارة اأفريقيا يف ال�شلع واخلدمات, تظل البلدان الأفريقية م�شوؤولة 

 وي�شري �شعف 
17

عن نحو 2 باملئة فقط من �شادرات اخلدمات العاملية. 

م�شتوى القيمة امل�شافة احلايل يف اخلدمات اإىل القدرة الهائلة على 

منو التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية. وي�شكل 

قطاع اخلدمات م�شدر دخل 30 باملئة من ال�شكان الأفارقة البالغني 

�شن العمل, ونحو 33 باملئة من عمل ال�شباب يف القطاع )املنتدى 

القت�شادي العاملي, 2017(.

ولقد تبني اأن اللوائح املعنية باإمدادات اخلدمات عرب احلدود تعوق 

منو التجارة الزراعية يف اخلدمات, مثل �شاعات العمل, والقيود 

على توزيع املنتجات, وتنافر املعايري ب�شاأن تدابري ال�شحة وال�شحة 

النباتية اأو عدم العرتاف بها, واإ�شدار ال�شهادات الفنية واملوؤهلت 

املهنية. وتت�شمن حواجز التجارة الأخرى نق�س ال�شفافية وتوافر 

املعلومات, والبريوقراطية التنظيمية, وارتفاع تكاليف الرتاخي�س 

ور�شوم اخلدمات, وا�شرتاطات التو�شيم, وتعقيد الإجراءات 

اجلمركية, والبنى التحتية ناق�شة التنمية للنقل والتكنولوجيا, مبا 

فيها عدم كفاية قدرات تنفيذ م�شاريع البنية التحتية اخلا�شة بامليل 

الأخري )الإطار 2(.

https://www.tralac.org/discussions/article/12839-trade-in-services-  17

and-the-afcfta-no-service-is-an-island.html#_ftn1 )تاريخ الت�شفح: 
.)2-3-2020

اخلدمات الرئي�سية يف قطاع الأغذية والزراعةال�سكل 14 

الأغذية والزراعة التوزيعاخلدمات املالية

النقل واملهام 

اللوج�ستية

تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت

امل�شدر: مقتب�س من منظمة الأغذية والزراعة )تقرير مرتقب(, التاآزر بني الزراعة وجتارة اخلدمات: اإتاحة فر�س النمو اجلديدة
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ا م�شاألة اأخرى  كما اأن حرية تنقل الأ�شخا�س عرب احلدود هي اأي�شً

�شديدة احل�شا�شية بالن�شبة للكثري من البلدان الأفريقية كما يتبني 

من الكم الهائل من احلواجز التنظيمية املطبقة, كالتاأ�شريات املكلفة, 

والقيود على احل�شول على ت�شاريح الإقامة والعمل, وغريها من 

عقبات الهجرة الأخرى. و�شت�شرت�شد اللوائح املتفاو�س عليها ب�شاأن 

الطرائق الأربعة لإمدادات التجارة يف اخلدمات, والتي �شتقنن يف 

الأطر التنظيمية للبلدان, بربوتوكول اتفاق منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية املعني بالتجارة يف اخلدمات وعمل اللجنة امل�شرتكة 

بني الدول املعنية بالتجارة يف اخلدمات, وهي التي ت�شرف على تنفيذ 

الربوتوكول ور�شده وتقييمه. والطرائق الأربعة لإمدادات التجارة 

يف اخلدمات هي كما يلي: الطريقة 1 )الإمداد عرب احلدود, مثل 

املحتوى الرقمي, والت�شالت(؛ الطريقة 2 )ال�شتهلك يف اخلارج, 

مثل اخلدمات الطبية والتعليمية وال�شياحية(؛ الطريقة 3 )التواجد 

التجاري, مثل مكاتب فروع ال�شركات الأجنبية(؛ الطريقة 4 )وجود 

الأ�شخا�س الطبيعيني, مثل ال�شت�شاريني املغرتبني, والتجار(.

وي�شعى بروتوكول اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية 

املعني بالتجارة يف اخلدمات اإىل تهيئة �شوق موحدة قارية حمررة 

للتجارة يف اخلدمات. وي�شمل بع�س امل�شائل املهمة التي تناولها 

اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية ال�شفافية, واملعاملة 

اخلا�شة والتف�شيلية, واللوائح, والعرتاف املتبادل, والحتكارات 

وال�شلوك املانع للمناف�شة, واملدفوعات والتحويلت, والإعانات. وقد 

اتفقت الدول الأفريقية الأع�شاء مبدئًيا على حترير خم�س خدمات 

ذات اأولوية - هي اخلدمات املالية, والت�شالت, والنقل, وال�شياحة, 

وخدمات الأعمال التجارية - مبوجب اتفاق منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية. ومن �شمن العتبارات املهمة يف اإمدادات 

اخلدمات عرب احلدود العرتاف املتبادل باملوؤهلت وتن�شيق املعايري 

والرتاخي�س وال�شهادات. ومن اأجل هذه الغاية ينبغي وجود لوائح 

موحدة ت�شمن جودة اخلدمات ومعيارها من حيث مزاياها التقنية 

و�شلمة امل�شتهلكني والأعمال التجارية وغريهم من امل�شتخدمني.

من املتوقع اأن يعزز حترير التجارة يف اخلدمات يف اأفريقيا دفع تناف�شية القت�شادات املحلية والأداء الت�شديري للبلدان يف ال�شلع واخلدمات. 

كما �شيجتذب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر الإ�شايف يف اخلدمات, باعتبار اأن اخلدمات يف القطاع الزراعي يجري تداولها اإىل حد كبري من 

خلل التواجد التجاري )الطريقة 3(. وت�شهم عدة عوامل يف زيادة التكاليف التجارية للخدمات وانخفا�س التناف�شية. ففي قطاع التوزيع 

الفرعي, يواجه مقدمو اخلدمات حتديات مثل تكاليف المتثال, واحلواجز التنظيمية, وخماطر الحتيال وعدم ال�شداد, واختلفات اللغات, 

وانخفا�س الثقة يف مقدمي اخلدمة الأجانب, واختلف اللوائح ال�شريبية, وارتفاع تكاليف ف�س املنازعات, وقيود املوردين. وعلى نف�س 

املنوال, يتعر�س قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت الفرعي اإىل قيود امللكية الأجنبية, وملكية احلكومة لكبار املوردين, ومتحي�س 

ال�شتثمار الأجنبي. اأما يف قطاع اخلدمات املالية الفرعي ناق�س التنمية, فمن �شاأن تن�شيق اللوائح داخل الأقاليم اأن ي�شاعد على التو�شع يف 

تطبيق التكنولوجيا املالية اأو اخلدمات املالية الرقمية عن طريق ال�شتفادة الق�شوى من املوارد املحدودة ومتكني ال�شناعة املالية من املناف�شة يف 

الأ�شواق الإقليمية والدولية. 

امل�شدر: مقتب�س من منظمة الأغذية والزراعة )تقرير مرتقب(, التاآزر بني الزراعة وجتارة اخلدمات: اإتاحة فر�س النمو اجلديدة

مزايا حترير اخلدمات الزراعية يف اأفريقيا وحتدياتهالإطار 2
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ح. التحديات والقيود

اأمام التجارة الزراعية البينية الأفريقية 

وفًقا ملوؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )2019(, ثمة ثلث فئات 

رئي�شية من العوائق اأمام التجارة البينية الأفريقية, هي: )1( �شعف 

القدرات الإنتاجية وحمدودية التنويع القت�شادي, مما يقيد نطاق 

ال�شلع الو�شيطة والنهائية التي ميكن تداولها ورمبا يثبط من التنمية 

الأ�شمل ل�شل�شل القيمة الإقليمية؛ )2( تكاليف التجارة املتعلقة 

بالتعريفات واملرتبطة ببطء تنفيذ جداول حترير التعريفات التي 

تقوم عليها اتفاقات التجارة احلرة؛ )3( ارتفاع تكاليف التجارة 

غري املرتبطة بالتعريفات, مبا يف ذلك تلك التي ت�شببت فيها جائحة 

كوفيد-19 الأخرية التي تعرقل تناف�شية ال�شركات والقت�شادات 

يف اأفريقيا. وميكن تف�شري مثل تكاليف التجارة املرتفعة هذه, 

واملرتبطة بتي�شري الأعمال التجارية والتجارة, باأوجه العجز يف البنية 

التحتية املادية وغري املادية يف اأفريقيا التي توؤثر على تكاليف النقل 

واملوا�شلت, مبا فيها التكاليف عند احلدود وخلفها.

القيود على �شعيد العر�س

تت�شمن التحديات املتعلقة بالقيود على �شعيد العر�س و�شعف 

القدرات الإنتاجية تدهور الأرا�شي والإجهاد املائي املو�شعي, 

وارتفاع م�شتويات خ�شائر ما بعد احل�شاد, وه�شا�شة الأ�شواق 

الزراعية الغذائية. فعلى �شبيل املثال, ل يجري ري �شوى 6 باملئة 

 مقارنة بن�شبة 14 
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فقط من الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة يف اأفريقيا

باملئة و50 باملئة يف اأمريكا اللتينية وجنوب اآ�شيا, على التوايل 

)منظمة الأغذية والزراعة, 2020د(. وي�شتخدم املزارع العادي يف 

اأفريقيا جنوب ال�شحراء 16 كغ من الأ�شمدة لكل هكتار, مقابل 

140 كغ و160 كغ يف اأمريكا اللتينية وجنوب اآ�شيا, على التوايل 
)البنك الدويل, موؤ�شرات التنمية العاملية(. كما اأن فر�س زيادة العمر 

التخزيني لل�شلع القابلة للتلف وغريها من ال�شلع اللينة عن طريق 

التجهيز الزراعي )مثال: اللحوم واخل�شروات والفاكهة املحفوظة 

ا حمدودة جراء ق�شور روؤو�س الأموال ونق�س  املعلبة( هي اأي�شً

ال�شتثمار يف من�شاآت التجهيز واآلته, وعدم كفاية البنى التحتية 

للتخزين اأو ل�شل�شلة الربودة, و�شعف خدمات الإر�شاد, واحل�شول 

على متويل مي�شور ل�شل�شل القيمة والتجارة.

ومن �شمن التحديات الأخرى ما يرتبط باحل�شول على الكهرباء 

يف اأفريقيا. فوفًقا للبنك الدويل, افتقر اأكرث من ن�شف ال�شكان يف 

اأفريقيا جنوب ال�شحراء اإىل احل�شول على الكهرباء يف 2016, وهذا 

اأعلى بكثري من اأي اإقليم ناٍم اآخر )مبا يف ذلك جنوب اآ�شيا واأمريكا 

 Blimpo and( واأعلى من �شمال اأفريقيا )اجلنوبية والبحر الكاريبي

Cosgrove-Davies, 2019(. وت�شنف بلدان �شرق اأفريقيا وو�شطها 
يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء �شمن الأدنى من حيث احل�شول على 

الكهرباء. وعلى الرغم من حت�شن احل�شول على الإنرتنت يف اأفريقيا, 

اإل اأن اختلف امل�شتويات فيما بني البلدان الأفريقية ل يزال ملحوًظا. 

وتقرتب ن�شبة ال�شكان الذين ي�شتخدمون الإنرتنت من 30 باملئة يف 

غرب اأفريقيا, ول تتعدى نحو 10 باملئة يف و�شط اأفريقيا, يف حني اأن 

اأكرث من ن�شف عدد ال�شكان ي�شتخدم الإنرتنت يف اجلنوب الأفريقي 

.)Mahler et al., 2019(

بيئة الأعمال التجارية

ت�شنف اأفريقيا, من حيث اإ�شلحات حت�شني تنظيم الأعمال التجارية 

وتعزيز حماية حقوق امللكية, �شمن اأدنى الأقاليم, وذلك وفًقا 
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ملوؤ�شرات ممار�شة اأن�شطة الأعمال ال�شادرة عن البنك الدويل.

ويتذيل قائمة املناطق دون الإقليمية و�شط اأفريقيا, يف حني اأن 

اجلنوب الأفريقي يت�شدر الت�شنيفات يف اأفريقيا.

واإ�شافة اإىل ذلك, تواجه ال�شادرات الأفريقية حتديات متعلقة بالوقت 

الذي ت�شتغرقه لعبور احلدود وارتفاع تكاليف معاملت املنتجات 

امل�شحونة. وبح�شب البنك الدويل, ل يزال الوقت املطلوب للت�شدير اأو 

ال�شترياد كبرًيا جًدا يف معظم البلدان الأفريقية. على �شبيل املثال, 

يقدر وقت الت�شدير )ا�شرتاطات احلدود( بعدد �شاعات ي�شل اإىل 

296 �شاعة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية و239 �شاعة يف �شاحل 
العاج, يف حني اأنه اأقل من 4 �شاعات يف اإ�شواتيني ولي�شوتو. ويقدر 

وقت الت�شدير )ا�شرتاطات التوثيق( بعدد �شاعات ي�شل اإىل 192 

�شاعة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب ال�شودان, يف حني 

ي�شل اإىل �شاعتني يف اإ�شواتيني وثلث �شاعات يف تون�س.

  تبلغ ح�شة الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة املجهزة للري 3 باملئة يف اأفريقيا 
18

جنوب ال�شحراء, ولكنها ت�شل اإىل نحو 20 باملئة يف �شمال اأفريقيا.

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trad-  19

ing-across-borders )تاريخ الت�شفح: 2-3-2020(
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التجارة غري الر�شمية عرب احلدود

ت�شاهم احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية يف ارتفاع م�شتويات 

الطابع غري الر�شمي كما لوحظ يف الكثري من البلدان الأفريقية. على 

�شبيل املثال, ت�شكل التجارة غري الر�شمية عرب احلدود من 30 اإىل 40 

باملئة من اإجمايل التجارة داخل اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي, 

 .)Afrika and Ajumbo, 2012( وتبلغ حتى 17.6 مليار دولر �شنوًيا

وت�شري البيانات يف اأوغندا اإىل اأن ال�شادرات غري الر�شمية اإىل دول 

اجلوار مثلت نحو 86 باملئة من ال�شادرات الر�شمية و19 باملئة من 

الواردات الر�شمية, يف حني اأن املنتجات الزراعية املتداولة ب�شكل 

غري ر�شمي كانت نحو 74 باملئة من ال�شادرات الزراعية الر�شمية 

)Lesser and Moisé-Leeman, 2009(. ويف �شرق اأفريقيا, �شكلت 

التجارة غري الر�شمية يف الأبقار 85 باملئة من اإجمايل جتارة الأبقار 

يف Afrika and Ajumbo, 2012( 2011(. وعلى نف�س الن�شق, 

رمبا متثل الإح�شاءات الر�شمية يف غرب اأفريقيا ثلًثا واحًدا فقط من 

القيمة الفعلية لتجارة املوا�شي داخل الإقليم يف مايل وبوركينا فا�شو 

.)Josserand, 2013(

ومتثل التجارة غري الر�شمية يف الذرة ما يقرب من 40 اإىل 45 

باملئة من جميع الذرة املتداولة ر�شمًيا - و31 باملئة من جميع الذرة 

املتداولة - بني جمهورية الكونغو الدميقراطية, ومالوي, وموزمبيق, 

 Lesser and( وجمهورية تنزانيا املتحدة, وزامبيا, وزميبابوي

Moisé-Leeman, 2009(. ويف نيجرييا, ت�شكل التجارة غري 
الر�شمية عرب احلدود بني 20 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل يف 

نيجرييا و75 باملئة يف بنن )جلنة الأمم املتحدة القت�شادية لأفريقيا, 

2010(. وبالفعل, تت�شم 15 باملئة من واردات نيجرييا بكونها غري 
ر�شمية, وهي ت�شل عرب احلدود بني بنن ونيجرييا. اإل اأن حتى مع 

ت�شمني التجارة غري الر�شمية عرب احلدود, ل يحتمل اأن يتجاوز 

اإجمايل م�شتوى التجارة البينية الأفريقية 20 باملئة من اإجمايل 

التجارة )مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2012(.

ومتثل التجارة غري الر�شمية عرب احلدود اأهمية خا�شة بالن�شبة 

للن�شاء ك�شبيل لك�شب العي�س وم�شدر للدخل. وتهيمن الن�شاء على 

التجارة بني جمهورية الكونغو الدميقراطية وجريانها يف منطقة 

البحريات الكربى, كما اأ�شار ثلثا املبحوثات اإىل اأن التجارة عرب 

 Brenton and Isik,( احلدود كانت م�شدر الدخل الرئي�شي لهن

2012(. وت�شري الأدلة املتوفرة اإىل اأن الن�شاء ت�شكلن ما بني 60 اإىل 
 Quisumbing et( 70 باملئة من التجار غري الر�شميني عرب احلدود

.)al., 2014; Afrika and Ajumbo, 2012

وت�شيع التجارة غري الر�شمية عرب احلدود ب�شبب �شعف القدرات 

املوؤ�ش�شية املرتبطة بال�شرائب والتنظيم وحقوق امللكية اخلا�شة. فكثرًيا 

ما ترتفع معدلت ال�شرائب, كما اأن الإجراءات املتعلقة بال�شرائب 

وت�شجيل الأعمال التجارية وترخي�شها والتفتي�س عليها عادة ما تكون 

يف غاية التعقيد. واإىل جانب ذلك, جترب حواجز اأخرى اأمام التجارة 

يف القطاع الر�شمي, ك�شعف املهارات والتعليم والتدريب و�شعف 

البنية التحتية, التجار على النخراط يف التجارة غري الر�شمية لك�شب 

عي�شهم )Koroma et al., 2017(. وملواجهة هذه امل�شائل, ينبغي على 

احلكومات تب�شيط الت�شريعات واللوائح املنظمة للتجارة, وتثقيف التجار 

.)Koroma et al., 2017( ب�شاأن الإجراءات الر�شمية, ومواجهة الف�شاد

ويفر�س الطابع غري الر�شمي كلفة �شخ�شية واجتماعية على التجار 

الذين متثل الن�شاء اأغلبيتهم. ويعمل التجار غري الر�شميني حتت 

رحمة امل�شوؤولني الذين كثرًيا ما يطلبون الر�شاوى, ويتحر�شون 

بالتجار وي�شيئون اإليهم جن�شًيا, وي�شادرون ب�شائعهم, مما 

يعطل امل�شاهمة التي ي�شاهم بها القطاع غري الر�شمي يف التنمية 

القت�شادية. واإ�شافة اإىل ذلك, كثرًيا ما ينظر امل�شوؤولون اإىل التجارة 

غري الر�شمية عرب احلدود بنظرة �شلبية كاإحدى �شور املناف�شة غري 

ال�شريفة لل�شلع املنتجة حملًيا يف القت�شاد الر�شمي وامل�شوؤولة عن 

خ�شائر �شخمة يف الإيرادات احلكومية.

�شل�شل القيمة الزراعية

تعهدت الدول الأفريقية الأع�شاء بالتزام, كما بينته �شيا�شات 

الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا واإعلن مالبو, لعتماد 

نهج اإقليمي م�شتدام ل�شل�شل القيمة. ولهذا ال�شبب, يويل اإطار 

تعزيز التجارة البينية الأفريقية اأولوية ل�شل�شل القيمة الزراعية 

امل�شتدامة, مع دمج اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية والأطراف 

الأخرى الرئي�شية يف التجارة البينية الأفريقية, حلث التحول 

الزراعي وحت�شني الأمن الغذائي عرب جلب امل�شادر املحلية واإ�شافة 

القيمة الإقليمية. وقد حددت قمة الأمن الغذائي يف اأفريقيا عام 

2006 بالفعل ال�شلع ال�شرتاتيجية التالية لتحقيق وفورات الإدماج 
العمودي واحلجم يف الزراعة الأفريقية, وهي: الأرز, والبقوليات, 

والذرة, والقطن, وزيت النخيل, وحلوم الأبقار, ومنتجات الألبان, 

والدواجن, واملنتجات ال�شمكية, واملنيهوت, والذرة الرفيعة, 

والُدخن. وتكمن الفكرة يف وجوب التاأكيد على امل�شتوى الإقليمي/

دون الإقليمي على عدد حمدود من ال�شلع ال�شرتاتيجية دون اإخلل 

باجلهود اجلارية يف اأوجه التنمية الأخرى على م�شتوى القطاع كله.

كما حددت اجلماعات القت�شادية الإقليمية �شلًعا ا�شرتاتيجية على 

امل�شتوى الإقليمي لدعم تنمية �شل�شل القيمة الإقليمية )الحتاد 

الأفريقي - بحوث احلبوب الغذائية وتنميتها يف املناطق �شبه القاحلة, 

2017(. على �شبيل املثال, اأولت ال�شوق امل�شرتكة ل�شرق اأفريقيا 
واجلنوب الأفريقي اأولوية للذرة, واملنيهوت, واملوا�شي, ومنتجات 

الألبان, واجللود, وفول ال�شويا, والفواكه, واخل�شروات, والأزهار. 

وتت�شمن ال�شلع ذات الأولوية بالن�شبة ملجموعة �شرق اأفريقيا الذرة, 

والأرز, والفا�شوليا, وفول ال�شويا, ودوار ال�شم�س, وزيت النخيل, 

واملنيهوت, والبطاطا الإيرلندية, ومنتجات الألبان, والأ�شماك. اأما 

ال�شلع الرئي�شية بالن�شبة للجماعة القت�شادية لدول و�شط اأفريقيا فهي 

الأرز, واملنيهوت, واملوا�شي, واللحوم, والدواجن, والقطن. وقد اأولت 

اجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا اأولوية للمنيهوت, والذرة, 

والأرز, والذرة الرفيعة, والفا�شوليا, واملوا�شي, واللحوم, ومنتجات 

الألبان, والقطن, والكاكاو, وم�شايد الأ�شماك, وتربية الأحياء املائية. 

وتت�شمن ال�شلع املقرتحة من الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 

الذرة الرفيعة, والُدخن, وال�شم�شم, والذرة, وق�شب ال�شكر, وال�شمغ 

العربي, و�شل�شل قيمة املوا�شي, واللحوم, والعلف, واجللود, 

ومنتجات الألبان. اأما ال�شلع ذات الأولوية بالن�شبة للجماعة الإمنائية 

للجنوب الأفريقي فهي املوا�شي, واجللود وما ي�شاحبها من �شل�شل 

القيمة, وفول ال�شويا, والقطن, والفول ال�شوداين.
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التعريفات

يت�شم متو�شط التعريفات املطبقة يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء 

بالنخفا�س الن�شبي بالفعل. فاملتو�شط املرجح للتعريفة املطبقة فعلًيا 

)الر�شم اجلمركي( يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء بالن�شبة جلميع 

الب�شائع كان 5.67 باملئة يف 2017, يف حني اأن املتو�شط املرجح 

لتعريفة الدولة الأوىل بالرعاية كان 7.85 باملئة. وعلى �شبيل املقارنة, 

فاملتو�شط املرجح للتعريفة الزراعية املطبقة فعلًيا )الر�شم اجلمركي( 

يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء يف 2019 كان 9.54 باملئة, يف حني اأن 
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املتو�شط املرجح لتعريفة الدولة الأوىل بالرعاية كان 13.23 باملئة.

وقد تعهدت الدول الأع�شاء يف اتفاق منطقة التجارة احلرة القرية 

الأفريقية بتحرير التجارة يف جميع جوانبها اجلوهرية عن طريق 

اإلغاء التعريفات على 90 باملئة من ال�شلع. وتنق�شم الن�شبة املتبقية 

)10 باملئة( بني املنتجات احل�شا�شة )7 باملئة( وقائمة احلظر, وهي 

حتديًدا املنتجات التي لن يقرتح خف�س التعريفات ب�شاأنها )3 باملئة(. 

والإطار الزمني لتنفيذ املنتجات غري احل�شا�شة هو 5 �شنوات بالن�شبة 

للبلدان النامية و10 �شنوات بالن�شبة للبلدان الأقل منًوا, اأما بالن�شبة 

للمنتجات احل�شا�شة, فهو 10 �شنوات و13 �شنة, على التوايل. 

و�شوف ت�شتمر التجارة داخل اجلماعات القت�شادية الإقليمية وفًقا 

لأنظمة التجارة املطبقة لديها, ولن يحدث حترير التعريفات مبوجب 

اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية �شوى فيما بني الدول 

الأع�شاء التي لي�س لديها اتفاق قائم فيما بينها. وثمة اختلفات 

جمة بني اجلماعات القت�شادية الإقليمية يف درجة حترير التعريفة 

التي حققتها فيما بني الدول الأع�شاء. وبح�شب جلنة الأمم املتحدة 

القت�شادية لأفريقيا )2016(, فيما يلي التعريفات املطبقة داخل 

اجلماعة القت�شادية الإقليمية )اأي التعريفات التي تطبقها الدول 

الأع�شاء يف اجلماعة القت�شادية الإقليمية على واردات غريها من 

الأع�شاء يف نف�س اجلماعة(: جتمع دول ال�شاحل وال�شحراء )7 

باملئة(, اجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا )6 باملئة(, اجلماعة 

الإمنائية للجنوب الأفريقي )4 باملئة(, احتاد املغرب العربي )3 باملئة(, 

اجلماعة القت�شادية لدول و�شط اأفريقيا )2 باملئة(, ال�شوق امل�شرتكة 

ل�شرق اأفريقيا واجلنوب الأفريقي )2 باملئة(, الهيئة احلكومية الدولية 

املعنية بالتنمية )2 باملئة(, جمموعة دول �شرق اأفريقيا )0 باملئة(.

وخلل مفاو�شات التجارة ويف ا�شتعرا�شات ال�شيا�شات التجارية 

م�شتقبًل, يتعني على را�شمي ال�شيا�شات وكبار مفاو�شي التجارة 

لديهم اأن ي�شمنوا اللتزام مببداأ التجارة يف جميع جوانبها اجلوهرية 

دون اإثقال قائمة احلظر مبنتجات ح�شا�شة اأكرث من اللزم. وتت�شمن 

الأمثلة املنتجات الزراعية الغذائية ف�شًل عن املواد اخلام, واملواد 

الو�شيطة, وال�شلع الراأ�شمالية ذات الأهمية البالغة للتجهيز الزراعي 

وال�شناعات التحويلية. ومن الأف�شل اأن تكون قوائم احلظر اخلا�شة 

بال�شلع املتفاو�س عليها مبوجب اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية 

الأفريقية مركزة اإقليمًيا ولي�س فقط مقت�شرة على بلد بعينه. وهكذا, 

من �شاأن حترير التجارة يف ال�شلع احلرجة اأن يقل�س تكاليف 

ال�شترياد ويزيد التناف�شية التجارية ل�شل�شل القيمة الإقليمية التي 

تعتمد بكثافة على عدد من املدخلت امل�شتوردة مثل مكونات الأغذية, 

ومواد التعبئة, واملعدات الراأ�شمالية, وما �شابه من منتجات يف عملية 

الإنتاج.

ومن املتوقع اأن تتج�شد فوائد املزيد من التكامل التجاري على املدى 

الطويل, يف حني اأن معظم تكاليف الت�شوية والتكامل �شيتم تكبدها 

على املدى الق�شري. وبح�شب موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية, 

باإمكان اإلغاء التعريفات كاملة يف املرحلة النتقالية اأن ينتج عنه 

مكا�شب رفاه بقيمة 16.1 مليار دولر, يف حني ُيقّدر للتجارة البينية 

الأفريقية اأن تنمو اإىل 33 باملئة مرتفعة من 15 باملئة )موؤمتر الأمم 

املتحدة للتجارة والتنمية, 2019(. ويحتمل اأن تتاأثر هذه الأرقام تاأثًرا 

كبرًيا بجائحة كوفيد-19 احلالية.

احلواجز غري اجلمركية

 وتن�شيق ال�شيا�شات التكميلية 
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اإن تقلي�س احلواجز غري اجلمركية

التي تي�شر التجارة, ح�شب املبني �شابًقا, لهو اأمر بالغ الأهمية بالن�شبة 

لتعزيز التجارة البينية الأفريقية. فعلى الرغم من توافر الإرادة 

ال�شيا�شية على اأرفع امل�شتويات, تبقى عراقيل التنفيذ, ما ي�شيف 

تكاليف على عبور احلدود يف اأفريقيا. كما اأن تكاليف النقل املحلي 

مرتفعة, وتبلغ ما بني 50 و60 باملئة من تكاليف الت�شويق يف الإقليم, 

يف حني اأن حواجز الطرق كثرًيا ما ت�شيف اإىل تكلفة النقل.

ونظًرا لقت�شار تدابري ال�شحة وال�شحة النباتية على الزراعة, 

فقد اأ�شبحت اأكرث عبًئا ن�شبًيا مقارنة بالتعريفات. فتدابري ال�شحة 

وال�شحة النباتية ت�شطلع بالوظيفة ال�شرعية واحلرجة حلماية 

ال�شحة العامة واحلياة وال�شحة احليوانية والنباتية. اإل اأن �شعف 

القدرات الوطنية على المتثال ل�شرتاطات ال�شحة وال�شحة النباتية 

ميكن اأن يوؤدي اإىل حظر بلد ما من الأ�شواق الرئي�شية, يف حني اأن 

�شعف تطبيق الإجراءات من �شاأنه اأن يزيد من تكلفة التجارة. وتبني 

التقديرات اأن اأ�شعار الأغذية املحلية يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء اأعلى 

بن�شبة 13 باملئة يف املتو�شط جراء تدابري ال�شحة وال�شحة النباتية 

)Cadot and Gourdon, 2014(. ومن �شاأن ت�شجيع التجارة 

داخل الإقليم اأن يقت�شي تقلي�س هذه احلواجز اأمام التجارة, والتي 

كثرًيا ما تدفع التجار نحو ا�شتخدام القنوات غري الر�شمية, ومن 

  اأ�شار Debar and Tapsoba )2019(i اإىل اأن اختيار الأوزان امل�شتخدمة 
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حل�شاب متو�شط التعريفة يوؤثر على م�شتوى حماية التعريفة. وقد تاأكد هذا 

يف تقرير ر�شد التجارة الزراعية يف اأفريقيا لعام 2019 ال�شادر عن املعهد 

الدويل لبحوث ال�شيا�شات الغذائية. ومن املقرتح ا�شتخدام اأوزان مبنية على 

جمموعة مرجعية بدًل من اأوزان مبنية على قيمة التجارة. وقد تو�شل املوؤلفان 

اإىل متو�شط اأعلى بكثري للتعريفة الزراعية الأفريقية با�شتخدام الأ�شلوب 

اجلديد )18.01 باملئة يف 2016(.

  وفًقا مل�شرد علم القت�شاد الدويل )2014( ملوؤلفه Deardorff, ميكن اأن ت�شري 
21

احلواجز غري اجلمركية اإىل طائفة عري�شة من التدابري اأو ال�شيا�شات املحلية, 

بخلف التعريفات, تعمل على تثبيط الواردات اأو توؤدي اإىل ذلك. وقد 

تت�شمن احلواجز غري اجلمركية اإجراءات جمركية, وا�شرتاطات اإدارية, بل 

ولوائح حملية كمعايري ال�شحة اأو البيئة اأو العمل. ومن املفاهيم املرتبطة بها 

التدابري اللتعريفية, ويق�شد بها اأي �شيا�شة اأو ممار�شة ر�شمية تغري ظروف 

التجارة الدولية, مبا فيها تلك التي تعمل لزيادة التجارة اإىل جانب تلك التي 

تقيدها. وعليه, فالتدبري اللتعريفي اأ�شمل من احلاجز غري اجلمركي, على 

الرغم من اأن كليهما عادة ما ي�شتخدمان كبديل عن بع�شهما البع�س.
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ثم يخفقون يف المتثال الكامل لتدابري ال�شحة وال�شحة النباتية 

ويقو�شون من الأغرا�س املتوخاة منها. 

ويوؤكد ن�س اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية )امللحق 7 

من الربوتوكول املعني بالتجارة يف ال�شلع( على التعاون وامل�شاعدة 

الفنية لتعزيز قدرات البلدان على الوفاء مبعايري ال�شحة وال�شحة 

النباتية وت�شجيع تن�شيق املعايري ومعادلتها من اأجل النهو�س 

بالتجارة البينية الأفريقية ورفع حواجز التجارة غري ال�شرورية. 

وقد اأحرزت عدة بلدان وجماعات اقت�شادية اإقليمية تقدًما على 

امل�شتويني الوطني والإقليمي يف اإن�شاء اآليات تن�شيق, كلجان ال�شحة 

وال�شحة النباتية ل�شمان مواءمة املعايري مع معايري الهيئات الوا�شعة 

املعايري الدولية, كهيئة الد�شتور الغذائي, واملنظمة العاملية ل�شحة 

احليوان, والتفاقية الدولية لوقاية النباتات. واإ�شافة اإىل ذلك, 

قامت عدة جماعات اقت�شادية اإقليمية, كاملبادرة الثلثية بني ال�شوق 

امل�شرتكة ل�شرق اأفريقيا واجلنوب الأفريقي, وجمموعة دول �شرق 

اأفريقيا, واجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي, بالإ�شافة اإىل اجلماعة 

القت�شادية لدول غرب اأفريقيا, باإن�شاء بوابات على الإنرتنت من اأجل 

الإبلغ بال�شكاوى �شد احلواجز غري اجلمركية وحلها. وعلى نف�س 

املنوال, عممت مفو�شية الحتاد الأفريقي موؤخًرا بوابة قارية جديدة 
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لر�شد احلواجز غري اجلمركية واإلغائها.

وباإمكان احلكومات تي�شري التجارة عرب احلدود عن طريق ال�شتثمار 

يف البنية التحتية املادية, وتب�شيط الإجراءات اجلمركية, وتن�شيق 

املعايري, وتر�شيد اإجراءات الرتاخي�س وا�شرتاطات �شهادات املن�شاأ, 

وحت�شني احل�شول على معلومات ال�شوق وعلى التمويل, مع الرتقاء 

بحرفية موظفي اجلمارك عند نقاط العبور احلدودية.

كما تربز احلاجة اإىل �شيا�شات ذكية لتي�شري التجارة )على �شبيل 

املثال, النوافذ الوحيدة, واملراكز احلدودية ذات املنفذ الواحد, 

والتخلي�س قبل الو�شول, واإدارة املخاطر اجلمركية, ونظم تتبع 

م�شار ال�شحنات, ونظم العرتاف بالرتاخي�س والتاأمني( لتواجه 

احلواجز غري اجلمركية دعًما ل�شل�شل القيمة الزراعية والتكامل 

القت�شادي اإقليمًيا. ويف حالة التجارة غري الر�شمية, ثمة حاجة ملزيد 

من تب�شيط الإجراءات وحت�شني الظروف الأمنية يف املناطق احلدودية 

من اأجل �شغار التجار والتجار غري الر�شميني عرب احلدود. وتت�شمن 

هذه التدابري �شهادات املن�شاأ والوثائق اجلمركية املب�شطة, وقوائم 

ال�شلع املوؤهلة, واإعفاء �شحنات ال�شلع ال�شغرية امل�شابهة للمثال املطبق 

يف جمموعة دول �شرق اأفريقيا. بالإ�شافة اإىل اأن مكاتب الدعم 

التقني التجاري ميكنها اأن تقدم امل�شاعدة للتجار ويف نف�س الوقت 

ت�شجيل البيانات ب�شاأن اأن�شطة التجارة غري الر�شمية لدعم ت�شميم 

�شيا�شات ملئمة تقلل حوافز الطابع غري الر�شمي اإىل احلد الأدنى.

ومن �شاأن مواجهة هذه احلواجز غري اجلمركية, مبا فيها الختناقات 

عند احلدود وخلفها, اأن ي�شاعد على تقلي�س الوقت والتكلفة 

امل�شاحبني لعملية معاملة الت�شدير, وخف�س معدلت رف�س ال�شلع 

عند موانئ الدخول, وزيادة ثقة امل�شرتين الإقليميني والدوليني يف 

نظم اإ�شدار �شهادات املنتجات على امل�شتوى القطري. ونتيجة لهذه 

التح�شينات, �شتكون ال�شادرات الأفريقية يف موقف اأقوى لزيادة 

اأحجام ال�شادرات, وطلب اأ�شعار اأعلى لل�شلع ذات ال�شهادات, وتهيئة 

الرثوات وفر�س العمل عرب تو�شيع نطاق التجارة الإقليمية والدولية. 

ويف الوقت نف�شه, �شوف ت�شتمر تداعيات �شدمة فريو�س كورونا يف 

كبح اأداء اأفريقيا اقت�شادًيا وجتارًيا يف امل�شتقبل املرتقب.

�شدمات الطلب والعر�س خلل جائحة كوفيد-19

حمت جائحة كوفيد-19 فعلًيا املكا�شب املتحققة يف النمو القت�شادي 

التي راكمتها بلدان اأفريقية كثرية على مدار العقدين املا�شيني. 

فقد خلقت جائحة فريو�س كورونا �شدمات على امل�شتوى العاملي 

جاءت باآثار �شلبية على التجارة البينية الأفريقية, مع توقع انخفا�س 

الناجت املحلي الإجمايل ب�شدة من 2.4 باملئة يف 2019 اإىل ما بني 

2.1- باملئة و5.1- باملئة يف 2020, موؤذنة باأول ك�شاد يف الإقليم 
منذ 25 عاًما. وقد اأدت اجلائحة اإىل تدابري احتواء تت�شمن اإغلق 

احلدود وفر�س قيود على حركة الأ�شخا�س وال�شلع واخلدمات. 

وقد اأخلت هذه التدابري التقييدية باخلدمات الأ�شا�شية يف الزراعة 

والنظم الغذائية كاإنتاج الأغذية وجتهيزها, والنقل, والعنا�شر 

الرئي�شية الأخرى ل�شل�شل الإمدادات الزراعية. كما اأثرت اجلائحة 

�شلًبا على البلدان الأفريقية, هو ما يدلل عليه النكما�س ال�شديد يف 

ال�شادرات والواردات الزراعية اإىل جانب الق�شور املحلي ق�شري 

الأمد والرتفاع احلاد يف اأ�شعار الإمدادات الطبية والغذائية الذي 

يوؤثر على اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية والفئات الأخرى 

اله�شة من ال�شكان جراء اختناقات املوا�شلت, وال�شراء بدافع الهلع 
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واخلوف والتكهن.

لقد اأظهرت جائحة كوفيد-19 اإمكانية تدهور طارئ �شحي ب�شرعة 

ليتحول اإىل اأزمة اأمن غذائي وتغذوي ذي اآثار �شارة وا�شعة 

النت�شار وطويلة الأمد اإن مل تتم اإدارتها اإدارة �شحيحة. وميكن, 

كتدبري وقائي, دمج عدد من الدرو�س امل�شتفادة واأف�شل املمار�شات 

يف نظام اإدارة املخاطر ملنطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية على 

امل�شتويات الوطنية والإقليمية والقارية. وباإمكان هذه املمار�شات اأن 

ت�شاعد على احلد ما اأمكن من الآثار امل�شو�شة جلائحة كوفيد-19 وما 

ي�شابهها من �شدمات م�شتقبلية على التجارة البينية الأفريقية يف 

ال�شلع واخلدمات الزراعية. وت�شمل الدرو�س الرئي�شية لل�شتجابة 

جلائحة فريو�س كورونا ال�شرورة املطلقة واحلتمية ل�شون قنوات 

.https://tradebarriers.africa راجع  
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  بناء على التقييمات ال�شريعة التي اأجرتها منظمة الأغذية والزراعة واملنظمات 
23

الأخرى ما بني ني�شان/اأبريل واآب/اأغ�شط�س 2020, ثمة اأدلة اأن التجارة 

الزراعية الغذائية تاأثرت بفعل انح�شار الطلب و/اأو الختللت اللوج�شتية. 

وقد تاأثرت �شادرات املنتجات غري الغذائية جراء انخفا�س الأ�شعار وتباطوؤ 

الطلب يف اأ�شواق الت�شدير الرئي�شية, مثل �شادرات القطن من مايل وغريها 

من بلدان غرب اأفريقيا؛ وال�شاي والقهوة ومنتجات زراعة الأزهار من 

كينيا؛ والكا�شيو من غينيا بي�شاو؛ والتفاح والكمرثى من جنوب اأفريقيا؛ 

وال�شاي والقطن والقهوة واملنتجات الب�شتانية من جمهورية تنزانيا املتحدة. 

وقد تاأثرت الواردات بفعل الختللت اللوج�شتية وتدابري احتواء جائحة 

كوفيد-19, مثل حالت التاأخري عند احلدود واإتلف الأغذية الطازجة يف 

كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة؛ وتاأثر قطاعات احليوانات احلية واملوا�شي 

https://www.undp. والتنقل الرعوي يف بوركينا فا�شو واإريرتيا. راجع

org/content/undp/en/home/covid-19-pandemic-response/socio-
economic-impact-of-covid-19.html )تاريخ الت�شفح: 9-9-2020(.
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التجارة املفتوحة والتجارة عرب احلدود, وتن�شيق ال�شيا�شات فيما 

بني الدول الأع�شاء, وحماية العمال الأ�شا�شيني ل�شمان موا�شلة 

منظومات ال�شحة العامة والأغذية عملها, وتعميم ُنُهج مبتكرة لتي�شري 

التجارة وال�شتثمار والأن�شطة القت�شادية كاحللول الرقمية ونظم 

قوية للمراقبة لتكميل ممار�شات الأعمال التجارية التقليدية.

و�شيقت�شي تخفيف اأثر اجلوائح, كجائحة كوفيد-19, والأحداث 

الكارثية الأخرى على الأنظمة الغذائية تن�شيق اجلهود ل�شمان عمل 

الأ�شواق )مفو�شية الحتاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة, 

2020؛ منظمة الأغذية والزراعة, 2020ب(. وكي يحدث هذا, ينبغي 
على البلدان ا�شتعرا�س خيارات ال�شيا�شات التجارية وال�شرائب 

واآثارها املحتملة من اأجل تهيئة بيئة مواتية اأكرث للتجارة الغذائية. كما 

ينبغي تن�شيق ال�شيا�شات التجارية وتوجيهها نحو �شون احل�شول 

على الأغذية بطريقة م�شتهدفة ومتنا�شبة و�شفافة وموؤقتة, ل �شيما 

بالن�شبة للتدابري املقيدة للتجارة. على �شبيل املثال, ينبغي على 

احلكومات اإلغاء قيود الت�شدير القائمة, مبا يف ذلك حظر الت�شدير, 

مع خف�س تعريفات ال�شترياد لتي�شري الواردات, ومن ثم امل�شاعدة 

على معاجلة القلق املبا�شر ب�شاأن الإمدادات الغذائية وارتفاع اأ�شعار 

الأغذية. وقد ا�شتجابت البلدان الأفريقية للختللت املتعلقة بجائحة 

كوفيد-19 التي اأثرت على التجارة الزراعية والغذائية عن طريق 

اعتماد تدابري �شتى:

• خف�س تعريفات ال�شترياد وغريها من حواجز ال�شترياد اأو 
تعليقها؛

• تدابري تي�شري التجارة؛

• قيود الت�شدير املوؤقتة؛

• �شبط الأ�شعار موؤقًتا والقيود على التكدي�س اخلا�س؛

• تو�شيع الإنتاج املحلي ودعم املنتجني.

ويقدم اجلدول 6 موجًزا, بناء على اخلربات ال�شابقة للأزمات 

ال�شحية والغذائية, ملزايا ال�شتجابات ال�شيا�شية املختلفة وعيوبها من 

اأجل بناء �شوق موحدة اأكرث �شموًدا للمنطقة التجارية احلرة القارية 

الأفريقية خلل جائحة كوفيد-19 ويف مراحل التعايف وما بعد 

ا على الطوارئ امل�شتقبلية. الأزمة, مما ميكن اأن ينطبق اأي�شً

اجلدول 6: عدد ناق�سي التغذية يف اأفريقيا ومناطقها دون الإقليمية )باملليون ن�سمة(، 2000-2018

الختللت/

الختللت املحتملة 

يف النظم الغذائية

ال�ستجابات 

ال�سيا�سية

احللول اأو اأف�سل املمار�سات اأو 

البتكارات اأو الدرو�ص امل�ستفادة 

اأو اخلربات من الأزمات/الطوارئ 

ال�سابقة، اأو كلها جمتمعة

عيوب احللمزايا احلل

1. اإغلق احلدود 
والإغلق ال�سامل 

وحتديات 

املوا�سلت 

والختناقات

• تن�شيق 
ال�شتجابة مع 

البلدان املجاورة

• تر�شيد اإجراءات تي�شري التجارة
• توفري اإعفاءات موؤقتة لل�شلع 

الأ�شا�شية من الر�شوم اجلمركية واإلغاء 

ال�شرائب اأو تاأجيلها

• اعتماد ت�شريع تتفاو�س عليه البلدان 
املجاورة للإ�شراع بحركة العنا�شر 

الغذائية

• اإلغاء حواجز الطرق و�شرائبها

• حت�شني تدفق ال�شلع
• خف�س عدم اليقني 

ورفع ا�شتقرار الأ�شعار

• الإ�شراع بتخلي�س 
ال�شلع الأ�شا�شية

• تعزيز توافر الأغذية

• خ�شارة اإيرادات 
ال�شرائب

• انخفا�س اأ�شعار 
البدائل املحلية مما ميثل 

معاقبة للمنتجني املحليني

• ارتفاع الطلب على 
الأ�شواق الدولية وارتفاع 

الأ�شعار الدولية
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اجلدول 6: عدد ناق�سي التغذية يف اأفريقيا ومناطقها دون الإقليمية )باملليون ن�سمة(، 2000-2018

الختللت/

الختللت املحتملة 

يف النظم الغذائية

ال�ستجابات 

ال�سيا�سية

احللول اأو اأف�سل املمار�سات اأو 

البتكارات اأو الدرو�ص امل�ستفادة 

اأو اخلربات من الأزمات/الطوارئ 

ال�سابقة، اأو كلها جمتمعة

عيوب احللمزايا احلل

2. انهيار الطلب على 
ال�سادرات الزراعية

• الت�شاور مع 
�شركاء التجارة 

والبلدان املجاورة

• �شون ت�شدير ال�شلع الزراعية 
ال�شرتاتيجية

• اإيجاد اأ�شواق ت�شدير بديلة, مثل 
املنطقة التجارية احلرة القارية الأفريقية, 

والأ�شواق الإقليمية

• ت�شجيع بدائل ال�شترياد - توفري 
املدخلت وت�شجيع املنافذ الرئي�شية 

للبيع بالتجزئة على بيع منتجات الأغذية 

املحلية

• دعم امل�شاريع ال�شغرى وال�شغرية 
واملتو�شطة من خلل وكالت ت�شجيع 

الت�شدير

• متديد العمر التخزيني لل�شلع عن 
طريق احلفظ والتجهيز الزراعي

• ال�شعي لتخفيف اأعباء الديون ودعم 
برامج التحفيز وتدابري احلماية 

الجتماعية

• �شمان الحتفاظ بالعملء 
وبالوظائف

• التو�شع نحو اأ�شواق 
جديدة

• ل �شيء

3. ق�سور العر�ص يف 
ال�سوق املحلية وعدم 

ا�ستقرار الأ�سعار

• ا�شتحداث 
�شوابط ت�شدير 

موؤقتة للأغذية 

الأ�شا�شية املختارة

• ا�شتناًدا اإىل املعلومات التحليلية 
للأ�شواق, بناء خمزونات غذائية يف 

حالت الطوارئ؛ مثًل احتياطي احلبوب 

ال�شرتاتيجي الوطني ح�شب احلاجة

• زيادة الإنتاج املحلي
• تكثيف الر�شد واملراقبة للإمدادات 

احلرجة وتدفقات التجارة, مبا فيها 

اإجراء التقييمات الدورية للأثر 

الجتماعي القت�شادي

• الت�شاور مع �شركاء التجارة والبلدان 
املجاورة

• ا�شتك�شاف قنوات بديلة ل�شل�شل 
الإمدادات, مثل التجارة الإلكرتونية

• متديد العمر التخزيني لل�شلع عن 
طريق احلفظ والتجهيز الزراعي

• جلان �شبط الأ�شعار
• املحظورات والعقوبات على املواد 

الغذائية الأ�شا�شية ذات ال�شلة

• خف�س تعريفات ال�شترياد بالن�شبة 
لل�شلع الزراعية احلرجة

• خف�س عدم اليقني يف 
ال�شوق الوطنية ورفع 

ا�شتقرار الأ�شعار وتوافر 

الأغذية

• التخفيف من حدة نق�س 
الأغذية املحتمل

• انخفا�س الإمداد 
العاملي وارتفاع الأ�شعار 

الدولية, مما ي�شيف لعدم 

ال�شتقرار يف الأ�شواق 

العاملية

• انخفا�س اأ�شعار املنتجني 
املحليني

• خ�شارة مكا�شب 
الت�شدير
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اجلدول 6: عدد ناق�سي التغذية يف اأفريقيا ومناطقها دون الإقليمية )باملليون ن�سمة(، 2000-2018

الختللت/

الختللت املحتملة 

يف النظم الغذائية

ال�ستجابات 

ال�سيا�سية

احللول اأو اأف�سل املمار�سات اأو 

البتكارات اأو الدرو�ص امل�ستفادة 

اأو اخلربات من الأزمات/الطوارئ 

ال�سابقة، اأو كلها جمتمعة

عيوب احللمزايا احلل

4. ارتفاع اأ�سعار 
الأغذية

• ا�شتحداث 
�شوابط موؤقتة على 

الأ�شعار مع الر�شد 

واملراقبة

• جلان �شبط الأ�شعار
• املحظورات والعقوبات على املواد 

الغذائية الأ�شا�شية ذات ال�شلة

• خف�س تعريفات ال�شترياد بالن�شبة 
لل�شلع الزراعية احلرجة

• توافر الأغذية بتكلفة 
اأي�شر 

• معاقبة املنتجني املحليني 
بخف�س الأ�شعار وتثبيط 

الإنتاج امل�شتقبلي

• حتديات التنفيذ الفعلي

قواعد املن�شاأ

يحت��وي اتف��اق منطق��ة التج��ارة احلرة القاري��ة الأفريقية على اأحكام 

م��ن اأج��ل تطبي��ق قواعد املن�ش��اأ يف الربوتوك��ول املعني بالتجارة يف 

ال�ش��لع, وهي ت�ش��اعد على التمييز بني ال�ش��لع امل�ش��توردة املوؤهلة 

وغ��ري املوؤهل��ة ملعامل��ة تف�شيلي��ة. ونظًرا لختلف م�ش��تويات التنمية 

القت�شادي��ة, فق��د اتفق��ت ال��دول الأع�شاء على نهج خمتلط ي�ش��مل 

قاعدة عامة, كا�ش��رتاط املحتوى املحلي بن�ش��بة 40 باملئة, اإىل جانب 

ع��دد م��ن القواع��د املقت�ش��رة عل��ى منتج بعينه التي تتناول ال�ش��واغل 

من منطلق الأعمال التجارية وال�ش��واغل ال�ش��رتاتيجية الأخرى لدى 

ال��دول الأع�ش��اء. وق��د دفع��ت القت�شادات الأكرب ذات ال�شناعات 

الأك��رب حجًم��ا ون�شًج��ا باجت��اه قواعد مقت�شرة عل��ى منتجات بعينها 

حتول دون اإ�ش��اءة ا�ش��تغلل القواعد من اأجل الك�ش��ب التجاري من 

جانب �ش��ريك جتاري واحد على ح�ش��اب الأع�شاء الآخرين, ول �ش��يما 

بالن�ش��بة لل�ش��لع ذات امل�شادر اخلارجية التي ل تفي با�ش��رتاطات 

قواع��د املن�ش��اأ, ول��ذا فه��ي غري موؤهلة للتف�شي��لت التجارية. وتفتقر 

بل��دان اأ�شغ��ر كث��رية اإىل نظ��م ملئم��ة لإدارة املخاطر واإىل القدرات 

الإداري��ة لإنف��اذ القواع��د املقت�ش��رة على منتج��ات بعينها, ولذا, فالنهج 

املختل��ط يوف��ر ه��ذه املرون��ة للبلدان لإجراء التفتي�ش��ات على المتثال 

ولإ�شدار �ش��هادات املن�ش��اأ لتي�ش��ري التجارة البينية الأفريقية يف بيئة 

اأعم��ال اأك��رث قابلي��ة للتنبوؤ بها واأكرث �ش��فافية.

�شبل النت�شاف التجاري, وت�شوية املنازعات, 

وحماية حقوق امللكية الفكرية

يت�شمن التفاق نظاًما للنت�شاف التجاري اأو تدابري احلماية 

التجارية ملواجهة املمار�شات التجارية غري العادلة. وتت�شمن �شبل 

النت�شاف التجاري تدابري مكافحة الإغراق لتعوي�س الإغراق, 

والتدابري التعوي�شية ملكافحة الإعانات غري القانونية, وتدابري وقاية 

للحماية من طفرات ال�شترياد, وبالأخ�س اإذا كانت تفاقم من م�شاكل 

ميزان املدفوعات.

كما �شيجري تطبيق اآلية لت�شوية املنازعات للتعامل مع املنازعات 

التجارية, كاإغلق احلدود الأخري يف اأجزاء من �شرق اأفريقيا 

وغربها, مما كان له اآثار عك�شية على التجارة والأمن الإقليميني. 

وجمدًدا, تكمن م�شائل التنفيذ الرئي�شية ب�شاأن قواعد املن�شاأ و�شبل 

النت�شاف التجاري يف �شعف قدرة البلدان على التعامل مع 

ال�شكاوى واإنفاذ القواعد ملكافحة الف�شاد, والتهريب, والتزوير, 

والإغراق, وغريها من ممار�شات التجارة غري العادلة.

امل�شدر: مفو�شية الحتاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة )2020(, ومنظمة الأغذية والزراعة )2020ب(, وجتميع املوؤلفني من بيانات ر�شد النظم الغذائية القطرية 

ال�شادرة عن املكتب الإقليمي ملنظمة الأغذية والزراعة باأفريقيا, والتي وثقت اختللت النظم الغذائية والإجراءات ال�شيا�شية املرتبطة بفا�شية كوفيد-19.
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��ا اأحكاًما من اأج��ل بروتوكول خم�ش�س  ويت�شم��ن التف��اق اأي�شً

حلق��وق امللكي��ة الفكري��ة. ويحمي الربوتوكول �شد ال�شتن�ش��اخ 

دون ت�شري��ح والقر�شن��ة للمنتج��ات ال�شناع��ات الإبداعية )الأفلم, 

واملو�ش��يقى, واملن�ش��ورات, وغريها من الإبداعات(, والتنوع 

البيولوج��ي )امل��واد النباتي��ة وغريه��ا من املواد الوراثية, والبذور, 

واأ�ش��ماء الأماكن, واملوؤ�ش��رات اجلغرافية اخلا�شة بال�ش��عوب 

الأ�شلي��ني(, واملنتج��ات املتعلق��ة بالبيان��ات وتكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت )التطبيقات الزراعية مب�ش��اعدة احلا�ش��وب( وغريها 

م��ن ال�ش��لع واخلدم��ات, مب��ا فيها امل�ش��تح�شرات ال�شيدلنية, التي 

تدخل ال�ش��وق الدولية ب�ش��كل غري قانوين دون ما يكفي من احلماية 

والتعوي���س ملالكيه��ا ومبدعيها وخمرتعيها.

التو�شيل بالإنرتنت والرقمنة

رغم اأن احل�شول على الإنرتنت اآخذ يف النمو يف اأفريقيا, يلحظ 

اأنه يحدث على م�شتويات خمتلفة فيما بني البلدان الأفريقية. وتقرتب 

ن�شبة ال�شكان الذين ي�شتخدمون الإنرتنت من 30 باملئة يف غرب 

اأفريقيا, ول تتعدى نحو 10 باملئة يف و�شط اأفريقيا, يف حني اأن اأكرث 

من ن�شف عدد ال�شكان ي�شتخدم الإنرتنت يف اجلنوب الأفريقي 

)Mahler et al., 2019(. وهذا الو�شع, اإذ يتفاقم بفعل ال�شوابط 

التي تفر�شها الدول والرقابة على الإنرتنت يف بع�س البلدان, يوؤثر 

على احل�شول على تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وا�شتخدامها 

لتي�شري التجارة, وخا�شة التجارة عرب احلدود وم�شاركة ال�شباب 

يف التجارة. على �شبيل املثال, ميكن اأن تي�شر التكنولوجيا الرقمية 

ت�شويق املنتجات التي ينتجها املزارعون للم�شتهلكني حملًيا وعرب 

احلدود على حد �شواء, ول �شيما يف ظل تطبيق قيود جائحة 

كوفيد-19. كما ميكن ملبيعات املنتجات عرب الإنرتنت )التجارة 

الإلكرتونية( اأن تربط املزارعني مب�شرتي هذه املنتجات, كالفواكه 

واخل�شروات الطازجة وغريها من الأغذية القابلة للتلف, مما 

ي�شمح للمزارعني بالبيع مبا�شرة للم�شتهلكني )مثًل, يف املدن( مع 

�شمان �شلمة الأغذية عرب التتبع الرقمي. كما ت�شتخدم احلكومات 

التكنولوجيا الرقمية لتنفيذ تدابري احلماية الجتماعية )التحويلت 

النقدية الإلكرتونية, والأموال املتنقلة, وغري ذلك( وغريها من 

اأ�شكال دعم املزارعني يف ظل تدابري التباعد الجتماعي. واإدراًكا 

نة  لأهمية التكنولوجيا الرقمية, اأ�شبحت التجارة الإلكرتونية مت�شمَّ

يف اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية عرب مقرر جلمعية 

روؤ�شاء الدول واحلكومات بالحتاد الأفريقي يف �شباط/فرباير 

2020, و�شيتم دجمه خلل املرحلة الثالثة من املفاو�شات.

لقد �شخمت جائحة كوفيد-19 اختناقات التجارة القائمة, مبا 

فيها النظم التناظرية الورقية القا�شرة التي تعتمد على الت�شال 

ال�شخ�شي والوثائق املادية للجمارك وال�شداد من اأجل حركة ال�شلع 

الزراعية عرب احلدود. وحتظى الرقمنة بالقدرة على تي�شري التجارة 

الدولية والإ�شراع بها باأمان, وي�شمل هذا تنفيذ اتفاق منطقة التجارة 

احلرة القارية الأفريقية بعمليات اأ�شرع واأكرث مردودية للتكاليف 

واأقل بريوقراطية. ومن �شاأن اإ�شدار ال�شهادات اإلكرتونًيا اأن يقلل 

من عمليات التخلي�س الر�شمية املطولة واملكلفة, ك�شهادات التفتي�س 

املطلوبة لدى ال�شلطات الغذائية, وتر�شيد اإجراءات المتثال, واإن�شاء 

قواعد بيانات دقيقة وجاهزة للو�شول اإليها ب�شاأن تكوين الأغذية 

وملوثاتها. وباإمكان منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية اأن 

ت�شاعد, خلل هذه الفرتة ال�شعبة ويف مواجهة غريها من التحديات 

الرئي�شية عرب القارة, على رعاية ال�شتخدام املو�شع للتكنولوجيا 

الرقمية لتعزيز التجارة يف اأفريقيا.

نظم معلومات ال�شوق واإح�شاءات التجارة

تتقا�شم نظم معلومات ال�شوق والتجارة يف اأفريقيا عموًما عدة 

خ�شائ�س, ك�شعف القدرات املوؤ�ش�شية والبنية التحتية, وق�شور 

املوارد الب�شرية املاهرة, ونق�س ال�شتثمار على مدار عدة عقود. 

ونتيجة لذلك, مييل جمع البيانات وحتليلها ون�شرها اإىل املحدودية 

وعدم املوثوقية, واإن كان مع بع�س ال�شتثناءات. ونظًرا ل�شعف 

البنية التحتية للأ�شواق يف اأفريقيا, كثرًيا ما تت�شم الأ�شواق الإقليمية 

بالتوجه املحلي وبالتجزوؤ مع �شعف انتقال الأ�شعار بني الأ�شواق, 

ومن ثم التذبذب احلاد يف الأ�شعار. وعليه, ميكن اأن يتزامن النق�س 

احلاد يف الأغذية يف اإحدى املناطق دون الإقليمية مع فوائ�س 

يف غريها من الأماكن داخل نف�س البلد اأو الإقليم, يف ظل فقدان 

ا جتارية, جراء تكرار نق�س  اأ�شحاب امل�شاريع القت�شادية فر�شً

املعلومات, و�شعف الت�شالت, والختناقات يف قنوات التوزيع. 

وكانت اإحدى ال�شتجابات ملعاجلة م�شاكل الت�شويق هذه هي اإن�شاء 

نظم اأكرث موثوقية وقوة ملعلومات الأ�شواق بحيث جتعل املعلومات 

اأكرث جاهزية حل�شول اأ�شحاب امل�شاريع من القطاع اخلا�س 

واملزارعني الفقراء عليها عرب املنابر الرقمية, والهواتف الذكية, 

والو�شائط الأخرى.

ومع ت�شارع عملية تكامل التجارة يف اأفريقيا, والإمداد باإح�شاءات 

التجارة املوثوقة يف �شبه الوقت احلقيقي من م�شادر متعددة, مبا 

فيها مكاتب الإح�شاءات احلكومية, والوزارات, والبائعني التجاريني, 

ومنظمات املزارعني, �شت�شبح قواعد بيانات املوؤ�ش�شات املالية, مبا 

فيها معلومات ائتمان الأعمال التجارية وامل�شتهلكني, واملوؤ�ش�شات 

البحثية, والأو�شاط الأكادميية, �شرورية من اأجل �شياغة �شيا�شات 

التكامل التجاري ومواجهة عراقيل التجارة. وتت�شمن هذه 

الحتياجات املعلوماتية معلومات التجارة, وتقارير املعلومات, 

ودرا�شات ال�شوق, واأمناط الطق�س واملناخ, ف�شًل عن مراقبة 

فريو�س كورونا وغريه من الأمرا�س يف اأ�شواق الأغذية. واعرتاًفا 

باحلاجة امللحة ملوارد املعلومات املتنوعة, فالحتاد الأفريقي ب�شدد 

اإن�شاء مر�شد التجارة الأفريقية كركيزة اأ�شا�شية ملنطقة التجارة 

احلرة القارية الأفريقية.

تغري املناخ والتجارة

وفًقا ملنظمة الأغذية والزراعة )2018(, يوؤتي تغري املناخ اآثاًرا هائلة 

على الزراعة والأمن الغذائي. فاآثاره املبا�شرة وغري املبا�شرة على 

التجارة توؤثر على قدرة البلدان على ممار�شة التجارة. وباإمكان 

ارتفاع متو�شطات درجات احلرارة, والتغريات يف الت�شاقط, 

وارتفاع م�شتويات �شطح البحر, والأحوال اجلوية الق�شوى اأن توؤثر 
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الزراعة الذكية مناخًيا هي نهج متعدد الأهداف مل�شاعدة الأ�شخا�س الذين يديرون نظًما زراعية على ال�شتجابة الفعالة لتغري املناخ. وي�شعى 

نهج الزراعة الذكية مناخًيا لتحقيق اأهداف ثلثة, هي: )1( زيادة الإنتاجية والدخول على نحو م�شتدام؛ )2( التكيف مع تغري املناخ؛ )3( تقليل 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري كلما اأمكن )تخفيف اآثار تغري املناخ(. ولي�شت الزراعة الذكية مناخًيا جمموعة من املمار�شات التي ميكن 

نة يف ال�شياقات املحلية. وترتبط الزراعة الذكية مناخًيا باإجراءات يف املزارع  تطبيقها عاملًيا, بل هي بالأحرى نهج ت�شرتك فيه عنا�شر �شتى مت�شَمّ

وخارجها, وت�شتمل على التكنولوجيا وال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات وال�شتثمار. وتت�شمن اإجراءات تنفيذ نهج الزراعة الذكية مناخًيا ما يلي:

1.    تو�شيع اأ�شا�س القرائن؛

2.     دعم الأطر امل�شجعة على �شعيد ال�شيا�شات العامة؛

3.     تعزيز املوؤ�ش�شات الوطنية واملحلية؛

4.     حت�شني خيارات التمويل؛

5.     تنفيذ املمار�شات على امل�شتوى امليداين. 

امل�شدر: http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/overview/en/)تاريخ الت�شفح: 2-3-2020(

الزراعة الذكية مناخًياالإطار 3

على م�شتويات املحا�شيل, والإنتاج احليواين, وم�شايد الأ�شماك, 

وتربية الأحياء املائية. وبح�شب توقعات منظمة الأغذية والزراعة, 

من املتوقع اأن يرتاجع متو�شط الغلة العاملي يف كل املحا�شيل بن�شبة 

1.1 باملئة ما بني 2011 و2050 جراء تغري املناخ فقط )منظمة الأغذية 
والزراعة, 2018(. و�شتحل اأكرب معدلت الرتاجع بالبلدان النامية, 

مبا فيها اأجزاء من اأفريقيا, كما �شتوؤثر على الأغذية الأ�شا�شية, 

كالقمح )17- باملئة(, والذرة )5- باملئة(, والذرة الرفيعة )15- باملئة(, 

والُدخن )10- باملئة( )Knox et al., 2012؛ منظمة الأغذية والزراعة, 

2018(. وقد يوؤدي هذا الو�شع اإىل تغيريات يف امليزة الن�شبية على 
م�شتوى الأقاليم وعلى م�شتوى ال�شلع الأ�شا�شية, وبالتايل, اإىل 

تغيريات يف التجارة الزراعية )منظمة الأغذية والزراعة, 2018(. 

وتبني توقعات منظمة الأغذية والزراعة اأن, با�شتثناء �شرق اأفريقيا, 

الواردات ال�شافية الزراعية من املتوقع اأن تزداد على مدار نف�س 

الفرتة يف جميع املناطق دون الإقليمية الأفريقية جراء تغري املناخ 

)منظمة الأغذية والزراعة, 2018(. و�شي�شهد غرب اأفريقيا ال�شرر 

الأكرب, متبوًعا ب�شمالها. كما ميكن لتغري املناخ اأن يزيد من ه�شا�شة 

�شل�شل الإمدادات والنقل والتوزيع التي تعتمد عليها التجارة 

الدولية )Tamiotti, 2009( واأن يوؤدي اإىل خ�شائر هائلة ما بعد 

احل�شاد )منظمة الأغذية والزراعة, 2016ب(.

ومن الناحية الأخرى, ميكن اأن تعمل التجارة كا�شرتاتيجية للتكيف 

مع تغري املناخ عن طريق تثبيت اأ�شعار الأغذية وكمياتها خلل فرتات 

تذبذب الإنتاج. وتوحي الأدلة باأن الإنتاج املحلي يف البلدان فرادى 

هو عادة اأكرث تقلًبا عن املجاميع القطرية عاملًيا واإقليمًيا. ولذا, ميكن 

اأن تتيح التجارة اإدماج الأخطار امل�شاحبة لنق�س الإنتاج الذي 

يت�شبب فيه الطق�س اأو ال�شراعات اأو ال�شيا�شات. ويف هذا ال�شدد, 

جتب مواءمة ال�شيا�شات التجارية مع الأهداف املناخية و�شمان 

اأن تلعب التجارة املفتوحة دورها كاآلية تكيف دون تعويق اأهداف 

التخفيف من اآثار تغري املناخ. على �شبيل املثال, قد تزيد ال�شيا�شات 

التجارية التغريات املناخية �شوًءا, مما ي�شجع على اإنتاج �شلع ذات 

كثافة عالية من انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري الب�شرية املن�شاأ 

وتوزيعها عاملًيا )De Pinto et al., 2017(. ويقال اإن النظم الغذائية 

ت�شهم بن�شبة ترتاوح بني 19 باملئة و29 باملئة من انبعاثات غازات 

الحتبا�س احلراري, حيث ي�شكل الإنتاج الزراعي ما بني 80 باملئة 

و86 باملئة من اإجمايل انبعاثات النظم الغذائية, ويعود هذا ب�شفة 

رئي�شية اإىل التخمر املعوي, والروث احليواين, وا�شتخدام الأ�شمدة 

 Vermeulen( ال�شناعية, وتغري ا�شتخدام الأرا�شي, واإزالة الغابات

et al., 2012(. ولذا, فمن �شاأن النهج املتكامل لل�شيا�شات التجارية 
املتوائم مع الزراعة الذكية مناخًيا اأن يلعب دوًرا مهًما يف تخفيف 

اآثار الن�شاط الزراعي على تغري املناخ, ف�شًل عن تعزيز قدرة 

املزارعني امل�شت�شعفني على ال�شمود اأمام تغري املناخ )راجع الإطار 

3(. كما ميكن اأن تكون جائحة كوفيد-19 نقطة حتول لإعادة موازنة 
النظم الغذائية وحتويلها بحيث ت�شبح اأكرث �شموًل للجميع وا�شتدامة 

و�شموًدا.
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ال�شوؤون اجلن�شانية وال�شباب والتجارة

اإن الزراعة, كما �شبقت الإ�شارة اإليها يف الق�شم هاء, وبالن�شبة 

لل�شناعات التحويلية واخلدمات, هي اأهم م�شدر لتوظيف الن�شاء 

بهام�س وا�شع يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء. بيد اأن م�شاهمة الن�شاء 

النا�شطات اقت�شادًيا يف الزراعة, وبالتوافق مع الجتاه التنازيل يف 

م�شاهمة التوظيف يف الزراعة )للرجال والن�شاء كليهما( يف ال�شنوات 

الأخرية, اآخذة يف النخفا�س يف جميع املناطق دون الإقليمية 

الأفريقية, با�شتثناء �شرق اأفريقيا )منظمة العمل الدولية, 2020(. 

ويرتفع التنا�شب يف و�شط اأفريقيا و�شرقها. بالإ�شافة اإىل اأن الن�شاء 

ت�شاهمن م�شاهمة جمة يف التجارة, ول �شيما التجارة عرب احلدود. 

ويف الواقع, وبح�شب هيئة الأمم املتحدة للمراأة, ت�شكل الن�شاء ما بني 

60 باملئة و70 باملئة من التجار غري الر�شميني عرب احلدود يف غرب 
.)Afrika and Ajumbo, 2012( اأفريقيا وو�شطها وجنوبها

ومتثَّل الن�شاء متثيًل مفرًطا يف التجارة عرب احلدود, اإل اأن 

احتياجاتهن اخلا�شة ل توىل العتبار الكايف واأن�شطتهن تقع اإىل 

حد كبري �شمن القطاع غري الر�شمي. ويف�شر ذلك بقيود خا�شة 

بنوع اجلن�س كدور الن�شاء التقليدي يف املجتمع باعتبارهن مقدمات 

رعاية وربات منازل دون اأجر, ونق�س الو�شول اإىل عوامل 

الإنتاج, ف�شًل عن حواجز حرية احلركة, وال�شيطرة على الأ�شول 

وامل�شاركة يف الأن�شطة الإنتاجية. وبالن�شبة لل�شبب الأخري, ت�شبح 

القيود اأو الف�شاد على احلدود عوامل مقيدة عندما يتعلق الأمر ببيع 

املنتجات يف اخلارج. وتتواجد الفجوات بني اجلن�شني يف جمالت 

عدة, كالأرا�شي, واملوا�شي, والعمالة الزراعية, والتعليم, وخدمات 

الإر�شاد الزراعي, واملدخلت, واخلدمات املالية, والتكنولوجيا, 

ف�شًل عن نق�س احلماية الجتماعية للعمال غري الر�شميني. على 

�شبيل املثال, تقل احتمالية ا�شتخدام الأ�شمدة اأو البذور املح�شنة 

اأو الأدوات امليكانيكية يف الأ�شر التي تعيلها امراأة. ويف بع�س 

املناطق, يقل حجم املزرعة التي تديرها امراأة عن تلك التي يديرها 

رجل )منظمة الأغذية والزراعة, 2011(. وتت�شمن احللول املمكنة 

اإ�شلحات من اأجل تهيئة فر�س اأكرث اإن�شاًفا للح�شول على 

الأرا�شي وغريها من املوارد, مبا فيها اخلدمات املالية.

وعلى نف�س املنوال, ي�شكل ال�شباب جمموعة غالبة يف القطاع غري 

الر�شمي, حتى اأن ت�شعة من اأ�شل ع�شر عمال غري ر�شميني هم ن�شاء 

و�شباب )جلنة الأمم املتحدة القت�شادية لأفريقيا, 2015(. كما يواجه 

اأ�شحاب امل�شاريع من ال�شباب جمموعة عري�شة من احلواجز التي 

حتد من قدرتهم على الن�شمام اإىل �شل�شل القيمة وال�شتفادة من 

التجارة الدولية. ويتاأثر ال�شباب اأكرث من غريهم بارتفاع حواجز 

التجارة, وحتديًدا احلواجز غري اجلمركية, التي حتد من قدرتهم 

على الو�شول اإىل اأ�شواق اأفريقية اأخرى وا�شتغلل ميزة وفورات 

احلجم لزيادة تناف�شيتهم. بالإ�شافة اإىل ذلك, تتاأثر اأن�شطتهم ب�شدة 

بالبيئة املوؤ�ش�شية والتنظيمية على امل�شتوى الوطني, مما يوؤثر على 

قدرتهم على ال�شتثمار, والتي تكون يف بع�س الأحيان غري مواتية 

لل�شتثمار. كما اأن انعدام الأ�شول لرهنها ك�شمان للقرو�س, وبطء 

وترية البتكار واعتماد التكنولوجيا الرقمية واملتنقلة يف املوؤ�ش�شات 

املالية يف كثري من البلدان الأفريقية, وحمدودية و�شول ال�شباب اإىل 

�شبكات الأعمال التجارية وح�شولهم على املعلومات ودعم التجارة 

املقت�شر على ال�شباب واملهارات والثقافة املتعلقة بالتجارة, كلها 

ا يف حمدودية  حواجز متعلقة بالتجارة اأمام ال�شباب وت�شهم اأي�شً

احل�شول على التمويل. وميكن التغلب على هذه القيود عرب ا�شتخدام 

التطبيقات املتنقلة وغريها من تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات, 

ومتويل �شل�شل القيمة, والتدريب على الإملام بال�شوؤون املالية, 

وبناء قدرات املوؤ�ش�شات املالية على ت�شميم اخلدمات امللئمة ل�شباب 

املزارعني وامل�شاريع ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة احلجم )مركز 

التجارة الدولية, 2015؛ التحالف من اأجل ثورة خ�شراء يف اأفريقيا, 

2016(. ومن الإح�شاءات املب�شرة اأن متو�شط عمر ال�شكان يف 
اأفريقيا هو 19 عاًما, مما يعطي ال�شباب ميزة يف التكيف ال�شريع 

على الع�شر الرقمي وتطبيق التكنولوجيا والعلوم من اأجل التحول 

الهيكلي والنمو القت�شادي.

واإ�شافة اإىل ذلك, ت�شكل الهجرة من الريف اإىل املدينة والهجرة 

الدولية املكونة ب�شفة رئي�شية من ال�شباب حتدًيا كبرًيا للتجارة 

الزراعية البينية الأفريقية نظًرا لرتفاع البطالة, والنمو ال�شكاين, 

وعدم اليقني يف اآفاق الوظائف. وعليه, من ال�شروري تو�شيل 

اأ�شحاب امل�شاريع من ال�شباب الأفريقي بالتجارة عن طريق 

م�شاعدتهم على مواجهة حتدياتهم اخلا�شة وال�شماح لهم بروؤية 

القطاع الزراعي كفر�شة عمل جتاري جمدية قادرة على تزويدهم 

بفر�س عمل وم�شارات مهنية لئقة.

حتديات اأخرى

اإن الطابع غري الر�شمي للمزارعني الأفارقة اأ�شحاب احليازات 

الزراعية ال�شغرية وامل�شاريع ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة 

احلجم, مبا فيها وحدات الإنتاج املتناثرة والأعمال التجارية غري 

امل�شجلة, ميثل حتدًيا عندما يتعلق الأمر بربطهم بالتجارة, مع 

ا�شتغلل مزايا وفورات احلجم والقت�شاد الر�شمي.

كما اأن انخفا�س م�شتوى التعليم والقدرة على القراءة والكتابة, 

ول �شيما فيما بني الن�شاء وال�شباب, هو حتٍد كبري اأمام التجارة 

البينية الأفريقية. فانخفا�س امل�شتويات التعليمية يحد من القدرة على 

التجارة, ول �شيما فيما بني اأ�شحاب امل�شاريع من الن�شاء وال�شباب, 

جراء انعدام مهارات ريادة الأعمال, ف�شًل عن عموم انعدام التثقيف 

بالتجارة والوعي العام بامل�شائل التجارية.

كما يفاقم الف�شاد يف التجارة من تكلفتها وي�شاهم يف عدم كفاءة 

اأ�شاليب العمل. وهو يدفع امل�شاريع الأفريقية ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة احلجم والتجار الأفارقة عرب احلدود اإىل القطاع غري 

الر�شمي.

اأما احلواجز اللغوية بني التجار من خمتلف البلدان فتمثل حتدًيا اآخر 

اأمام التجارة البينية الأفريقية. فالدراية بلغة ال�شريك التجاري هي 

مهارة مهمة للأغرا�س التجارية, ول �شيما بالن�شبة ل�شغار التجار 

غري الر�شميني عرب احلدود )مثًل, اللغة الكي�شواحيلية يف �شرق 

اأفريقيا, ولغة اليوروبا يف بنن ونيجرييا وتوغو(.



38

ط. التمويل امل�شتدام لدعم التنفيذ 

تظل تلبية الطلب املتنامي على التمويل يف القطاع الزراعي يف 

اأفريقيا حتدًيا كبرًيا وهي اأحد اأعرا�س اخللل يف ال�شوق. وت�شري 

التقديرات اإىل اأن 10 باملئة فقط من املزارعني الأفارقة ي�شتطيعون 

 ,)S.O.S Faim, 2019و Inter-Réseaux( احل�شول على الئتمان

يف حني مّثل اإقرا�س امل�شارف التجارية من اأجل الزراعة 4.8 باملئة 

من الإقرا�س ال�شنوي يف 2016 )م�شرف التنمية الأفريقي, 2016(, 

مما اأجرب املزارعني يف اأحيان كثرية على القرتا�س مبعدلت فائدة 

باهظة من مقر�شي الأموال غري الر�شميني. ويتكون 80 باملئة من 

املزارعني من اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية امل�شوؤولني عن 

اإنتاج 80 باملئة من الإمدادات الغذائية يف اأفريقيا والتي تتكون من 

حما�شيل الأغذية الأ�شا�شية �شعيفة الغلة يف ظل �شعف ا�شتغلل 

املدخلت وكثافة العتماد على مياه الأمطار )منظمة الأغذية 

والزراعة, تقرير مرتقب, وConcord Europe, 2017(. وتت�شمن 

اأ�شباب حمدودية ال�شتثمار املايل يف الزراعة الأفريقية �شعف 

البيئات ال�شيا�شية والتنظيمية وارتفاع م�شتوى خماطر املزارعني من 

اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية وامل�شاريع ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة احلجم, ف�شًل عن انخفا�س الإنتاجية وعوائد الزراعة, 

وق�شور البنية التحتية, و�شعف تعريف حقوق امللكية ونظم حيازة 

الأرا�شي. ووفًقا مل�شرف التنمية الأفريقي يف ا�شرتاتيجيته »اإطعام 

اأفريقيا: ا�شرتاتيجية للتحول الزراعي يف اأفريقيا )2016-2025(«, 

ت�شري التقديرات اإىل اأن حتول �شل�شل القيمة الرئي�شية املختارة 

�شيقت�شي تقريًبا ما بني 315 و400 مليار دولر على مدار الفرتة من 

2016 حتى 2025.

ولقد تطورت ُنُهج وابتكارات �شتى للتمويل ترمي اإىل تقليل خماطر 

التمويل وتكلفته, مما يو�شع فر�س احل�شول على التمويل ل�شد 

الفجوة التمويلية وتهيئة بيئة مواتية لتمويل الزراعة, وهي: موارد 

امليزانية من احلكومات واملانحني؛ واملوؤ�ش�شات املالية كامل�شارف 

التجارية, وموؤ�ش�شات التمويل متناهي ال�شغر, وموؤ�ش�شات متويل 

التنمية؛ وال�شتثمار اخلا�س )ي�شكل املزارعون من اأ�شحاب 

احليازات الزراعية ال�شغرية 90 باملئة من اإجمايل ال�شتثمار يف 

الزراعة ]Inter-Réseaux وS.O.S Faim, 2019]( ؛ واملوؤ�ش�شات 

املالية غري امل�شرفية, كتعاونيات الدخار والئتمان والتعاونيات 

24
املالية.

وقد اعتادت احلكومات اأن تكون هي امل�شدر الرئي�شي للدعم 

املقدم من امليزانية وال�شتثمار لدعم البنية التحتية العامة, وخدمات 

الإر�شاد الزراعي, والإعانات, والئتمان, واإدارة املخاطر, والبحث 

والتنمية. ومن �شمن التزامات الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية 

يف اأفريقيا هو وجوب تخ�شي�س احلكومات على الأقل 10 باملئة من 

املوازنة العامة للزراعة )راجع نتائج ا�شتعرا�س فرتة ال�شنتني لعام 

2019 يف الق�شم زاي(. م�شدر اآخر مهم للتمويل العام يف ال�شنوات 
الأخرية كان احلكومات املانحة واملوؤ�ش�شات متعددة الأطراف يف 

�شكل اإعانة دعم التجارة املكونة من منح وقرو�ص ب�سروط 

مي�سرة من اأجل التنمية الزراعية وغريها من الربامج القطاعية ذات 

 وقد �شاعدت هذه املوارد البلدان الأفريقية اإىل حد ما على 
25

الأولوية.

�شد فجوة التمويل, وخا�شة عند مواجهة القيود على �شعيد العر�س 

فيما يتعلق بالزراعة. وقد ارتفعت التزامات املانحني اإىل اأفريقيا يف 

جميع القطاعات بنحو ال�شعفني يف ال�شنوات الع�شرة ما بني 2007 

و2017 من 12.7 مليار دولر اإىل 23.8 مليار دولر. وكانت اأكرث 

ثلثة قطاعات متلقية للم�شاعدات هي النقل والتخزين, والطاقة, 

والزراعة, يف حني حل قطاع اخلدمات امل�شرفية واملالية رابًعا بفارق 

كبري )راجع الإطار 4 من اأجل التفا�شيل(.

  م�شدر معلومات هذا الق�شم هو التحالف من اأجل ثورة خ�شراء يف اأفريقيا 
24

)2016(, يف حني اأن بيانات اإعانة دعم التجارة جاءت من منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان القت�شادي.

  ثمة اأربع فئات لإعانة دعم التجارة, هي: )1( امل�شاعدة التقنية من اأجل لوائح 
25

ال�شيا�شة التجارية )م�شاعدة البلدان على و�شع ا�شرتاتيجيات جتارة, 

والتفاو�س على اتفاقات التجارة, وتنفيذ خمرجاتها(؛ )2( بناء القدرات 

الإنتاجية )دعم القطاع اخلا�س يف ا�شتغلل مزاياه الن�شبية وتنويع 

�شادراته يف قطاعات كم�شايد الأ�شماك, وال�شياحة, والزراعة, واخلدمات(؛ 

)3( البنية التحتية القت�شادية )بناء الطرق, واملوانئ, و�شبكات الت�شالت 

لربط الأ�شواق املحلية بالقت�شاد العاملي(؛ )4( التكيف املتعلق بالتجارة 

)م�شاعدة البلدان النامية يف التكاليف امل�شاحبة لتحرير التجارة, كتخفي�س 

التعريفات, اأو انح�شار املعاملة التف�شيلية, اأو تدهور معدلت التبادل 

التجاري(.
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عملت اإعانة دعم التجارة, يف العقد املا�شي اأو نحوه, على م�شاعدة البلدان الأفريقية على التغلب اإىل حد ما على اختناقات البنية التحتية 

والندماج يف منظومة التجارة العاملية, وخف�س تكاليف التداول, وتو�شيع ح�شتها من التجارة. وتتكون اإعانة دعم التجارة من جميع اأوجه 

امل�شاعدة, مبا فيها املنح والقرو�س, من امل�شادر اخلارجية واملحلية التي ت�شمل اأربع فئات وا�شعة )با�شتخدام نظام منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان القت�شادي لتقارير الدائنني اخلا�س بالت�شنيف(, هي: لوائح ال�شيا�شات التجارية, وبناء القدرات الإنتاجية, والبنية التحتية 

القت�شادية, والتكيف فيما يتعلق بالتجارة.

ويف اأفريقيا, قل�س �شعف حالة البنية التحتية يف اأفريقيا, كاملياه والطرق وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت, النمو القت�شادي بن�شبة 2 

باملئة �شنوًيا وخف�س الإنتاجية حتى 40 باملئة. وبح�شب تقديرات م�شرف التنمية الأفريقي, تكلف خدمات البنية التحتية يف اأفريقيا �شعفي 

نف�س اخلدمات يف غريها من الأقاليم النامية, مثًل, مقارنة ب�شرق اآ�شيا التي تقرتب وفورات التكلفة فيها من 70 باملئة يف املوا�شلت, واأمريكا 

اللتينية وجنوب اآ�شيا من 50 باملئة )وكالة التخطيط والتن�شيق التابعة لل�شراكة اجلديدة من اأجل تنمية اأفريقيا, ومفو�شية الحتاد الأفريقي, 

وم�شرف التنمية الأفريقي, 2018(. 

كما زادت اللتزامات جتاه اأفريقيا مبقدار ال�شعفني تقريًبا يف ال�شنوات الع�شرة ما بني 2007 و2017 من 12.7 مليار دولر اإىل 23.8 مليار 

دولر, مع توجيه معظم تدفقات امل�شاعدة الإمنائية الر�شمية اإىل النقل والتخزين )29.0 باملئة(, والطاقة )26.5 باملئة(, والزراعة )22.4 باملئة(, 

واخلدمات امل�شرفية واملالية )6.3 باملئة( )راجع ال�شكل 15(. وكان اأكرث من 50 باملئة من تدفقات الإعانات ثنائية الأطراف )املنتدى العاملي 

للمانحني من اأجل التنمية الريفية, 2015(.

اإعانة دعم التجارةالإطار 4
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وبخلف امل�شادر اخلارجية للتمويل احلكومي من اأجل الزراعة يف 

اأفريقيا, يندرج متويل �سل�سل القيمة �شمن اأكرث م�شادر التمويل 

كفاءة ومردودية للتكاليف من اأجل القطاع الزراعي. كما يقوم الأطراف 

الرئي�شيون يف �شل�شلة القيمة, كامل�شنعني, والتجار باجلملة, وامل�شدرين, 

وال�شركات متعددة اجلن�شيات, الذين ي�شتندون يف قراراتهم وتقييم 

املخاطر اإىل املعلومات الآنية ومعلومات التجارة بتقدمي التمويل يف نقاط 

حرجة من دورة الإنتاج للمزارعني من اأجل اأن�شطة ما قبل احل�شاد وما 

بعده. ويتاح ائتمان املوردين والدفعات املقدمة من العملء كائتمان ق�شري 

الأجل وطويل الأجل للمزارعني وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف �شل�شلة 

القيمة لتغطية املدخلت, واملعدات, والعمالة, والنقل, والتخزين, والتجهيز, 

وغري ذلك من اخلدمات لتي�شري كفاءة حركة املنتج من بوابة املزرعة �شعوًدا 

على �شلم �شل�شلة القيمة الزراعية حتى امل�شتوردين واملتاجر الكبرية.

وتلعب موؤ�س�سات التمويل الر�سمية, مبا فيها امل�شارف التجارية 

و�شركات التاأمني, دوًرا كبرًيا يف متويل الزراعة, واإن كانت ثمة قدرات 

هائلة غري م�شتغلة ل تزال موجودة. على �شبيل املثال, كان اإقرا�س 

امل�شارف التجارية من اأجل الزراعة ي�شل اإىل 4.8 باملئة من الإقرا�س 

ال�شنوي يف 2016 )م�شرف التنمية الأفريقي, 2016(. بيد اأن خدمات 

الإقرا�س والتاأمني املقدمة للمزارعني اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية 

حمدودة نظًرا للخطورة العالية املرتبطة باملزارعني اأ�شحاب احليازات 

الزراعية ال�شغرية وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة احلجم من الفقراء لقلة 

ما ميلكون من اأ�شول. كما اأن م�شارف التنمية الزراعية اململوكة للدولة هي 

م�شدر اآخر للتمويل ملواجهة التحديات التي يقابلها املزارعون من حمدودية 

الئتمان وارتفاع معدلت الفائدة ال�شوقية من املوؤ�ش�شات اخلا�شة. وت�شمل 

مزايا قرو�س م�شارف التنمية معدلت الفائدة املنخف�شة ن�شبًيا وفرتات 

ا من فرتات ال�شماح,  ال�شتحقاق الأطول. وقد ي�شتفيد بع�س امل�شاريع اأي�شً

مبا ي�شمح لل�شتثمارات ببلوغ اأجل ا�شتحقاقها )رمبا مو�شم واحد( قبل بدء 

ا�شرتداد املدفوعات. وهذه هي الظروف التي حتتاجها الأعمال التجارية 

يف القطاع الزراعي, يف ظل ارتفاع م�شتوى عدم اليقني املتاأ�شل يف 

امل�شاريع الزراعية.

وتلعب املوؤ�س�سات املالية متعددة الأطراف, كم�شرف التنمية الأفريقي 

والبنك الدويل, واملوؤ�ش�شات اخلريية واملنظمات غري احلكومية دوًرا 

ا يف الزراعة الأفريقية, ل �شيما يف املناطق التي ترتفع فيها  مهًما اأي�شً

املخاطر املت�شورة. كما تعمل موؤ�ش�شات التمويل امل�شاركة الأخرى, مبا 

فيها �شناديق الرثوة ال�شيادية و�شناديق املعا�شات التقاعدية والتاأمني, 

و�شراكة زراعة اأفريقيا, على توجيه ال�شتثمار اإىل التنمية الزراعية. 

وي�شاهم م�شرف التنمية الأفريقي مب�شاهمات ملحوظة يف القطاع الزراعي 

يف اأفريقيا, حيث خ�ش�س ما يربو على 100 مليار دولر للزراعة منذ عام 

1967. وقد اأيد م�شرف التنمية الأفريقي اجلهود لدعم الزراعة الذكية 
مناخًيا عرب مبادرات مثل �شندوق ال�شتثمار املناخي, ومرفق البيئة 

العاملية, وال�شندوق الأخ�شر للمناخ, و�شندوق مواجهة تغري املناخ يف 

اأفريقيا, لتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على ال�شمود يف مواجهة تغري 

املناخ والنتقال اإىل النمو خفي�س الكربون.

ومن م�شادر الئتمان املهمة الأخرى بالن�شبة للمزارعني من اأ�شحاب 

احليازات الزراعية ال�شغرية وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة التي كثرًيا 

ما تفتقر اإىل ال�شمان الكايف للتاأهل للح�شول على القرو�س التقليدية 

املوؤ�س�سات املالية التي تقدم التمويل متناهي ال�سغر, مبا فيها 

امل�شارف, واملنظمات غري احلكومية, وغريها من املوؤ�ش�شات الأخرى غري 

امل�شرفية. واإ�شافة اإىل ما �شبق, تقدم املوؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية 

القائمة على الع�سوية, كالتعاونيات, وتعاونيات الدخار والئتمان, 

ا اأف�شل واأكرث ي�شًرا  وجمموعات امل�شاعدة الذاتية, لأع�شائها فر�شً

للح�شول على اخلدمات املالية. كما �شاعد التقدم يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت على اإزالة املخاطر وخف�س تكاليف املعاملت 

امل�شاحبة للو�شول اإىل املزارعني من اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية 

الذين ينتمون يف اأغلب احلالت اإىل الفئة الدميوغرافية غري امل�شمولة 

باخلدمات امل�شرفية, وذلك عرب املدفوعات املتنقلة وامل�شارف املتنقلة. وقد 

ي�شرت اخلدمات املالية الرقمية جمع البيانات من اأجل فهم وخدمة اأف�شل 

لقطاع اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية, مع توفري فر�س احل�شول 

على القرو�س متناهية ال�شغر, واملدخرات, وخدمات التاأمني, واملدفوعات 

الرقمية, مثل التحويلت الجتماعية والإعانات. ويكمن اأحد البتكارات 

الأخرى امل�شتندة اإىل رهن الأ�شول املنقولة كال�شلع املخزنة يف نظام 

ا لل�شمول املايل, مثل  اإي�شالت امل�شتودعات. وثمة مبادرات خا�شة اأي�شً

التمويل اجلماعي الذي يعالج قيود احل�شول على التمويل بالن�شبة للن�شاء 

وال�شباب يف قطاع الزراعة يف اأفريقيا.

ومن �شمن م�شادر التمويل الأخرى ال�سندات والأ�سهم من اأجل التنمية 

طويلة الأجل للقطاع الزراعي. ويقوم بع�س هذه ال�شندات على التحويلت 

وا�شتثمارات املواطنني املقيمني يف اخلارج يف الزراعة, يف حني اأن 

�شناديق الأ�شهم اخلا�شة املكونة من راأ�س مال م�شتثمرين كم�شرف 

التنمية الأفريقي تغطي امل�شاريع �شريعة النمو كامل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة احلجم, واخلدمات, وال�شناعات, والبنية التحتية, والتو�شع 

الإقليمي, وم�شاريع الزراعة امل�شتدامة. ويتكمل متويل امل�شاريع ال�شخمة 

مببادرات ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س, كالربنامج العاملي 

للزراعة والأمن الغذائي. واأحد اأنواع التمويل بالأ�شهم الذي يب�شر بقدرات 

واعدة كبرية يف اأفريقيا هو التمويل املختلط, الذي ي�شتدعي ال�شتخدام 

ال�شرتاتيجي لتمويل التنمية من اأجل تعبئة متويل جتاري اإ�شايف )مبا يف 
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ذلك التدفقات الراأ�شمالية اخلا�شة( يف البلدان النامية.

ا اإحدى العنا�شر الرئي�شية يف متويل الزراعة.  اإن اإدارة املخاطر هي اأي�شً

فالزراعة يف اأفريقيا معر�شة لعدة خماطر ميكنها اأن ت�شر بالإنتاجية 

والتناف�شية, ومن ثم, حتد من تدفق التمويل وال�شتثمار اإىل القطاع. 

وت�شاحب هذه املخاطر حركات يف اأ�شعار ال�شلع, والأحوال اجلوية 

ال�شيئة وغريها من الطوارئ الطبيعية, والأمرا�س العابرة للحدود والآفات 

املهاجرة, اإىل جانب اأوجه العجز يف البنية التحتية والبيئة التنظيمية غري 

القابلة للتنبوؤ بها. وتت�شمن اأمثلة الأدوات املتاحة لإزالة املخاطر من الزراعة 

التاأمني القائم على موؤ�شر املناخ و�شمانات الئتمان. ويعمل التاأمني القائم 

على موؤ�شر املناخ على تعوي�س امل�شرتكني عن خ�شائر الإنتاج املتكبدة 

جراء �شوء اأحوال الطق�س. اأما �شمانات الئتمان, والتي عادة ما تقدمها 

احلكومات اأو املانحون, فت�شجع املوؤ�ش�شات املالية على اإقرا�س اأ�شحاب 

احليازات الزراعية ال�شغرية وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة احلجم عن 

طريق توفري تغطية جزئية للديون املعدومة.

  من الأمثلة اجليدة على التمويل املختلط يف اأفريقيا �شندوق ال�شتثمار 
26

التجاري والزراعي يف اأفريقيا الذي يديره امل�شرف الأملاين. ويلحظ اأن 

الدور املحفز الذي يلعبه التمويل املختلط يف هذه العملية هو تقلي�س الفجوة 

بني خماطر ال�شتثمار احلقيقية واملت�شورة لأغرا�س ال�شتغلل الأمثل 

لدولرات ال�شتثمار الإ�شافية التي مل تكن لتتاح بخلف ذلك جراء اخللل 

املت�شور يف ال�شوق وغريه من احلواجز اأمام احل�شول على التمويل.
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ي. تنفيذ الإطار 

يكمن هدف الإطار من اأجل القطاع الزراعي يف تهيئة بيئة مواتية 

دعًما لللتزام اخلام�س من اإعلن مالبو بتعزيز التجارة البينية 

الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية. و�شوف ي�شتند تنفيذ 

الإطار اإىل ال�شيا�شات, واآليات التن�شيق, والرتتيبات املوؤ�ش�شية 

التي ت�شتجيب للتحديات املتعلقة بالتجارة, مبا فيها الآثار ال�شلبية 

جلائحة كوفيد-19 على القت�شادات الأفريقية. وعلوة على هذا, 

ا للفر�س القت�شادية التي تخلقها ال�شوق  ي�شتجيب الإطار اأي�شً

املوحدة ملنطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية. واإحدى الأولويات 

هي معاجلة الروابط ال�شعيفة بني املزارعني الأفارقة واأ�شواق 

املدخلت واملخرجات عن طريق اإن�شاء �شل�شل قيمة اإقليمية �شاملة 

للجميع يف اأ�شواق هي بالفعل جمزاأة جغرافًيا. اأولوية اأخرى هي 

اإ�شراك القطاع اخلا�س, بدًءا من املزارعني, وامل�شنعني, وامل�شدرين, 

ومقدمي اخلدمات وانتهاًء بامل�شتثمرين املحليني والأجانب, لإيجاد 

احلوافز وتعزيز التناف�شية. كما اأن التنفيذ املن�شق وح�شن التوقيت 

عامل رئي�شي يف الو�شول اإىل تنفيذ الإطار على امل�شتوى القطري, 

و�شيقت�شي هذا فريًقا رئي�شًيا من اخلرباء واملنا�شرين من اأجل 

دفع هذه العملية قدًما. ويت�شمن تنفيذ الإطار الرتتيبات املوؤ�ش�شية 

واآليات التن�شيق للإ�شراف على تنفيذ الإطار وجمالت التدخل كما 

حددتها خارطة الطريق اأو خطة العمل املكونة من املجموعات ال�شبعة 

التي اأو�شت بها مفو�شية الحتاد الأفريقي بناء على اإعلنات الحتاد 

الأفريقي والتزاماته.

الرتتيبات املوؤ�ش�شية

�شينبني تنفيذ اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع 

واخلدمات الزراعية على الآليات والهياكل املوؤ�ش�شية املوجودة 

على امل�شتوى القطري وم�شتوى اجلماعة القت�شادية الإقليمية. 

على �شبيل املثال, اأن�شاأ 14 بلًدا جلاًنا وطنية ملنطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية من اأجل توجيه تنفيذ التفاق والإ�شراف عليه, مع 

توا�شل اإن�شاء جلان جديدة. وتت�شمن الهياكل الأخرى املطبقة جهات 

التن�شيق التجارية وجلان تي�شري التجارة لدعم تنفيذ اتفاق منظمة 

التجارة العاملية ب�شاأن تي�شري التجارة واللجان الوطنية والإقليمية 

املخ�ش�شة لتناول م�شائل ال�شحة وال�شحة النباتية )كجهات تن�شيق 

هيئة الد�شتور الغذائي, واملنظمة العاملية ل�شحة احليوان, والتفاقية 

الدولية لوقاية النباتات(, وقانون النمو والفر�س يف اأفريقيا بني 

الوليات املتحدة الأمريكية والبلدان الأفريقية املوؤهلة, ف�شًل عن 

غريها من الهيئات املتعلقة بالتجارة. وي�شمل نطاق العمل جمموعة 

عري�شة من امل�شائل ذات ال�شلة, كتطبيق اأطر �شيا�شية وتنظيمية 

للتجارة يف ال�شلع واخلدمات, وو�شع ا�شرتاتيجيات التجارة 

وال�شتثمار, واإن�شاء موؤ�ش�شات وبرامج لدعم التجارة واإطار للر�شد 

والتقييم. و�شوف تت�شمن املبادئ الرئي�شية لإجراء هذه الرتتيبات 

املوؤ�ش�شية لتنفيذ الإطار العمل مع الهياكل والآليات املوجودة اأو 

البناء عليها من اأجل احلفاظ على زخم التقدم اإىل الأمام وتفادي 

الزدواجية واإهدار املوارد ال�شحيحة حيثما اأمكن.

خارطة الطريق

يقدم الق�شم التايل الأ�شا�س املنطقي واللمحة العامة لإطار تعزيز 

التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع واخلدمات الزراعية. وت�شمل 

العنا�شر الرئي�شية خلارطة الطريق �شبعة جمموعات متعلقة بتعزيز 

التجارة البينية الأفريقية مت�شمنة الأهداف, والأن�شطة وموؤ�شراتها 

املقابلة لها, والوكالت امل�شوؤولة, والت�شل�شل الزمني )املدى الق�شري 

واملتو�شط والطويل( يف �شياق منطقة التجارة احلرة القارية 

الأفريقية. وقد ا�شُتمدت املجموعات ال�شبعة من مبادرة تعزيز التجارة 

التي �شادقت عليها الدول الأع�شاء يف جمعية الحتاد الأفريقي عام 

2012. وبالإ�شافة اإىل املجموعات ال�شتة املكيفة على القطاع الزراعي 
)ال�شيا�شة التجارية, وتي�شري التجارة, والقدرات الإنتاجية, والبنية 

التحتية املتعلقة بالتجارة, ومتويل التجارة, وتكامل اأ�شواق عوامل 

الإنتاج(, تت�شمن خارطة الطريق جمموعة �شابعة مراَجعة ت�شم 

امل�شائل ال�شاملة لعدة قطاعات. وحتتوي املجموعة ال�شابعة على 11 

م�شاألة �شاملة لعدة قطاعات ح�شب املبني اأدناه. واإىل جانب هذا, جرى 

حتديد عدد من املخاطر وتدابري تخفيفها يف �شتة جمالت خطورة من 

�شاأنها اأن تعيق تنفيذ الإطار, مبا فيها اللتزامات املختلفة لأ�شحاب 

امل�شلحة الرئي�شيني, وعدم كفاية م�شتوى املوارد الب�شرية واملالية 

وا�شتغللها, وعدم يقني دعم ال�شركاء, وقيود القدرات على م�شتوى 

اجلماعة القت�شادية الإقليمية وامل�شتوى الوطني, وحمدودية م�شاركة 

القطاع اخلا�س املقيد, و�شعف نظم الر�شد والتقييم )مفو�شية 

الحتاد الأفريقي, 2017اأ(. كما اأن �شدمة جائحة كوفيد-19 هي 

خطورة اإ�شافية �شتقت�شي تدابري تخفيف ملئمة. والدر�س الرئي�شي 

امل�شتفاد من جتربة اجلائحة والأزمات ال�شابقة هو اأهمية ال�شتعداد 

للكوارث من اأجل ال�شتجابة للأحداث الكبرية مبا فيها اجلوائح 

وغريها من الطوارئ.

وتاأخذ الدول الأع�شاء تدريجًيا يف بناء نظم قائمة على نهج احلكومة 

باأكملها لتعزيز قدرتها على الت�شدي لل�شدمات اخلارجية, مبا فيها 

 ومن املتوقع اأن تعالج هذه التدابري اختللت 
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جائحة كوفيد-19. 

التجارة, وتعزز قدرة اأفريقيا على الت�شدي لل�شدمات, وتتاأ�شل 

موؤ�ش�شًيا خلل عملية التعايف. وفيما يلي موجز �شردي للمجموعات 

ال�شبعة خلارطة الطريق )اجلدول 7(.

  للتفا�شيل, راجع فهم اأثر جائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي يف اأفريقيا 
27

)منظمة الأغذية والزراعة, تقرير مرتقب(.
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املجموعة 1: ال�سيا�سة التجارية

تدعم جمموعة ال�شيا�شة التجارية ات�شاق ال�شيا�شات واإمكان 

التنبوؤ بها, وتتكون من عدد من العنا�شر كاملوؤ�ش�شات الفعالة 

العامة واخلا�شة لل�شيا�شة التجارية وتنفيذ مناطق التجارة احلرة 

الإقليمية. وتقوم املجموعة على عدة مبادرات للحتاد الأفريقي 

مثل بروتوكولت التجارة اخلا�شة باتفاق منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية وا�شرتاتيجية الحتاد الأفريقي لل�شلع الأ�شا�شية. 

وبالإ�شافة اإىل ذلك, فهي تتناول الأولويات الأخرى, مبا فيها 

اإ�شلحات ال�شيا�شة التجارية التي تدمج تدابري الأمن الغذائي؛ 

على �شبيل املثال, �شبكات احلماية وبرامج تخفيف حدة املخاطر, 

ف�شًل عن تن�شيق معايري ال�شحة وال�شحة النباتية وتوحيدها مع 

الهيئات الدولية املحددة للمعايري, كهيئة الد�شتور الغذائي, واملنظمة 

العاملية ل�شحة احليوان, والتفاقية الدولية لوقاية النباتات, من اأجل 

التخفيف من الأثر العك�شي للحواجز غري اجلمركية على التجارة. 

ويف هذا امل�شمار, من �شاأن بوابة الإنرتنت املن�شاأة حديًثا على غرار 

بوابات �شبيهة, كبوابة ال�شوق امل�شرتكة ل�شرق اأفريقيا واجلنوب 

28
الأفريقي, اأن ت�شاعد على ر�شد احلواجز غري اجلمركية واإلغائها.

ويف �شياق جهود ال�شتجابة جلائحة كوفيد-19 والتعايف منها, 

ي�شبح ت�شجيع التجارة داخل الإقليم يف املنتجات الزراعية الغذائية 

اأمًرا يف غاية الأهمية, �شواء كهدف �شيا�شي ق�شري اأو طويل الأجل 

يف اأفريقيا. ومن ال�شروري دعم التجارة عرب احلدود للحفاظ على 

ا�شتمرارية تدفق ال�شلع واملدخلت الزراعية والغذائية, مبا فيها عرب 

تو�شيع نطاق خدمات الرعاية والختبار. وعلى وجه اخل�شو�س, 

من املهم جتنب ال�شتجابات ال�شيا�شية جلائحة كوفيد-19 التي من 

�شاأنها تقوي�س اتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية, كالقيود 

املخ�ش�شة على ال�شترياد والت�شدير, والرتكيز, بدًل من ذلك, على 

اآليات التعزيز لر�شد اأ�شعار اأ�شواق الأغذية واملدخلت.

املجموعة 2: تي�سري التجارة

ت�شمل جمموعة تي�شري التجارة تب�شيط الإجراءات والوثائق اجلمركية 

وتن�شيقها, واملراكز احلدودية ذات املنفذ الواحد, واإجراءات العبور, 

والإدارة احلدودية املن�شقة, والإدارة احلدودية املتكاملة. كما اأن 

ا�شتقرار الأ�شعار هو اأولوية, ومن هنا تربز اأهمية تعاونيات املنتجني 

وجمعيات الت�شويق, من بني جملة اأمور, من اأجل تثبيت الأ�شعار 

املو�شمية, على �شبيل املثال, عرب اإيداع ال�شلع يف م�شتودع من 

اأجل التخزين. و�شي�شبح حت�شني نظم �شلمة الأغذية ومعايريها 

واإجراء التح�شينات على البنية التحتية للمختربات ونظم التتبع اأمًرا 

�شرورًيا لتح�شني التجارة والنواجت املتعلقة بالتغذية. كما اأن ربط 

املنتجني بالأ�شواق الر�شمية يف غاية الأهمية, وميكن حتقيق هذا عرب 

بور�شات ال�شلع الأ�شا�شية على امل�شتويني الوطني والإقليمي, اإىل 

جانب املتاجر الكبرية وبرامج التغذية املدر�شية. و�شجري تكميل 

عات, مثل تعاونيات  هذه اجلهود على �شعيد العر�س من خلل املجِمّ

املزارعني وغريها من التحالفات ال�شرتاتيجية بني املزارعني 

وال�شركات اخلا�شة.

ومن �شمن الربامج بالغة الأهمية يف الحتاد الأفريقي برنامج البنية 

التحتية اجليدة يف عموم اأفريقيا. فالكثري من البلدان الأفريقية تفتقر 

اإىل ما يكفي من البنية التحتية والقدرات للمتثال للمعايري, مما ينتج 

عنه �شعف الأداء التجاري �شواء من حيث التجارة البينية الأفريقية 

اأم الدولية. وي�شعى الربنامج اإىل و�شع �شيا�شة م�شرتكة ب�شاأن 

نظم التوحيد املعياري والقيا�س ل�شمان جودة املنتجات و�شلمتها 

بدرجة ُمر�شية. وهو يت�شمن املعايري, والقيا�س, والختبار, وتقييم 

املطابقة, والعتماد )مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2017ج(. كما اأن 

و�شع العلمات التجارية على الأغذية الزراعية املجهزة يف اأفريقيا 

وت�شويقها, مبا يف ذلك اإ�شدار ال�شهادات, والتو�شيم, والتغليف 

الذي ي�شمن احلد الأدنى من معايري ال�شلمة وال�شتدامة, �شيكون 

جزًءا من ا�شرتاتيجية الحتاد الأفريقي للتنمية الزراعية لإمناء 

التجارة البينية.

ويف �شياق جائحة كوفيد-19 وجهود ما بعد اجلائحة, ي�شبح التعجيل 

بالتحول الرقمي اأولوية مهمة بالن�شبة لربنامج عمل اأفريقيا من اأجل 

التعايف والنمو. ويف هذا امل�شمار, �شيتم تي�شري التجارة عرب تدابري 

كالقنوات املراعية للعتبارات البيئية لتعجيل حركة الأغذية وغريها 

 كما �شيجري �شون وتو�شيع 
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من الإمدادات احلرجة عرب احلدود,

زة  نطاق النظم الفعالة للرقابة على �شلمة الأغذية واآليات املعايري املعزِّ

لتخطيط الربامج واتخاذ القرارات بناء على املخاطر, واأمتتة اجلمارك 

واحللول الرقمية من اأجل تقدمي الإقرارات اجلمركية, واإ�شدار 

ال�شهادات, وال�شداد اإلكرتونًيا, وذلك ح�شب اللزوم.

املجموعة 3: القدرات الإنتاجية

تركز املجموعة الثالثة بات�شاع اأكرب على �شعيد العر�س 

وبناء القدرات الإنتاجية. ويتمحور الرتكيز على ال�شيا�شات 

وال�شرتاتيجيات واملبادرات املجدية بالن�شبة للمزارعني من اأ�شحاب 

احليازات الزراعية ال�شغرية وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة احلجم 

من اأجل جذب ال�شتثمارات اإىل القطاع الزراعي با�شتخدام اأدوات 

مثل خطط ال�شتثمار الزراعي الوطنية والإقليمية. وبالإ�شافة اإىل 

الربنامج ال�شامل للتنمية الزراعية يف اأفريقيا, تدعم عدة برامج 

رائدة للحتاد الأفريقي تعزيز القدرات الإنتاجية يف القطاع الزراعي 

)راجع الإطار 5(.

.https://tradebarriers.africa راجع  
28

  على �شبيل املثال, ميكن ال�شتفادة من درو�س من جهود م�شابهة مثل نظام 
29

الت�شريح الأخ�شر لإ�شدار ال�شهادات الذي و�شعته ال�شوق امل�شرتكة ل�شرق 

اأفريقيا واجلنوب الأفريقي )راجع التقرير ال�شنوي لل�شوق لعام 2015, �س 

https://www.comesa.int/wp-content/up- :47, متاح يف الرابط التايل
.)loads/2019/02/2015-Comesa-Annual-Report.pdf
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التعجيل بالتنمية ال�سناعية يف اأفريقيا

برنامج التعجيل بالتنمية ال�شناعية يف اأفريقيا هو اإحدى خطط الحتاد الأفريقي لتنمية القدرات ال�شناعية وال�شتفادة الق�شوى من القدرات واملدخلت 

الإنتاجية املحلية. وت�شعى اخلطة اإىل اإ�شافة قيمة عن طريق ت�شجيع التجهيز املحلي للموارد الطبيعية, وتنمية ال�شناعات �شغرية النطاق والريفية, مبا فيها 
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القطاع غري الر�شمي, ودعم �شناعات ال�شلع الو�شيطة والراأ�شمالية بروابط كبرية مع قطاعات اأخرى لتخليق فر�س التوظيف.

مبادرة القدرات الإنتاجية الأفريقية

اعتمد الحتاد الأفريقي يف 2004 مبادرة القدرات الإنتاجية الأفريقية كا�شرتاتيجية للتنمية ال�شناعية امل�شتدامة يف ال�شراكة اجلديدة من اأجل تنمية اأفريقيا. 

وتقوم روؤية املبادرة من اأجل بناء القدرات الإنتاجية يف اأفريقيا على احلاجة لتن�شيق ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات ال�شناعية على امل�شتويني الوطني والإقليمي, 

.)Onyeji, 2006( وتنفيذ اآلية ا�شتعرا�س الأقران الأفريقية على الأداء والكفاءات ال�شناعية, وو�شع برامج من اأجل حتديث القدرات الإنتاجية

امليكنة الزراعية امل�ستدامة يف اأفريقيا

برنامج امليكنة الزراعية امل�شتدامة يف اأفريقيا هو مبادرة جديدة من مفو�شية الحتاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة لت�شجيع امليكنة الزراعية يف اأفريقيا. 

وتتكون املبادرة من ع�شر عنا�شر ذات اأولوية من اأجل ال�شرتاتيجيات الوطنية, ت�شمل تعلم ما جنح يف اأجزاء اأخرى من العامل وتنفيذ امليكنة امل�شتدامة يف 

القطاع الزراعي. ويت�شمن اإطار املبادرة تعزيز الطاقة الزراعية با�شتخدام التكنولوجيا امللئمة؛ وتوظيف اآليات التمويل املبتكرة وال�شتثمارات املكيفة على 

املزارعني واأ�شحاب امل�شاريع امل�شطلعني باأن�شطة جتارية على النطاقني ال�شغري واملتو�شط؛ وت�شنيع املدخلت وتوزيعها؛ واإيلء الأولوية مليكنة �شل�شل القيمة 

الزراعية الغذائية املربحة ك�شل�شل قيمة احلبوب )مثل الذرة, والقمح, والأرز, وغري ذلك(؛ وتطوير التكنولوجيا ونقلها, مبا يف ذلك خدمات الإر�شاد الزراعي 

ومراكز المتياز؛ واملمار�شات امل�شتدامة ل�شتخدام الأرا�شي واملحا�شيل وتربية احليوانات الداجنة؛ واإدارة املوارد الب�شرية؛ وال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات, 

مبا فيها تهيئة بيئة اأعمال جتارية تف�شي اإىل امليكنة؛ والتعاون والت�شبيك على امل�شتوى الإقليمي من اأجل ال�شتغلل الأمثل للموارد ف�شًل عن تو�شيع فر�س 

الو�شول للأ�شواق لتحقيق وفورات احلجم والنطاق من اأجل امليكنة امل�شتدامة )منظمة الأغذية والزراعة ومفو�شية الحتاد الأفريقي, 2018(.

املبادرة املعززة لتنمية الأعمال التجارية الزراعية وال�سناعات الزراعية الأفريقية

 اإن برنامج م�شرع تنمية الزراعة وال�شناعات الزراعّية والبتكار هو برنامج م�شرتك بني منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية 

لتنمية نظم �شل�شل القيمة والأ�شواق. ويدعم امل�شرع تنمية الأعمال التجارية الزراعية وال�شناعات الزراعية يف اأفريقيا مع الرتكيز على القطاع الزراعي من 

اأجل تنمية �شل�شل قيمة منتجة ومربحة تربط املنتجني على نطاق �شغري ومتو�شط بالأ�شواق وتدر الدخل من اإمدادات املنتجات الغذائية, والألياف, والعلف, 

والوقود مرتفعة القيمة. ومن الأهداف الرئي�شية للم�شرع زيادة تدفقات ا�شتثمار القطاع اخلا�س اإىل القطاع الزراعي عن طريق تعبئة املوارد من اأجل تنمية 

الأعمال التجارية الزراعية وال�شناعات الزراعية من م�شادر مالية حملية ودولية )منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية, 2018(.

حبوب اأفريقيا

حبوب اأفريقيا, واملعروفة �شابًقا با�شم �شبكة احلبوب الأفريقية, هي اإحدى وكالت الحتاد الأفريقي التي ت�شرف على برنامج اأفريقيا للبذور 

والتكنولوجيا البيولوجية. وتتحدد ر�شالتها يف تنمية قطاع حبوب �شحي من اأجل حتول الزراعة ومنوها وحتقيق الأمن الغذائي بحلول عام 

2025 )مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2014(.

مبادرة البتكار التكنولوجي الأفريقية

ا تنفيذ التعجيل بالتنمية ال�شناعية يف اأفريقيا, اإىل جلب  تهدف مبادرة البتكار التكنولوجي الأفريقية, وهي اإحدى مبادرات الحتاد الأفريقي التي تدعم اأي�شً

املنتجات اإىل الأ�شواق من اأجل توزيعها التجاري با�شتخدام ال�شبكات الأفريقية عرب الت�شميم, والختبار, واإ�شدار ال�شهادات, ودعم الأعمال التجارية, ونقل 

التكنولوجيا )Daily Monitor, 2004؛ مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2015(.

الوكالة الأفريقية ل�سلمة الأغذية

الوكالة الأفريقية ل�شلمة الأغذية هي مبادرة جديدة للحتاد الأفريقي من �شاأنها تي�شري جهد من�شق على م�شتوى عموم اأفريقيا من اأجل تعزيز �شلمة الأغذية 

يف الإقليم ف�شًل عن التعجيل بالتجارة داخل الإقليم. وتخت�س الوكالة باحلواجز التنظيمية وت�شمن عدم عرقلتها التدفقات التجارية بدون داٍع. ويف هذا 

ال�شدد, �شت�شهم الوكالة يف حت�شينات كبرية يف نظم �شلمة الأغذية من خلل التن�شيق بني اجلماعات القت�شادية الإقليمية من اأجل تن�شيق املعايري, وتب�شيط 
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الإجراءات لتحقيق وتبيان المتثال ملعايري ال�شحة وال�شحة النباتية, وتعزيز الأطر القانونية, وت�شجيع اإعداد الربامج واتخاذ القرارات ا�شتناًدا اإىل املخاطر.

امل�شدر: جتميع املوؤلفني

برامج خمتارة من الحتاد الأفريقيالإطار 5

  راجع مفو�شية الحتاد الأفريقي, الزراعة والأمن الغذائي
31

.)https://au.int/en/directorates/agriculture-and-food-security(
https://www.au.int/( راجع خطة العمل املعنية بالتعجيل بالتنمية ال�شناعية يف اأفريقيا  

30

 )web/sites/default/files/documents/30985-doc-plan_of_action_of_aida.pdf
.)https://au.int/en/ti/aida/about( والتعجيل بالتنمية ال�شناعية من اأجل اأفريقيا
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وي�شجع الكثري من هذه الربامج على تنمية �شل�شل القيمة الإقليمية 

لزيادة اإنتاج ال�شلع واخلدمات الزراعية وجتهيزها حملًيا فيما 

يتعلق بال�شلع الزراعية الغذائية ال�شرتاتيجية بالتعاون مع جمعيات 

ال�شلع. ومن �شمن هذه اجلمعيات ال�شريكة جمل�س احلبوب الأفريقي 

واأع�شائه, اأي جمل�س حبوب �شرق اأفريقيا, و�شبكة احلبوب يف غرب 

اأفريقيا, و�شبكة احلبوب لأ�شحاب امل�شلحة من اجلنوب الأفريقي.

كما اأن اإحدى الأولويات الأخرى هي البحوث والتنمية والعلوم 

والتكنولوجيا من اأجل تنمية منتجات وخدمات جديدة والجتار 

فيها. وتت�شمن املبادرات حمل النظر مراكز امتياز اإقليمية لدعم 

البحوث الزراعية وت�شجيع املناطق ال�شناعية الزراعية واملناطق 

القت�شادية اخلا�شة من اأجل التجهيز الزراعي, مثل برنامج املناطق 

الزراعية الأفريقية امل�شرتكة. وهذا الربنامج هو اأحد برامج الحتاد 

الأفريقي, ول يزال قيد ال�شتهلل, ويهدف اإىل تي�شري تنمية البنية 

التحتية العابرة للحدود يف ممرات التجارة الرئي�شية عن طريق اإن�شاء 

مناطق زراعية �شخمة م�شرتكة من اأجل اإ�شفاء الطابع ال�شناعي على 

الزراعة الأفريقية وتو�شيع نطاقها. وتكمن الأهداف العامة يف تطبيق 

�شناديق ال�شتثمار الأفريقية من اأجل تقلي�س الواردات الغذائية, 

واإن�شاء الأعمال التجارية وتهيئة فر�س التوظيف املتخ�ش�شة 
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للأفارقة, وتعزيز التجارة البينية الأفريقية ل�شلع الأغذية الأ�شا�شية.

ومن املخطط لربنامج املناطق الزراعية الأفريقية امل�شرتكة اأن يرتبط 

ب�شبكة البنية التحتية ملرافق الطاقة, والنقل, واملياه, وتكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت العابرة للحدود التي اأن�شاأتها مبادرات مثل 

برنامج تطوير البنية التحتية يف اأفريقيا.

ويف �شياق جائحة فريو�س كورونا, من �شاأن تدابري ال�شتجابة 

والتعايف لبناء القدرات الإنتاجية اأن تركز على: احلد من الأثر ال�شلبي 

لإغلق احلدود, وتدابري احلجر ال�شحي, وغريها من القيود على 

توافر املدخلت واحل�شول عليها؛ اإيلء الأولوية للنظم الزراعية 

الغذائية كخدمة اأ�شا�شية ت�شتمر يف العمل خلل فرتات الإغلق, 

اأو الطوارئ, اأو حظر التجول, اأو غريها من تدابري احتواء املخاطر 

ال�شحية؛ و�شمان ا�شتمرارية خدمات امل�شورة والإر�شاد الزراعي 

الرئي�شية من اأجل �شل�شل القيمة الزراعية الغذائية؛ ور�شد اأ�شعار 

ال�شوق واإدارة تقلب الأ�شعار حلماية اأ�شواق الأغذية على املدى الطويل.

املجموعة 4: البنية التحتية املتعلقة بالتجارة

تغطي املجموعة الرابعة تنمية البنية التحتية املدفوعة بالطلب, وحت�شني 

كفاءات املهام اللوج�شتية التجارية واخلدمات املتعلقة بالتجارة, واإن�شاء 

�شبكة من املختربات املرجعية ل�شلمة الأغذية واإعمالها اإعماًل فعاًل حتت 

مظلة املخترب املرجعي ل�شلمة الأغذية يف عموم اأفريقيا. و�شيعمل هذا 

املخترب املرجعي ل�شلمة الأغذية يف عموم اأفريقيا على و�شع املعايري 

وال�شوابط املعنية ب�شلمة الأغذية وتن�شيقها وتعزيزها على امل�شتوى 

القاري, و�شيت�شمن ذلك مكوًنا لبناء القدرات والتدريب لتعزيز املختربات 

الوطنية. ويرمي هذا اإىل �شمان الأغذية املاأمونة واملغذية واحليلولة دون 

�شوء التغذية املتجلي يف نق�س النمو والوزن لدى الأطفال, ف�شًل عن 

اكت�شاف ال�شموم الفطرية, واملعادن, واملبيدات, وتركيزات املخلفات, 

وغريها من امللوثات املوجودة يف الأغذية. كما �شت�شهم هذه املختربات 

يف بناء قدرات البلدان الأفريقية لتنفيذ املعايري الدولية لل�شحة وال�شحة 

النباتية والمتثال لها بحيث حتظى �شهادات التفتي�س و�شلمة الأغذية 

ال�شادرة عن املختربات الوطنية املعتمدة بالعرتاف الدويل وت�شبح 

املنتجات الزراعية الغذائية املتداولة والقابلة للتتبع جاهزة للو�شول اإىل 

الأ�شواق العاملية, مبا يف ذلك الأ�شواق الإقليمية يف اأفريقيا )مفو�شية 

الحتاد الأفريقي, 2017د؛ مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2019ب؛ 

ال�شراكة اجلديدة من اأجل تنمية اأفريقيا, 2020(.

وعلى نف�س املنوال, اأن�شئ برنامج البنية التحتية اجليدة يف عموم 

اأفريقيا التابع للحتاد الأفريقي ا�شتجابة لنق�س البنية التحتية 

والقدرات الكافية يف الكثري من البلدان الأفريقية للمتثال للمعايري, 

مما اأدى اإىل �شعف الأداء التجاري يف التجارة البينية الأفريقية 

والتجارة الدولية على حد �شواء )راجع املجموعة 2(. وي�شعى 

الربنامج اإىل و�شع �شيا�شة م�شرتكة ب�شاأن نظم التوحيد املعياري 

والقيا�س ل�شمان جودة املنتجات و�شلمتها بدرجة ُمر�شية. وهو 

يت�شمن املعايري, والقيا�س, والختبار, وتقييم املطابقة, والعتماد 

)مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2017ج(.

وقد اأدى �شعف حالة البنية التحتية, كاملياه والطرق وتكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت, يف معظم اأنحاء اأفريقيا اإىل تقلي�س النمو 

القت�شادي بن�شبة 2 باملئة �شنوًيا وخف�س الإنتاجية حتى 40 باملئة. 

وبح�شب تقديرات م�شرف التنمية الأفريقي, تكلف خدمات البنية 

التحتية يف اأفريقيا �شعفي نف�س اخلدمات يف غريها من الأقاليم 

النامية, مثًل, مقارنة ب�شرق اآ�شيا التي تقرتب وفورات التكلفة 

فيها من 70 باملئة يف املوا�شلت, واأمريكا اللتينية وجنوب اآ�شيا 

من 50 باملئة )وكالة التخطيط والتن�شيق التابعة لل�شراكة اجلديدة 

من اأجل تنمية اأفريقيا, ومفو�شية الحتاد الأفريقي, وم�شرف 

التنمية الأفريقي, 2018(. ويعمل الحتاد الأفريقي على مواجهة 

هذه التحديات عرب برامج مثل تطوير البنية التحتية يف اأفريقيا. 

وي�شهم الربنامج, من خلل تقلي�س اختناقات البنية التحتية, يف منو 

الت�شنيع وال�شناعات الزراعية, اإىل جانب حت�شني التناف�شية من اأجل 

التجارة البينية الأفريقية والتجارة الدولية على حد �شواء. وت�شمل 

نتائج الربنامج اإ�شافة 16,066 كم من الطرق و4,077 كم من خطوط 

ال�شكك احلديدية اإىل �شبكة البنية التحتية للنقل يف اأفريقيا, و3,506 

كم من خطوط توزيع الكهرباء اإىل �شبكة الكهرباء, وربط 17 بلًدا 

بكابلت الألياف ال�شوئية الإقليمية, مما يهيئ 112,900 فر�شة عمل 
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مبا�شرة و49,400 فر�شة عمل غري مبا�شرة.

ويقدم الإطار 6 اأمثلة على امل�شاريع الأخرية للربنامج, والتي يدعم 

عدد منها حالًيا التنمية الزراعية مبا�شرة. كما �شت�شتفيد من الربنامج 

مبادرات مقرتحة جديدة كربنامج املناطق الزراعية الأفريقية 

امل�شرتكة من اأجل تنمية املناطق الزراعية واملناطق القت�شادية 

اخلا�شة يف ممرات التجارة الرئي�شية اإىل جانب احل�شول على 

مرافق الكهرباء, واملياه, والتخزين احلديث, واملهام اللوج�شتية, 

والنقل, وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت باأ�شعار اأكري ي�شًرا, من 

اأجل اإنتاج املواد اخلام الزراعية وجتهيزها على نطاق وا�شع.

  الحتاد الأفريقي )2019(, مذكرة مفاهيم برنامج اإن�شاء املناطق الزراعية 
32

الأفريقية امل�شرتكة, منتدى البحوث الزراعية يف اأفريقيا.

https://www.au-pi-( راجع من�شة برنامج تطوير البنية التحتية يف اأفريقيا  
33

da.org/pida-projects/( )تاريخ الت�شفح: 23 اآب/اأغ�شط�س 2019(.
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ال�سوق امل�سرتكة ل�سرق اأفريقيا واجلنوب الأفريقي: يعمل ممر النقل متعدد الو�شائط بني ال�شمال واجلنوب على تكامل �شرق اأفريقيا 

وجنوبها عرب املمر ال�شمايل اجلنوبي الذي ميتد من جمهورية تنزانيا املتحدة, وزامبيا, وجمهورية الكونغو الدميقراطية حتى زميبابوي, 

وبوت�شوانا, ومالوي, وموزمبيق.

الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية: يرمي م�شروع اإن�شاء �شبكات الر�شد من اأجل منظومة خزان احلجر الرملي النوبي اجلويف اإىل 

ت�شخري املوارد املائية لدعم زراعة القمح يف ال�شودان.

اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي: يعمل م�شروع تي�شري التجارة يف ممر لوبيتو على حت�شني التجارة داخل الإقليم يف اجلنوب الأفريقي 

عن طريق التعجيل بالنمو يف التجارة عرب احلدود وم�شاركة امل�شاريع ال�شغرية يف �شل�شل القيمة.

احتاد املغرب العربي: �شيعمل م�شروع تنمية الطريق ال�شريع املتو�شطي على ممر املغرب - اجلزائر - تون�س - ليبيا, وهو حالًيا يف مرحلة 

درا�شة اجلدوى, على ربط املراكز احل�شرية وتعزيز التنمية ال�شياحية يف �شمال اأفريقيا. كما اأن م�شروع منظومة اخلزان اجلويف ب�شمال غرب 

ا يف مرحلة درا�شة اجلدوى, يركز على تنمية موارد املياه اجلوفية من  ال�شحراء الكربى ومناطق منظومة خزان اإومليدان اجلويف, وهو اأي�شً

اأجل العمليات الزراعية املكثفة والري باملياه.

وكالة تي�سري النقل العابر على ممر اجلماعة القت�سادية لدول غرب اأفريقيا/جمموعة دول �سرق اأفريقيا/جمموعة دول و�سط 

اأفريقيا: يعمل م�شروع تنمية الطريق ال�شريع على ممر اأبيدجان - لغو�س, وطريق لمو - غاري�شا - اإي�شيولو - لوكي�شار - لودوار - نادابال 

ال�شريع, وبرنامج النقل متعدد الو�شائط لبحرية تانغانيكا على حت�شني الرتابط والنقل متعدد الو�شائط لتعزيز التكامل الإقليمي والن�شاط عرب احلدود.

امل�شدر: من�شة برنامج تطوير البنية التحتية يف اأفريقيا )https://www.au-pida.org/pida-projects/( )تاريخ الت�شفح: 23 اآب/اأغ�شط�س 2019(. 

م�ساريع خمتارة من برنامج تطوير البنية التحتية يف اأفريقياالإطار 6

وفيما يلي عدة تدابري, يف معر�س ال�شتجابة جلائحة كوفيد-19, 

لتح�شني البنية التحتية وبناء �شل�شل قيمة اأكرث قدرة على ال�شمود 

خلل مرحلة التعايف:

• ال�شتثمار يف مرافق التخزين )مبا فيها التخزين البارد من 
اأجل املدخلت البيطرية والأغذية القابلة للتلف( على م�شتويات 

ال�شلطات املحلية, واملجتمع املحلي, والأ�شر من اأجل احتياطيات 

املدخلت وتقلي�س خ�شائر ما بعد احل�شاد على حد �شواء. 

وميكن القيام بذلك بالتعاون مع اأ�شحاب امل�شلحة يف جمال 

املياه وال�شرف ال�شحي والنظافة ال�شحية وغريهم.

• التعجيل بخطط الرقمنة الوطنية من اأجل قطاع الأغذية الزراعية.

• املناطق ال�شناعية الزراعية وممرات النمو: دعم تنمية املناطق 
القت�شادية اخلا�شة من اأجل التجهيز الزراعي, واإ�شافة القيمة 

على طول ممرات التجارة, وتي�شري التجارة البينية الأفريقية.

املجموعة 5: متويل التجارة

يت�شمن متويل التجارة تنمية اآليات فعالة ل�شل�شل القيمة ومتويل 

التجارة وترتيبات تعاقدية مبتكرة لتح�شني احل�شول على التمويل 

من اأجل املزارعني وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة احلجم. وترمي 

تدابري التمويل وابتكاراته اإىل تقلي�س املخاطر وتكلفة التمويل, 

وتو�شيع نطاق احل�شول عليه, وتهيئة بيئة مواتية لتمويل الزراعة. 

وتت�شمن هذه الإجراءات موارد من ميزانيات احلكومات واملانحني؛ 

وموؤ�ش�شات مالية كامل�شارف التجارية وموؤ�ش�شات التمويل متناهي 

ال�شغر, وموؤ�ش�شات متويل التنمية, ومنابر ال�شداد الرقمي 

والتجارة الإلكرتونية؛ وال�شتثمار اخلا�س, مبا يف ذلك موارد من 

املزارعني اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية من اأجل ال�شتثمار 

يف الزراعة, و�شناديق الأ�شهم اخلا�شة, وال�شندات امل�شتندة اإىل 

التحويلت من اخلارج وا�شتثمارات املواطنني املقيمني يف اخلارج؛ 

والتمويل املختلط من اأجل ال�شتغلل الأمثل لل�شتثمارات اجلديدة؛ 

واملوؤ�ش�شات املالية غري امل�شرفية كتعاونيات الدخار والئتمان 

ا اأدوات لإدارة  والتعاونيات املالية. وتت�شمن تدابري التمويل هذه اأي�شً

املخاطر من اأجل اإزالة املخاطر من الزراعة فيما يتعلق بحركات 

اأ�شعار ال�شلع, والأحداث ال�شيئة, والديون املعدومة. ومن الأولويات 

ذات ال�شلة اإنفاذ العقود الفعال عرب اإن�شاء وكالت تنظيمية لل�شلع 

وتعزيز قدراتها.

و�شيكون احل�شول على التمويل من اأجل ال�شتثمار وراأ�س املال 

العامل يف القطاع الزراعي ذا اأهمية بالغة يف ال�شتجابة جلائحة 

كوفيد-19 والتعايف منها. وتت�شمن تدابري حت�شني احل�شول على 
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فة  التمويل يف �شياق جائحة كوفيد-19 توفري حزم حتفيزية مالية مكيَّ

ت�شتجيب لحتياجات اأ�شحاب احليازات الزراعية ال�شغرية وم�شاريع 

الأعمال التجارية الزراعية, با�شتخدام �شرف الق�شائم اإلكرتونًيا من 

اأجل خمططات توزيع املدخلت واحل�شول على اخلدمات املعانة اأو 

املدعومة حكومًيا, وذلك كلما اأمكن.

املجموعة 6: تكامل اأ�سواق عوامل الإنتاج

تدعم املجموعة ال�شاد�شة التجارة البينية الأفريقية يف ال�شلع 

واخلدمات. وهي تعزز حرية حركة اأ�شحاب الأعمال واإن�شاء 

تخ�ش�شات املوؤهلت وغريها من التخ�ش�شات املتعلقة باخلدمات 

عرب احلدود والعرتاف املتبادل بها ل�شمان متكن ال�شلع واخلدمات 

املتداولة قانوًنا من عبور احلدود الأفريقية دون عائق. كما اأن تكامل 

اأ�شواق العمل وتن�شيقها عرب البلدان الأفريقية هو هدف مهم مبا اأن 

تنقل الأ�شخا�س مرتبط لي�س فقط بالتجارة الدولية يف اخلدمات, بل 

ا بتدفقات ال�شتثمارات عرب احلدود. وجتري املفاو�شات حالًيا  اأي�شً

من اأجل و�شع قواعد وا�شحة ب�شاأن حركة الأ�شخا�س دعًما للتجارة 

البينية الأفريقية, ول �شيما فيما يخت�س بالتواجد التجاري )الطريقة 3( 

وح�شور الأ�شخا�س الطبيعيني )الطريقة 4(.

ولأغرا�س تعزيز املزيد من كفاءة قطاع اخلدمات وتناف�شيته, مبا فيها 

اخلدمات املالية, وخدمات النقل, والطاقة, والت�شالت, وغريها من 

خدمات البنية التحتية, و�شع الحتاد الأفريقي برنامج تنمية قطاع 

اخلدمات. ويرمي هذا الربنامج اإىل اإن�شاء قاعدة اقت�شادية اأكرث 

تعددية تت�شمن خدمات لتكميل الزراعة وال�شناعات التحويلية. وميثل 

قطاع اخلدمات القطاع الأ�شرع منًوا بقدرته على ا�شتيعاب امل�شتجدين 

ا جديدة, وعلى وجه الأخ�س لل�شباب  بالأ�شواق, مما يهيئ فر�شً

ذوي املهارات اجليدة واملوؤهلت القوية, للعمل يف ال�شناعات, مبا 

فيها �شل�شل قيمة الأعمال التجارية الزراعية يف اأنحاء القارة داخل 

ال�شوق املوحدة )مفو�شية الحتاد الأفريقي, 2018ب(. ومن �شمن 

اأمثلة جمالت النمو املحتملة التجارة يف خدمات م�شايد الأ�شماك 

كال�شت�شارات, واإدارة املوارد, وتنمية البنية التحتية, واإ�شدار 

ال�شهادات والتو�شيم, وخدمات ت�شجيع التجارة والت�شويق, 

وال�شيانة, والأبحاث )منظمة الأغذية والزراعة, 2020ج(.

ويف �شياق جائحة كوفيد-19, �شتقت�شي تدابري تي�شري التجارة 

تخفيف القيود املفرو�شة على التنقل بحيث ميكن اأن ت�شهم عمليات 

التجارة يف العمل باأق�شى قدر طبيعي ممكن مع تطبيق بروتوكولت 

ال�شلمة, ول �شيما بالن�شبة للعمال الأ�شا�شيني يف ال�شناعات 

الغذائية اأو غريها من ال�شناعات احلرجة. وعلى وجه الأهمية البالغة, 

من �شاأن دمج ال�شباب واإ�شراكهم يف مرحلتي ال�شتجابة جلائحة 

كوفيد-19 والتعايف منها كلتيهما, مع ا�شتغلل ميزة �شناديق 

اإعفاءات الأعمال التجارية ال�شبابية, ومنابر مواءمة العمالة, والدعم 

التقني وبناء القدرات, والبتكارات كالتجارة الإلكرتونية وغريها من 

احللول الرقمية يف �شل�شل القيمة الغذائية, اأن يكون جزًءا من بناء 

نظم غذائية و�شل�شل اإمدادات اأكرث ا�شتدامة وقدرة على ال�شمود يف 

امل�شتقبل. و�شوف ي�شتفيد ال�شباب, وهم الفئة املمثلة متثيًل مفرًطا 

يف القطاع غري الر�شمي, وهو اأحد القطاعات الأ�شواأ ت�شرًرا جراء 

جائحة فريو�س كورونا, من الربامج املوجهة للخدمات واملبتكرة 

وال�شاملة للجميع.

املجموعة 7: امل�سائل ال�ساملة لعدة قطاعات

تغطي املجموعة ال�شابعة عدًدا من املجالت املرتابطة رغم متايزها. 

اأوًل, تت�شمن املجموعة الرتتيبات املوؤ�ش�شية للتنفيذ )على �شبيل 

املثال, اإن�شاء جلان وطنية للتجارة يف ال�شلع واخلدمات الزراعية 

بالتن�شيق مع اجلماعات القت�شادية الإقليمية فيما يتعلق باإطار تعزيز 

التجارة البينية الأفريقية/منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية(. 

ثانًيا, ت�شجع املجموعة على تعزيز واإن�شاء البنية التحتية املوؤ�ش�شية 

لل�شيا�شات, اأي لتوجيه تنفيذ الإطار واإيلء الأولوية للقطاعات وتنمية 

الربامج )على املدى الق�شري واملتو�شط والطويل(. ثالًثا, �شياغة 

ا�شرتاتيجيات ال�شتثمار وتعبئة املوارد لتي�شري تنفيذ الإطار وخارطة 

الطريق اخلا�شة به. ويف �شوء اأزمة جائحة كوفيد-19, �شيقت�شي 

تنفيذ الإطار ا�شتثماًرا �شخًما من جميع ال�شركاء الرئي�شيني, واإعادة 

تطويع املوارد املتاحة يف اأغرا�س اأخرى ح�شب اللزوم, وغريها من 

اآليات التمويل املبتكرة.

رابًعا, تروج املجموعة املعلومات عرب �شل�شل القيمة, اأي تنمية اأو 

تو�شيع نطاق �شوق الأغذية الزراعية ونظم و�شبكات معلومات التجارة 

الوطنية والإقليمية والقارية, مبا يف ذلك تناول تنمية مهارات الن�شاء 

وتلبية احتياجاتهن التدريبية يف �شياق منطقة التجارة احلرة القارية 

ا الرقمنة وتكنولوجيا املعلومات التي  الأفريقية. ويت�شمن هذا اأي�شً

تعزز ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وغريها من الأدوات 

لتح�شني احل�شول على معلومات التجارة, وتقارير املعلومات, 

ودرا�شات ال�شوق, واأمناط الطق�س واملناخ, ف�شًل عن مراقبة فريو�س 

كورونا وغريه من الأمرا�س يف اأ�شواق الأغذية عرب اآليات كمر�شد 

التجارة الأفريقية بال�شراكة مع نظام املعلومات املتعلقة بالأ�شواق 

34
الزراعية والنظام العاملي للإعلم والإنذار املبكر, وغري ذلك.

خام�ًشا, ثمة خطة للت�شال وو�شوح الروؤية من اأجل تقا�شم 

املعلومات مع اأ�شحاب امل�شلحة والتوعية ب�شاأن الإطار. �شاد�ًشا, 

تطبق املجموعة اإطاًرا للر�شد والتقييم على م�شتويني, اأي امل�شتوى 

الوطني وم�شتوى اجلماعات القت�شادية الإقليمية )7-7( وامل�شتوى 

القاري )11-7(. وقد �شمم ذلك لتتبع التقدم يف تنفيذ اإطار تعزيز 

التجارة البينية الأفريقية على امل�شتوى الوطني/م�شتوى اجلماعة 

القت�شادية الإقليمية وامل�شتوى القاري, وتوثيق الدرو�س وخربات 

التعلم امل�شتفادة, وتعميم اأف�شل املمار�شات على الدول الأع�شاء.

وللح�شول على ا�شتعرا�س مف�شل خلارطة الطريق, مبا يف ذلك املجموعات, 

واملخرجات, والأن�شطة, واملوؤ�شرات, والأطر الزمنية, والأطراف امل�شوؤولة, 

وم�شادر التمويل املحتملة, يرجى الطلع على اجلدول 7.

  يقدم الرابط التايل موارد اأخرى متاحة ت�شمل التطبيقات الرقمية من اأجل 
34

الزراعة كنظام الر�شد والإنذار املبكر لدودة احل�شد اخلريفية, واأداة ر�شد 

اأ�شعار الأغذية وحتليلها, والطائرات امل�شرية دون طيار لأغرا�س الزراعة, 

واإمكانية ا�شتخدام الطائرات امل�شرية دون طيار من اأجل الإنذار املبكر 

واملكافحة الوقائية �شد اجلراد, ونظام منظمة الأغذية والزراعة ملوؤ�شر 

الإجهاد الزراعي, و�شبكة معلومات عمليات ما بعد احل�شاد, والبوابة 

املفتوحة للجميع ب�شاأن بيانات اإنتاجية املياه امل�شتمدة من ال�شت�شعار عن 

بعد, والزراعة الإلكرتونية قيد التطبيق - قواعد البيانات الت�شل�شلية من 

http://www.fao.org/about/meetings/digital-agricul-  اأجل الزراعة:

./ture-transformation/resources/fao-digital-services-portfolio/en
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�شبيل امل�شي قدًما

يف اإيجاز, �شتقت�شي اخلطوات املقبلة لتنفيذ الإطار عدة اإجراءات 

بالغة الأهمية. وتت�شمن هذه اخلطوات اإدماج الإطار وتكييفه 

لل�شتجابة للو�شع املحلي بحيث يكون لكل بلد اأفريقي وجماعة 

ا له/لها, مبا يف  اقت�شادية اإقليمية اأفريقية اإطاًرا م�شمًما خ�شي�شً

ذلك خارطة طريق مكيفة تعك�س الأولويات وال�شياقات الوطنية 

والإقليمية. اأوًل, �شيت�شمن جزء من هذه املمار�شة بال�شرورة, وذلك 

يف مرحلة مبكرة من التنفيذ, تقييمات اأ�شا�شية مف�شلة ور�شم خرائط 

بالو�شع الفعلي من حيث اخلطط, وال�شيا�شات, وال�شرتاتيجيات, 

والربامج, وامل�شاريع, وغريها من الآليات املوؤ�ش�شية, واأ�شحاب 

امل�شلحة, والتحديات والفجوات, ف�شًل عما كان وما مل يكن جمدًيا, 

وذلك ل�شمان الرتابط وتفادي ازدواجية اجلهود. ثانًيا, تربز احلاجة 

لو�شع الرتتيبات املوؤ�ش�شية واآليات التن�شيق للإ�شراف على تنفيذ 

الإطار وجمالت التدخل. ثالًثا, �شت�شكل موا�شلة اجلهود لتنمية 

�شل�شل القيمة الإقليمية وتعزيزها فيما يتعلق بال�شلع ذات الأولوية 

بقيادة القطاع اخلا�س اإجناًزا مهًما يف تنفيذ اتفاق منطقة التجارة 

احلرة القارية الأفريقية يف القطاع الزراعي. رابًعا, �شتربز احلاجة 

اإىل ا�شتمرار الدعم التقني واملايل بوا�شطة �شركاء التنمية للدول 

الأع�شاء, واجلماعات القت�شادية الإقليمية, والقطاع اخلا�س لتنفيذ 

الإطار واتفاق منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية ور�شدهما 

وتقييمهما. ويف جميع ما �شبق, ينبغي �شون تدابري ال�شتجابة 

والحتواء اخلا�شة بجائحة فريو�س كورونا وال�شدمات امل�شتقبلية 

على �شعيد العر�س, وتو�شيع نطاقها للم�شاعدة على بناء زراعة ونظم 

مزارع اأكرث قدرة على ال�شمود من اأجل التجارة يف ال�شوق املوحدة 

ملنطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية.

اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 1.0 ال�سيا�سة 

التجارية

)تعزيز/حت�سني 

البيئة ال�سيا�سية 

للتعجيل بتنمية 

التجارة البينية 

الأفريقية يف 

ال�سلع واخلدمات 

الزراعية(

1-1 تنمية واإ�شلح 
وحتديث وتنفيذ 

ال�شيا�شات/

ال�شرتاتيجيات التجارية 

الزراعية الوطنية 

والإقليمية املتوائمة مع 

الإطار وجمع الأدلة بناء 

على التقييمات الأ�شا�شية 

وممار�شات ر�شم 

اخلرائط 

1-1-1 ال�شيا�شات/
ال�شرتاتيجيات 

التجارية الزراعية 

الوطنية والإقليمية, 

مبا فيها اخلطط 

الوطنية والربامج 

الإقليمية لل�شتثمار 

الزراعي, متوائمة مع 

الإطار

1-1-1-1 عدد 
ال�شيا�شات/

ال�شرتاتيجيات 

التجارية الزراعية 

الوطنية والإقليمية 

املتوائمة مع الإطار

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

1-1-1-2 عدد الدول 
الأع�شاء واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

ذة املتوائمة  املنفِّ

مع ال�شيا�شات/

ال�شرتاتيجيات 

التجارية الزراعية

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

  خلل املرحلة ال�شتهللية لتنفيذ الإطار بدًءا من 2021, �شتقوم الدول الأع�شاء 
35

واجلماعات القت�شادية الإقليمية بتوزيع موؤ�شرات خط الأ�شا�س واملوؤ�شرات 

امل�شتهدفة يف خرائط الطريق اخلا�شة بها لقيا�س التقدم ب�شاأن حتقيق 

املخرجات. و�شتكون �شنة خط الأ�شا�س هي 2019 ح�شب املتفق عليه يف حلقة 

العمل الت�شديقية املنعقدة يف نريوبي يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2019.
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 ,https://tradebarriers.africa ,ثمة ن�شخة اأولية من البوابة ممثلة باملوقع املن�شاأ حديًثا  
36

وهي اآلية عرب الإنرتنت لر�شد احلواجز غري اجلمركية واإلغائها.

اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 1.0 ال�سيا�سة 

التجارية

)تعزيز/حت�سني 

البيئة ال�سيا�سية 

للتعجيل بتنمية 

التجارة البينية 

الأفريقية يف 

ال�سلع واخلدمات 

الزراعية(

1-2 تن�شيق الأدوات 
والآليات لرعاية 

تكامل الأ�شواق داخل 

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية وفيما بينها 

ب�شاأن امل�شائل املتعلقة 

باأنظمة التجارة, وقواعد 

املن�شاأ, واملعايري/

احلواجز غري اجلمركية, 

مبا فيها تدابري ال�شحة 

وال�شحة النباتية 

واحلواجز التقنية اأمام 

التجارة

1-2-1 اأدوات واآليات 
التجارة والزراعة 

والأمن الغذائي من�شقة 

يف �شياق اتفاق منطقة 

التجارة احلرة القارية 

الأفريقية

1-2-1-1 عدد الدول 
الأع�شاء ذات الأدوات 

والآليات املن�شقة 

)تدابري ال�شحة 

وال�شحة النباتية/

احلواجز التقنية 

اأمام التجارة, قواعد 

املن�شاأ(

2021- 
2024

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

1-2-1-2 عدد 
اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية ذات الأدوات 

والآليات املن�شقة )تدابري 

ال�شحة وال�شحة 

النباتية/احلواجز 

التقنية اأمام التجارة, 

قواعد املن�شاأ(

2021- 
2024

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية

1-3 حت�شني قابلية التنبوؤ 
بال�شيا�شة التجارية 

الوطنية

1-3-1 اللئحة 
الداخلية مو�شوعة 

لإطلق الأدوات 

ال�شيا�شية املخ�ش�شة

1-3-1-1 عدد البلدان 
امل�شتخدمة لل�شيا�شات 

التجارية املخ�ش�شة

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية

1-4 البناء على اآليات 
ميكنها اأن ت�شرع 

من املعلومات ب�شاأن 

احلواجز غري اجلمركية, 

مبا فيها الإبلغ عن 

امل�شائل املتعلقة بتدابري 

ال�شحة وال�شحة النباتية 

واجلرب التعوي�شي

2-1 دعم تنفيذ اتفاق 
منظمة التجارة العاملية 

لتي�شري التجارة

1-4-1 بوابة عن 
احلواجز غري 

 
36

اجلمركية من�شاأة

ومرتابطة مع البوابات 

القائمة

1-4-1-1 عدد البلدان 
ذات ال�شكاوى التي 

مل حتل املذكورة يف 

بوابة احلواجز غري 

اجلمركية

2021- 
2023

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية
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اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 2.0 تي�سري التجارة

)لتقليل تعقيد عملية 

معاملت التجارة 

وتكلفتها ل�سمان 

اإمتام جميع تلك 

الأن�سطة بكفاءة 

و�سفافية واإمكانية 

التنبوؤ بها(

2-1 دعم تنفيذ اتفاق 
منظمة التجارة العاملية 

لتي�شري التجارة

2-1-1 قدرات التنفيذ 
معززة

2-1-1-1 عدد 
البلدان واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

التي اأمتت الت�شنيف

2021- 
2023

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية

2-2 دعم التنمية وتعزيز 
قدرات الأطراف املعنية 

بالتجارة, مبا فيها 

امل�شاريع ال�شغرى 

وال�شغرية واملتو�شطة 

احلجم, عرب توفري 

املعلومات ب�شاأن روابط 

ال�شوق للم�شدرين 

وتعزيز تكامل الإمدادات 

املنظم )اأي تو�شيع نطاق 

و�شول امل�شدرين 

اإىل �شبكات التوزيع, 

وامل�شتودعات, والت�شويق 

امل�شرتك وتعزيز 

ال�شادرات(

2-2-1 قدرات 
الأطراف )مبا فيها 

امل�شاريع ال�شغرى 

وال�شغرية واملتو�شطة 

احلجم( امل�شرتكة يف 

التجارة معززة

2-2-1-1 عدد 
الأطراف امل�شاركة يف 

حلقات العمل

2021- 
2023

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

2-3 تن�شيق وتب�شيط 
اإجراءات ووثائق ولوائح 

اجلمارك والعبور, 

وتي�شري ا�شتن�شاخ النظم 

الآلية كلية يف اجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

وتنفيذ املراكز احلدودية 

ذات املنفذ الواحد, 

والنوافذ الوحيدة, 

وال�شداد الإلكرتوين.

2-3-1 تن�شيق 
الإجراءات والوثائق 

واللوائح اجلمركية 

و�شاعات العمل 

احلدودية, ونظم 

التوثيق الآيل 

2-3-1-1 تنا�شب 
البلدان/اجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

مع النظم اجلمركية 

املن�شقة والآلية

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

2-3-2 نظم الإدارة 
احلدودية املن�شقة/

الإدارة احلدودية 

املتكاملة مو�شوعة

2-3-2-1 عدد املراكز 
احلدودية ذات املنفذ 

الواحد العاملة

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية
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اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 2.0 تي�سري التجارة

)لتقليل تعقيد عملية 

معاملت التجارة 

وتكلفتها ل�سمان 

اإمتام جميع تلك 

الأن�سطة بكفاءة 

و�سفافية واإمكانية 

التنبوؤ بها(

2-4 حت�شني النتقال 
ال�شل�س للمنتجات 

الزراعية عن طريق 

مكافحة التحر�س, 

والبتزاز, والف�شاد 

على طول ممرات النقل 

احل�شا�شة جتارًيا

2-4-1 احلركة 
ال�شل�شة للمنتجات 

الزراعية

2-4-1-1 وقت العبور 
املقل�س )بال�شاعات(

2021- 
2023

الدول 

الأع�شاء

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية

2-4-1-2 عدد الآليات 
املن�شاأة من اأجل ر�شم 

اخلرائط وحتديد 

النقاط ال�شاخنة 

للأحداث

2021- 
2023

الدول 

الأع�شاء

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية

 3.0 القدرات 

الإنتاجية

)اإن�ساء �سل�سل 

قيمة/تكاملية 

اإقليمية وقارية 

لتح�سني القدرات 

الإنتاجية للمنتجني، 

وزيادة اإنتاج ال�سلع 

واخلدمات الزراعية 

وجتهيزها حملًيا(

3-1 دعم تنمية ون�شر 
البيانات الزراعية 

الإيكولوجية الدقيقة

3-1-1 قاعدة البيانات 
الزراعية الإيكولوجية 

متاحة عرب الإنرتنت 

)مرتبطة مبر�شد 

التجارة الأفريقية(

3-1-1-1 قاعدة 
البيانات الزراعية 

الإيكولوجية القارية 

املن�شاأة

2021- 
2023

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول 

الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية

القطاع اخلا�س

3-2 اإيلء الأولوية لتنفيذ 
الربامج الرائدة املتفق 

عليها قارًيا )مثل التعجيل 

بالتنمية ال�شناعية يف 

اأفريقيا, ومبادرة البتكار 

التكنولوجي الأفريقية, 

ومبادرة القدرات الإنتاجية 

الأفريقية, وم�شّرع تنمية 

الزراعة وال�شناعات 

الزراعّية والبتكار, 

والبذور الأفريقية, 

والبنية التحتية اجليدة يف 

عموم اأفريقيا, وامليكنة 

الزراعية امل�شتدامة يف 

اأفريقيا, والوكالة الأفريقية 

ل�شلمة الأغذية, وغري 

 لتقلي�س تكاليف 
37

ذلك(

الت�شغيل يف الإنتاج )مثل 

التعريفات على الكهرباء, 

واملياه وال�شرف ال�شحي, 

والنوافذ الوحيدة, 

واملدفوعات الإلكرتونية, 

وال�شرائب القانونية(

3-2-1 اخلطط الوطنية 
والربامج الإقليمية 

لل�شتثمار الزراعي 

حمدثة ومتوائمة مع 

الربامج الرائدة ذات 

ال�شلة )التعجيل بالتنمية 

ال�شناعية يف اأفريقيا, 

والربنامج ال�شامل 

للتنمية الزراعية يف 

اأفريقيا, ومبادرة البتكار 

التكنولوجي الأفريقية, 

ومبادرة القدرات 

الإنتاجية الأفريقية, 

وم�شّرع تنمية الزراعة 

وال�شناعات الزراعّية 

والبتكار, والبذور 

الأفريقية, والبنية 

التحتية اجليدة يف عموم 

اأفريقيا, وامليكنة الزراعية 

امل�شتدامة يف اأفريقيا, 

والوكالة الأفريقية 

ل�شلمة الأغذية, وغري 

ذلك.(

3-2-1-1 عدد اخلطط 
الوطنية والربامج 

الإقليمية لل�شتثمار 

الزراعي املحدثة

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

  مبادرات لتعزيز القدرات الإنتاجية: التعجيل بالتنمية ال�شناعية يف اأفريقيا, ومبادرة البتكار التكنولوجي 
37

الأفريقية, ومبادرة القدرات الإنتاجية الأفريقية, وم�شرع تنمية الزراعة وال�شناعات الزراعّية والبتكار, 

والبذور الأفريقية, وامليكنة الزراعية امل�شتدامة يف اأفريقيا, والوكالة الأفريقية ل�شلمة الأغذية.
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اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 3.0 القدرات 

الإنتاجية

)اإن�ساء �سل�سل 

قيمة/تكاملية 

اإقليمية وقارية 

لتح�سني القدرات 

الإنتاجية 

للمنتجني، 

وزيادة اإنتاج 

ال�سلع واخلدمات 

الزراعية 

وجتهيزها حملًيا(

3-3 تنمية �شل�شل 
القيمة الإقليمية لزيادة 

اإنتاج ال�شلع واخلدمات 

الزراعية وجتهيزها 

حملًيا بال�شرتاك مع 

جمعيات ال�شلع )مثل 

جمل�س حبوب �شرق 

اأفريقيا, و�شبكة 

احلبوب لأ�شحاب 

امل�شلحة من اجلنوب 

الأفريقي, و�شبكة 

احلبوب يف غرب 

اأفريقيا( لت�شجيع 

التجارة يف ال�شلع 

الزراعية الغذائية 

ال�شرتاتيجية.

3-3-1 �شل�شل 
القيمة الإقليمية 

من�شاأة من 

اأجل ال�شلع 

الزراعية الغذائية 

ال�شرتاتيجية 

بال�شراكة مع 

جمعيات ال�شلع )مثل 

جمل�س حبوب �شرق 

اأفريقيا, و�شبكة 

احلبوب لأ�شحاب 

امل�شلحة من اجلنوب 

الأفريقي, و�شبكة 

احلبوب يف غرب 

اأفريقيا(

3-3-1-1 عدد 
�شل�شل القيمة 

الإقليمية املن�شاأة من 

اأجل ال�شلع الزراعية 

الغذائية

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

القطاع اخلا�س

�شركاء التنمية

3-4 تعزيز املناطق 
ال�شناعية الزراعية 

واملناطق القت�شادية 

اخلا�شة من اأجل 

التجهيز الزراعي 

بحوافز جذابة 

للم�شتثمرين 

وامل�شدرين

3-4-1 املناطق 
ال�شناعية الزراعية 

واملناطق القت�شادية 

اخلا�شة من�شاأة 

من اأجل التجهيز 

الزراعي

3-4-1-1 عدد 
املناطق ال�شناعية 

الزراعية واملناطق 

القت�شادية اخلا�شة 

من اأجل القطاعات 

الزراعية الغذائية 

ال�شرتاتيجية

2021- 
2024

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

�شركاء التنمية

القطاع اخلا�س

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

3-5 تي�شري اإن�شاء 
مراكز المتياز 

الإقليمية من اأجل 

تنمية وابتكار وتكييف 

وتعميم التكنولوجيا, 

مثل التكنولوجيا 

الغذائية, والت�شويق, 

والتغليف, وو�شع 

العلمات التجارية 

)العلمات التجارية 

املحلية, »ا�شرِت يف 

اأفريقيا«, »�شنع يف 

اأفريقيا«(, ومدونات 

ال�شلوك للم�شدرين, 

وبراءات الخرتاع

3-5-1 مراكز 
المتياز الإقليمية 

من�شاأة لت�شجيع 

البحوث الزراعية, 

وتنمية وابتكار 

وتكييف وتعميم 

التكنولوجيا , 

وامليكنة, واحل�شانة, 

وتنمية املهارات 

املهنية

3-5-1-1 عدد مراكز 
المتياز الإقليمية 

املن�شاأة

2021- 
2023

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول 

الأع�شاء

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

القطاع اخلا�س

�شركاء التنمية
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اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 4.0 البنية التحتية 

املتعلقة بالتجارة

)تنمية اآليات 

مبتكرة وقانونية 

ومالية لتنمية 

البنية التحتية 

متعددة البلدان 

دعًما للتجارة 

البينية الأفريقية(

4-1 اإيلء الأولوية 
لتنفيذ برنامج تطوير 

البنية التحتية يف 

اأفريقيا وحتديد 

مكوناته من اأجل 

�شهولة اعتماده

4-1-1 الروابط مع 
برنامج تطوير البنية 

التحتية يف اأفريقيا 

حمددة وخطط 

التنفيذ مو�شوعة 

لدعم �شل�شل القيمة 

والبنية التحتية 

للتجارة الإقليمية

4-1-1-1 خطط تنفيذ 
برنامج تطوير البنية 

التحتية يف اأفريقيا 

الداعمة ل�شل�شل 

القيمة

2021- 
2022

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س

�شركاء التنمية

4-2 تنمية وتنفيذ 
مكون البنية التحتية 

لل�شوق و�شل�شلة 

القيمة يف اخلطط 

الوطنية والربامج 

الإقليمية لل�شتثمار 

الزراعي, مبا يف ذلك 

الإ�شلحات املعنية 

بتجميع الأرا�شي, 

والري, وخدمات 

الإر�شاد الزراعي

4-2-1 مكون البنية 
التحتية لل�شوق 

و�شل�شلة القيمة 

املدمج يف اخلطط 

الوطنية والربامج 

الإقليمية لل�شتثمار 

الزراعي مو�شوع 

ومنفذ

4-2-1-1 عدد اخلطط 
الوطنية والربامج 

الإقليمية لل�شتثمار 

الزراعي التي حتوي 

مكون البنية التحتية 

لل�شوق و�شل�شلة 

القيمة املتوائمة مع 

الربنامج ال�شامل 

للتنمية الزراعية يف 

اأفريقيا

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

4-3 دمج وتنفيذ مكون 
تنمية البنية التحتية 

للتجارة الإقليمية يف 

الربامج الإقليمية 

لل�شتثمار الزراعي 

)مثل املختربات 

املرجعية ل�شلمة 

الأغذية يف عموم 

اأفريقيا, و�شل�شل 

الربودة, واملهام 

اللوج�شتية التجارية 

وغريها من اخلدمات 

املتعلقة بالتجارة(

4-3-1 مكون البنية 
التحتية للتجارة 

الإقليمية يف الربامج 

الإقليمية لل�شتثمار 

الزراعي مو�شوع 

ومنفذ

4-3-1-1 عدد 
الربامج الإقليمية 

لل�شتثمار الزراعي 

ذات املكون املدمج 

لتنمية البنية التحتية 

للتجارة الإقليمية

2021- 
2022

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية
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اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 4.0 البنية التحتية 

املتعلقة بالتجارة

)تنمية اآليات 

مبتكرة وقانونية 

ومالية لتنمية البنية 

التحتية متعددة 

البلدان دعًما 

للتجارة البينية 

الأفريقية(

4-4 اإن�شاء بيئة مواتية 
لل�شراكات بني القطاعني 

العام واخلا�س, عرب 

الأطر ال�شيا�شية 

والتنظيمية املواتية, من 

اأجل تنمية البنية التحتية

4-4-1 الأطر الإقليمية 
لل�شراكة بني القطاعني 

العام واخلا�س 

مطبقة لتعزيز وتنظيم 

ال�شتثمار يف تنمية 

البنية التحتية )تبنّي يف 

اأولويات البنية التحتية 

الوطنية(

4-4-1-1 عدد الأطر 
الإقليمية املو�شوعة 

لل�شراكة بني القطاعني 

العام واخلا�س من 

اأجل ال�شتثمار يف 

البنية التحتية املتعلقة 

بالزراعة

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

القطاع اخلا�س

�شركاء التنمية

4-5 تن�شيق وتوحيد 
معايري ال�شحة وال�شحة 

النباتية مع هيئة 

الد�شتور الغذائي, 

واملنظمة العاملية ل�شحة 

احليوان, والتفاقية 

الدولية لوقاية النباتات 

ل�شمان العرتاف 

الدويل

4-5-1 معايري �شلمة 
الأغذية يف عموم 

اأفريقيا مو�شوعة 

ومتوائمة مع معايري 

هيئة الد�شتور 

الغذائي, واملنظمة 

العاملية ل�شحة 

احليوان, والتفاقية 

الدولية لوقاية النباتات

4-5-1-1 عدد معايري 
�شلمة الأغذية يف 

عموم اأفريقيا من اأجل 

ال�شلمة وال�شحة 

الغذائية والنباتية 

واحليوانية

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

4-5-1-2 عدد البلدان 
املدجمة للمعايري 

املتوائمة مع هيئة 

الد�شتور الغذائي, 

واملنظمة العاملية ل�شحة 

احليوان, والتفاقية 

الدولية لوقاية النباتات

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

 5.0 متويل التجارة

)تنمية املوؤ�س�سات 

والآليات املالية 

الأفريقية وتعزيزها 

لت�سجيع التجارة 

وال�ستثمار البينية 

الأفريقية، مع و�سع 

احلاجة ملواجهة 

القيود امللزمة التي 

تواجهها الن�ساء 

وال�سباب فيما 

يتعلق مب�سائل 

متويل التجارة يف 

العتبار(

5-1 تنمية وتفعيل 
خمططات متويل 

�شل�شل القيمة والتجارة 

املنظمة

5-1-1 حت�شن 
احل�شول على التمويل 

بالن�شبة لأ�شحاب 

امل�شاريع القت�شادية 

يف �شل�شل القيمة 

الزراعية

5-1-1-1 عدد 
القرو�س املوافق عليها 

لأ�شحاب امل�شاريع 

القت�شادية يف �شل�شلة 

القيمة الزراعية

املوؤ�ش�شات جاٍر

املالية

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س

5-2 تنمية اأدوات متويل 
وترتيبات تعاقدية غري 

م�شرفية مبتكرة اأخرى

5-2-1 حت�شن 
احل�شول على التمويل 

بالن�شبة لأ�شحاب 

امل�شاريع القت�شادية 

يف �شل�شل القيمة 

الزراعية

5-2-1-1 عدد 
ال�شركات الرائدة املن�شاأة 

يف �شل�شل القيمة

القطاع جاٍر

اخلا�س

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س

5-2-1-2 عدد اأ�شحاب 
امل�شاريع القت�شادية 

يف �شل�شل القيمة 

ذوي الفر�شة الأكرب 

للح�شول على التمويل, 

مع التاأكيد على 

امل�شاريع ال�شغرى 

وال�شغرية واملتو�شطة 

احلجم واملزارعني من 

اأ�شحاب احليازات 

الزراعية ال�شغرية

القطاع جاٍر

اخلا�س

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س
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املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 5.0 متويل التجارة

)تنمية املوؤ�س�سات 

والآليات املالية 

الأفريقية وتعزيزها 

لت�سجيع التجارة 

وال�ستثمار البينية 

الأفريقية، مع و�سع 

احلاجة ملواجهة 

القيود امللزمة التي 

تواجهها الن�ساء 

وال�سباب فيما 

يتعلق مب�سائل 

متويل التجارة يف 

العتبار(

5-3 تهيئة بيئة مواتية 
ل�شركات اخلدمات املالية 

لتقدمي ائتمان الت�شدير 

و�شماناته من اأجل 

متويل التجارة ما قبل 

ال�شحن وما بعده

5-3-1 اإنفاذ العقود 
الفعال عرب اإن�شاء 

وكالت تنظيمية لل�شلع 

وتعزيز قدراتها

5-3-1-1 عدد 
خمططات ائتمان 

الت�شدير اأو �شماناته 

املن�شاأة

املوؤ�ش�شات جاٍر

املالية

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س

�شركاء التنمية

5-4 حت�شني نظم 
ال�شداد ومنابر التجارة 

الإلكرتونية املرتابطة 

عرب احلدود, مبا يف 

ذلك النوافذ الوحيدة 

واملدفوعات الإلكرتونية 

على امل�شتويني الإقليمي 

والقاري

5-4-1 نظم اآمنة 
وكفوؤة قائمة على 

التجارة الإلكرتونية 

لل�شداد عرب احلدود 

مطبقة على امل�شتويني 

الإقليمي والقاري

5-4-1-1 عدد النظم 
الآمنة لل�شداد عرب 

احلدود

الدول جاٍر

الأع�شاء

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

املوؤ�ش�شات 

املالية

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

6.0 تكامل اأ�سواق 
عوامل الإنتاج

)زيادة تنقل 

العمالة داخل 

الإقليم عرب تن�سيق 

قوانني العمل 

والأعمال التجارية 

وال�ستثمار(

1- تفعيل ال�شيا�شات 
والربوتوكولت القائمة 

ب�شاأن حرية تنقل 

الأ�شخا�س وروؤو�س 

الأموال وهجرة العمالة 

كجزء من الإ�شلحات 

والربامج )مثل برنامج 

تنمية قطاع اخلدمات( 

الرامية اإىل تنمية 

�شل�شل القيمة الإقليمية 

وت�شجيع ال�شتثمار

6-1-1 الت�شديق على 
الربوتوكول املعني 

بحرية تنقل الأ�شخا�س

6-1-1-1 عدد البلدان 
التي �شدقت على 

بروتوكول الحتاد 

الأفريقي حلرية تنقل 

الأ�شخا�س

الدول يحدد لحًقا

الأع�شاء

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

 7.0 امل�سائل 

ال�ساملة لعدة 

قطاعات

7-1 الرتتيبات 
املوؤ�س�سية من اأجل 

التنفيذ

اإن�شاء اللجان الوطنية 

املعنية بالتجارة يف ال�شلع 

واخلدمات الزراعية 

من اأجل تعزيز التجارة 

البينية الأفريقية/منطقة 

التجارة احلرة القارية 

الأفريقية بالتن�شيق مع 

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

7-1-1 اللجان الوطنية 
املعنية بالتجارة يف 

ال�شلع واخلدمات 

الزراعية من اأجل 

تعزيز التجارة البينية 

الأفريقية/منطقة 

التجارة احلرة القارية 

الأفريقية من�شاأة اأو 

مدجمة يف جلان 

وطنية قائمة للتجارة 

الزراعية

7-1-1-1 عدد اللجان 
الوطنية العاملة املعنية 

بالتجارة يف ال�شلع 

واخلدمات الزراعية 

من اأجل تعزيز التجارة 

البينية الأفريقية/

منطقة التجارة احلرة 

القارية الأفريقية

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

الدول الأع�شاء
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اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية
م�سدر التمويل 

املحتمل

 7.0 امل�سائل ال�ساملة 

لعدة قطاعات

7-2 املوؤ�س�سات والأطر 
ال�سيا�سية

اإن�شاء البنية التحتية 

املوؤ�ش�شية ال�شيا�شية, اأي 

اخلطط, وال�شيا�شات, 

وال�شرتاتيجيات, 

والربامج, وامل�شاريع, 

وغريها من الآليات 

املوؤ�ش�شية الأخرى

7-2-1 البنية التحتية 
املوؤ�ش�شية الوطنية يف 

الدول الأع�شاء من�شاأة 

وعاملة

7-2-1-1 تنا�شب 
البلدان واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

التي وجهت خططها 

وعملياتها اأو واءمتها مع 

الإطار

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س

7-2-2 اأ�شحاب 
امل�شلحة الرئي�شيني 

واملوؤ�ش�شات الرئي�شية 

املعنية بالعملية حمددون

7-2-2-1 عدد الأطراف 
املنخرطني يف تنفيذ 

البنية التحتية املوؤ�ش�شية

2021- 
2022

الدول 

الأع�شاء

الدول الأع�شاء 

والقطاع اخلا�س

7-3 اإيلء الأولوية 
للقطاعات

اختيار القطاعات ذات 

ا  الأولوية )راجع اأي�شً

)3-3

7-3-1 القطاعات ذات 
الأولوية على امل�شتويات 

امللئمة )القطرية, 

واجلماعة القت�شادية 

الإقليمية, ومفو�شية 

الحتاد الأفريقي( 

حمددة

7-3-1-1 عدد القطاعات 
ذات الأولوية املحددة 

على امل�شتوى القطري 

وم�شتوى اجلماعة 

القت�شادية الإقليمية

2021- 
2026

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول 

الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س

7-3-2 جمموعات 
اأ�شحاب امل�شلحة 

امللئمة حمددة

7-3-2-1 عدد 
جمموعات اأ�شحاب 

امل�شلحة امل�شرتكة 

بفعالية

2021- 
2022

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

الدول 

الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

القطاع اخلا�س

7-4 و�سع الربامج ذات 
الأولوية

و�شع الربامج ق�شرية 

ومتو�شطة وطويلة الأجل 

من اأجل القطاعات 

ذات الأولوية وجمالت 

املجموعات

7-4-1 الربامج ق�شرية 
الأجل امل�شتهدفة 

للقطاعات ذات الأولوية 

مو�شوعة

7-4-1-1 عدد الربامج 
ق�شرية الأجل املو�شوعة

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي/وكالة 

الحتاد الأفريقي 

للتنمية - ال�شراكة 

اجلديدة من اأجل 

تنمية اأفريقيا

الدول الأع�شاء يف 

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

القطاع اخلا�س

�شركاء التنمية

7-4-2 الربامج 
متو�شطة وطويلة الأجل 

امل�شتهدفة للقطاعات ذات 

الأولوية مو�شوعة

7-4-2-1 عدد الربامج 
متو�شطة وطويلة الأجل 

املو�شوعة

2021- 
2026

الدول 

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي/وكالة 

الحتاد الأفريقي 

للتنمية - ال�شراكة 

اجلديدة من اأجل 

تنمية اأفريقيا

الدول الأع�شاء 

يف اجلماعات 

القت�شادية الإقليمية

القطاع اخلا�س

�شركاء التنمية 
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اجلدول 7: خارطة طريق من اأجل اإطار تعزيز التجارة البينية الأفريقية يف ال�سلع واخلدمات الزراعية

املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية
م�سدر التمويل 

املحتمل

7.0 امل�سائل 
ال�ساملة لعدة 

قطاعات

7-5 ا�سرتاتيجية 
ال�ستثمار

و�شع ا�شرتاتيجية 

ا�شتثمار

7-5-1 ا�شرتاتيجية 
�شاملة مبوجب برنامج 

عمل اإيجابي جلذب 

ال�شتثمار املحلي 

والأجنبي مو�شوعة

7-5-1-1 عدد وثائق 
ال�شرتاتيجية املتاحة 

للتنفيذ 

2021- 
2022

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي/وكالة 

الحتاد الأفريقي 

للتنمية - ال�شراكة 

اجلديدة من اأجل 

تنمية اأفريقيا

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي/وكالة 

الحتاد الأفريقي 

للتنمية - ال�شراكة 

اجلديدة من اأجل 

تنمية اأفريقيا

الدول الأع�شاء يف 

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

القطاع اخلا�س

7-6 تعبئة املوارد

املوارد املتاحة للتنفيذ

7-6-1 اخليارات 
املبتكرة لتعبئة املوارد 

حمددة

7-6-1-1 املبلغ الفعلي 
للتمويلت املجمعة من 

اللتزامات املتعهد بها 

امل�شنف بح�شب امل�شدر

2021- 
2026

الدول الأع�شاء

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

القطاع اخلا�س

7-6-2 امللتقيات 
احلوارية لتعبئة املوارد 

منظمة

7-6-2-1 عدد ملتقيات 
جمع الأموال املنظمة 

2021- 
2026

الدول الأع�شاء

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي

7-7 الر�سد والتقييم

و�شع وتنفيذ اإطار للر�شد 

والتقييم لتتبع التقدم يف 

تنفيذ الإطار

7-7-1 اإطار الر�شد 
والتقييم على امل�شتوى 

القطري من اأجل الإطار 

مو�شوع ومفعل 

7-7-1-1 تنا�شب 
البلدان واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

حيث مت تعميم اأطر 

الر�شد والتقييم

2021- 
2026

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي/وكالة 

الحتاد الأفريقي 

للتنمية - ال�شراكة 

اجلديدة من اأجل 

تنمية اأفريقيا

7-7-2 بيانات خط 
الأ�شا�س, مبا فيها 

كل موؤ�شرات الأداء 

الرئي�شية, جممعة

7-7-2-1 تنا�شب 
البلدان واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

ذات البيانات الأ�شا�شية 

املجمعة لتعزيز التجارة 

البينية الأفريقية كجزء 

من ا�شتعرا�س فرتة 

ال�شنتني بح�شب اإعلن 

مالبو

2021- 
2026

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي/وكالة 

الحتاد الأفريقي 

للتنمية - ال�شراكة 

اجلديدة من اأجل 

تنمية اأفريقيا

7-7-3 اإطار املخاطر 
والتخفيف من حدتها 

مو�شوع ومفعل 

7-7-3-1 تنا�شب 
البلدان واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

املعممة لإطار التخفيف 

من حدة خماطر تعزيز 

التجارة البينية الأفريقية

2021- 
2026

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

اجلماعات القت�شادية 

الإقليمية

الدول الأع�شاء

مفو�شية الحتاد 

الأفريقي/وكالة 

الحتاد الأفريقي للتنمية 

- ال�شراكة اجلديدة من 

اأجل تنمية اأفريقيا
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املجموعة/

جمال العمل
تو�سيف املوؤ�سر35املُخرجالأن�سطة/التدابري

الإطار 

الزمني

)ال�سنة(

امل�سوؤولية

م�سدر 

التمويل 

املحتمل

 7.0 امل�سائل 

ال�ساملة لعدة 

قطاعات

7-8 خطة الت�سال 
وو�سوح الروؤية

و�شع وتنفيذ خطة 

للت�شال وو�شوح الروؤية 

)مثل ا�شتخدام مر�شد 

التجارة الأفريقية, وغري 

ذلك( للتوعية بالإطار 

7-8-1 خطة الت�شال 
وو�شوح الروؤية 

ب�شاأن الإطار 

مو�شوعة ومفعلة 

)وثيقة, ر�شائل 

اإخبارية, ن�شرات, 

بوابة, وغري ذلك(

7-8-1-1 تنا�شب 
الدول الأع�شاء 

واجلماعات 

القت�شادية الإقليمية 

حيث عممت خطط 

الت�شال وو�شوح 

الروؤية

2021- 
2022

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

7-9 املعلومات عرب 
�سل�سل القيمة

و�شع اأو تو�شيع نطاق 

نظم و�شبكات معلومات 

الأ�شواق والتجارة 

الزراعية الغذائية الوطنية 
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والإقليمية والقارية,

مع اأخذ تنمية املهارات 

والحتياجات التدريبية 

للن�شاء يف �شياق منطقة 

التجارة احلرة القارية 

الأفريقية يف العتبار

7-9-1 نظم و�شبكات 
معلومات الأ�شواق 

والتجارة الفعالة 

مو�شوعة, مبا 

فيها معلومات 

اأ�شواق املدخلت 

واملخرجات, 

وتكنولوجيا 

املعلومات 

والت�شالت, 

واملعار�س التجارية, 

وبور�شات ال�شلع 

الأ�شا�شية

7-9-1-1 عدد 
الطلبات املجهزة 

التي تبني زيادة 

وعي القطاع 

اخلا�س ومعرفته 

ب�شاأن الأ�شواق 

الوطنية والإقليمية, 

وامل�شتهلكني 

وامل�شرتين 

امل�شتهدفني

الدول جاٍر

الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

الدول الأع�شاء

اجلماعات 

القت�شادية 

الإقليمية

�شركاء التنمية

7-10 الرقمنة 
وتكنولوجيا املعلومات

تعزيز ا�شتخدام تكنولوجيا 

املعلومات والت�شالت 

وغريها من الأدوات 

لتح�شني احل�شول على 

معلومات التجارة, وتقارير 

املعلومات, ودرا�شات 

ال�شوق, مثل بوابات التجارة 

الزراعية, والأجهزة املتنقلة

7-10-1 مر�شد 
التجارة الأفريقية 

)مبا فيه بوابة 

التجارة الزراعية( 

متاح على منابر 

رقمية متعددة

7-10-1-1 مر�شد 
التجارة الأفريقية 

مزود ببوابة عن 

التجارة الزراعية

2021- 
2023

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

�شركاء 

التنمية

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

�شركاء التنمية

7-11 اإطار الر�سد 
والتقييم

و�شع وتنفيذ اإطار للر�شد 

والتقييم لتتبع التقدم يف 

تنفيذ الإطار

7-11-1 اإطار الر�شد 
والتقييم من اأجل 

الإطار مو�شوع

7-11-1-1 اإطار 
الر�شد والتقييم 

مو�شوع

مفو�شية 2021

الحتاد 

الأفريقي

وكالة 

التخطيط 

والتن�شيق

مفو�شية 

الحتاد 

الأفريقي

  على �شبيل املثال, معلومات عن معايري ال�شوق, ومتطلبات اإ�شدار ال�شهادات, وممار�شات الزراعة املح�شنة, والدراية بال�شوق, واملعار�س التجارية, وبور�شات 
38

ال�شلع الأ�شا�شية. وتت�شمن املبادرات القائمة ال�شبكة الإقليمية للمعلومات املتعلقة بالتجارة الزراعية يف �شرق اأفريقيا و�شبكة غرب اأفريقيا لنظم معلومات ال�شوق.
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امللحق 1. اأهم ال�شلع الزراعية املتداولة

بح�شب املنطقة دون الإقليمية 

املنطقة دون 

الإقليمية
رة اأهم ال�سلع امل�ستوَردةاأهم ال�سلع امل�سدَّ

]072] الكاكاوو�سط اأفريقيا

]057] الفواكه واأ�شناف اجلوز )با�شتثناء اأ�شناف 
اجلوز الزيتية(, �شواء طازجة اأو جمففة

]263] القطن

]071] القهوة وبدائلها

]034] الأ�شماك, �شواء طازجة )حية اأو ميتة( اأو مربدة 
اأو جممدة

]222] البذور الزيتية والثمار الزيتية )با�شتثناء 
الدقيق(

]001] احليوانات احلية بخلف حيوانات الق�شم 03

]012] اللحوم الأخرى و�شقط اللحوم ال�شالح للأكل

]098] املنتجات وامل�شتح�شرات ال�شاحلة للأكل, غري 
املحددة يف مكان اآخر.

]112] امل�شروبات الكحولية

]042] الأرز

]034] الأ�شماك, �شواء طازجة )حية اأو ميتة( اأو مربدة 
اأو جممدة

]048] م�شتح�شرات احلبوب, ودقيق الفواكه اأو 
اخل�شروات

]046] ال�شميذ ودقيق القمح ودقيق الغليث

]121] التبغ, غري امل�شنع؛ نفايات التبغ�سرق اأفريقيا

]071] القهوة وبدائلها

]074] ال�شاي واملاتي

]054] اخل�شروات

]075] التوابل

]057] الفواكه واأ�شناف اجلوز )با�شتثناء اأ�شناف 
اجلوز الزيتية(, �شواء طازجة اأو جمففة

]061] ال�شكر ودب�س ال�شكر والع�شل

]422] الدهون والزيوت النباتية الثابتة واخلام 
واملكررة واملجزاأة.

]041] القمح )مبا فيه احلنطة( والغليث, غري املق�شورين

]061] ال�شكر ودب�س ال�شكر والع�شل

]042] الأرز

]098] املنتجات وامل�شتح�شرات ال�شاحلة للأكل, غري 
املحددة يف مكان اآخر.

]044] الذرة )ل ت�شمل الذرة احللوة(, غري املق�شورة

]034] الأ�شماك, �شواء طازجة )حية اأو ميتة( اأو مربدة 
اأو جممدة

]057] الفواكه واأ�شناف اجلوز )با�شتثناء اأ�شناف �سمال اأفريقيا
اجلوز الزيتية(, �شواء طازجة اأو جمففة

]054] اخل�شروات

]036] الق�شريات والرخويات واللفقاريات املائية

]421] الدهون والزيوت النباتية الثابتة واخلام 
واملكررة واملجزاأة.

]037] الأ�شماك واللفقاريات املائية, املجهزة 
واملحفوظة, غري املحددة يف مكان اآخر.

]061] ال�شكر ودب�س ال�شكر والع�شل

]001] احليوانات احلية بخلف حيوانات الق�شم 03

]041] القمح )مبا فيه احلنطة( والغليث, غري املق�شورين

]044] الذرة )ل ت�شمل الذرة احللوة(, غري املق�شورة

]061] ال�شكر ودب�س ال�شكر والع�شل

]081] املواد العلفية للحيوانات )بدون احلبوب غري 
املق�شورة(

]421] الدهون والزيوت النباتية الثابتة واخلام 
واملكررة واملجزاأة.

]022] اللنب والق�شدة واملنتجات اللبنية )با�شتثناء الزبد 
واجلنب(

]054] اخل�شروات
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املنطقة دون 

الإقليمية
رة اأهم ال�سلع امل�ستوَردةاأهم ال�سلع امل�سدَّ

]057] الفواكه واأ�شناف اجلوز )با�شتثناء اأ�شناف اجلنوب الأفريقي
اجلوز الزيتية(, �شواء طازجة اأو جمففة

]112] امل�شروبات الكحولية

]034] الأ�شماك, �شواء طازجة )حية اأو ميتة( اأو مربدة 
اأو جممدة

]061] ال�شكر ودب�س ال�شكر والع�شل

]098] املنتجات وامل�شتح�شرات ال�شاحلة للأكل, غري 
املحددة يف مكان اآخر.

]081] املواد العلفية للحيوانات )بدون احلبوب غري 
املق�شورة(

]044] الذرة )ل ت�شمل الذرة احللوة(, غري املق�شورة

]012] اللحوم الأخرى و�شقط اللحوم ال�شالح للأكل

]112] امل�شروبات الكحولية

]061] ال�شكر ودب�س ال�شكر والع�شل

]081] املواد العلفية للحيوانات )بدون حبوب غري 
مق�شورة(

]042] الأرز

]044] الذرة )ل ت�شمل الذرة احللوة(, غري املق�شورة

]041] القمح )مبا فيه احلنطة( والغليث, غري املق�شورين

]072] الكاكاوغرب اأفريقيا

]057] الفواكه واأ�شناف اجلوز )با�شتثناء اأ�شناف 
اجلوز الزيتية(, �شواء طازجة اأو جمففة

]263] القطن

]034] الأ�شماك, �شواء طازجة )حية اأو ميتة( اأو مربدة 
اأو جممدة

]222] البذور الزيتية والثمار الزيتية )با�شتثناء 
الدقيق(

]422] الدهون والزيوت النباتية الثابتة واخلام 
واملكررة واملجزاأة.

]036] الق�شريات والرخويات واللفقاريات املائية

]042] الأرز

]041] القمح )مبا فيه احلنطة( والغليث, غري املق�شورين

]034] الأ�شماك, �شواء طازجة )حية اأو ميتة( اأو مربدة 
اأو جممدة

]098] املنتجات وامل�شتح�شرات ال�شاحلة للأكل, غري 
املحددة يف مكان اآخر.

]061] ال�شكر ودب�س ال�شكر والع�شل

]422] الدهون والزيوت النباتية الثابتة واخلام 
واملكررة واملجزاأة.

]022] اللنب والق�شدة واملنتجات اللبنية )با�شتثناء الزبد 
واجلنب(
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