
 

 

 االقتصادي: حالة الدول العربية في الشرق األوسط والدول االفريقية التكامل

 1ورقة عمل مقدمة من الدكتور معن النسور

افريقيا والعالم أمام المقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثمة في 
 العربي

 

 مقدمة عامة

صادية والتطمع لموحدة االقتصادية، وعادة ما يعتبر التكامل االقتصادي سمة من سمات التنمية االقت
بمبدأ الكفاية اإلنتاجية من خالل استغالل اإلمكانات البشرية، والموارد المادية بصورة مشتركة ضمن يرتبط 

منطقة اقتصادية. وقد أخذت الدعوة لمتكامل االقتصادي تتوسع وتزداد أىميتيا في أواخر القرن العشرين وبداية 
امل االقتصادي في العالم سواء كانت ىذه سياسة التك اعتمدتالقرن الواحد والعشرين، فازداد عدد الدول التي 

ن قبل دولتين أو أكثر، يقوم بإزالة كافة الحواجز ترتيبَا التكامل االقتصادي ويعتبر  الدول متقدمة أو دول نامية.
أمام المعامالت التجارية وانتقاالت عوامل اإلنتاج فيما بينيا. كما أنو يضمن تنسيق السياسات االقتصادية، 

يجاد نوع  من تقسيم العمل بين الدول األعضاء بيدف زيادة اإلنتاجية العامة مع وجود فرص متكافئة لكل دولة وا 
تكامل االقتصادي عممية سياسية اقتصادية واجتماعية مستمرة باتجاه إقامة عالقات اندماجية متكافئة فالعضو. 

مزيد من التداخل بين ىياكميا  جادايبخمق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة متناسبة من خالل 
ير الجمركية بين عممية إلغاء كافة الحواجز الجمركية وغ ، وتقوم بشكل مبدئي عمىاالقتصادية واالجتماعية

، مع تنسيق السياسات االقتصادية والنقدية والمالية مما يؤدي إلى خمق تكتل اقتصادي جديد مجموعة من الدول
 في المنطقة التكاممية.يحل محل االقتصاديات الوطنية 

                                                           
1
ل يعمل حالياُ مديراً للشركة المتحدة لالستثمار والتطوير، ومدرسأ لألعمال والتجارة الدولية في الجامعة األلمانية األردنية/ كلية طال الدكتور معن النسور 

االجتماعي، ان أبوغزالة لألعمال. عمل الدكتور النسور مديراً عاماً لمؤسسة الضمان االجتماعي األردنية ورئيساً بالوكالة لصندوق استثمار أموال الضم
مستشاراً متقدماً وعمل مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء األردني، كما عمل مديراً عاماً لمؤسسة تشجيع االستثمار األردنية. وقبل ذلك عمل الدكتور النسور 

التخطيط األردنية. يحمل الدكتور  لشؤون البرامج في برنامج األمم المتحدة االنمائي في نيويورك بعد أن عمل مديراً للدراسات والسياسات في وزارة

، وكان قد كتب رسالته للدكتوراة بعنوان: 8991المتحدة األمريكية منذ العام الواليات  والية فيرجينيا في النسور الدكتوراة من جامعة جورج مايسون في

 "التعاون االقتصادي في ظل الهاجس األمني: حالة اسرائيل والدول العربية."



 

 

يعتبر إذ ، التقارب الجغرافي( 1: )مجموعة شروط أىميا تحقق التكامل االقتصاديويقتضي نجاح  
، وىذا لتسييل انتقال السمع والخدمات والعمالة داخل ألساسية لنجاح التكامل االقتصاديمن أىم الشروط ا

لالرتباط بالتزامات ستؤدي في نياية  رادة السياسيةاإل( 2) المنطقة التكاممية، كما يخفض من تكاليف النقل.
األمر إلى خمق مؤسسات لالندماج اإلقميمي تنطوي عمى وضع حدود لحرية العمل الوطني، وىذه الحدود ال 
يقبميا بمد ما، إال إذا أيقن انو من المفيد اقتصاديا االنضمام إلى تكتل اقتصادي إقميمي من أجل اإلسراع في 

ال بد أن تتوفر في دولة ما أرادت االنضمام إلى كتمة ، وجود العجز والفائض( 3)عممية التنمية االقتصادية. 
اقتصادية، العجز والفائض في اقتصادياتيا مع التناسب والتناظر في سد العجز والتخمص من الفائض بين 

ذات ىياكل يجب أن يكون التكامل بين اقتصاديات ، تجانس االقتصاديات القابمة لمتكامل( 4) الدول المتكاممة.
متجانسة ومتماثمة وقابمة لمتكامل، وتكامميا يعني خمق فضاء حقيقي متضامن من حيث ال وجود لالختالفات 

ال سيسيطر اقتصاد بمد ما عمى اقتصاديات الدول األخرى.  توفر ( 5)االقتصادية بين الدول األعضاء، وا 
من  ن الدول المتكاممة اقتصاديا، فإنو يحدعند عدم توفر وسائل النقل واالتصال بي، وسائل النقل واالتصال

إمكانية التوسع التجاري والتخصص اإلنتاجي بينيم، كما يصعب تسويق المنتجات وقيام الصناعات الكبرى 
تناسب سياسات  (6) وىذا ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف النقل بين ىذه الدول أي اتساع المسافات االقتصادية.

االقتصاديات التي تكون متناسبة ومتجانسة في القيم والنظم االجتماعية والسياسية ، ةالقيم االجتماعية والثقافي
فال  ،تنسيق السياسات االقتصادية القومية( 7) قادرة عمى تحقيق تكامل اقتصادي بسيولة.وحدىا الوالثقافية ىي 

ا التنسيق ينبغي أن بد من توفر جميع الشروط التي تسمح لممنتج بالعمل والمنافسة في ظروف طبيعية وىذ
يتناول شؤون التعريفة الجمركية، والسياسة التجارية تجاه الدول الواقعة خارج المنطقة، وشؤون األوضاع 

من تنسيق التشريعات والسياسات االقتصادية، ووضع أجيزة متخصصة تماعية وسياسة االستثمار، وال بد االج
عمى السياسات  العمل عمى ضوء التغييرات التي تطرأومؤسسات تتمتع بالصالحيات المطموبة لمتابعة ىذا 

 االقتصادية ومقتضيات الظروف االقتصادية.

 

 التكامل االقتصادي العربيالجزء األول: 

 . مقدمة 1



 

 

فكرة التكامل اإلقميمي بين الدول العربية منذ عقود. وقد بدأت الجيود الرامية إلى بدأ العمل عمى 
ت الدول العربية فيو في وقت سبقو ، الخمسينات من القرن الماضيفي أواخر التكامل االقتصادي االقميمي 

أمام العديد من االتفاقيات لمحد من الحواجز الى الدول العربية كان أن توصمت . و التجمعات االقميمية االخرى
وكان التقدم  كبير تأثير اقتصادياالتفاقيات لم يكن لمعظم ىذه إال أنو . ةعمى أسس تفضيميالتجارة البينية و 

 .تقارير كثيرة لمجموعة متنوعة من األسباب نوقشت فيبطيئا لمغاية، مع انتكاسات متكررة وذلك 

التجارة البينية في مسألة  عمىركزت معظم التحميالت حول أسباب فشل التكامل بين الدول العربية 
عني أن وىذا يأن التجارة العربية البينية في السمع "منخفضة جدا" ذىبت التقارير المتخصصة الى السمع. و 

تكون منخفضة، وبالتالي، فإن الحافز لتحقيق أن  امن شأني العربي الفوائد المتوقعة من التكامل اإلقميمي
من إال أن تقارير فنية أخرى ذىبت الى أن التباين االقتصادي بين الدول العربية وكمل يظير ضعيفة.  التكامل

دوالر في دولة  72222دوالر أمريكي في اليمن وأكثر من  2222الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد )أقل من 
مفروق في والتي تستجيب ل اتتمايز المنتجالقائمة عمى ( يجب أن تولد حوافز لالنخراط في التجارة البينية قطر

تخفيض الحواجز التجارية، مثل الحواجز  ولتوسع التجارة البينية أال وى. وثمة شرط مسبق لخياراتالدخل وا
 . خدماتوتكاليف التجارة الحقيقية، بما في ذلك تكمفة مدخالت ال غير الجمركية

، متحيز في ناحيتين. أوالً ىو حوار التكامل العربي  حول قتصاديحوار االال وال بد من االشارة ىنا أن
من ف .الً مضم اً أمر كون يقد  ذي، والالتكامل العربياالنجاز في مجال ركز عمى سوق السمع فقط لتقييم يأنو 

ألن ىناك العربية فشل التكامل بين بمدان المنطقة يحمقة مفرغة: الدوران في جية، ىذا المنطق ينطوي عمى 
. من جية أخرى، االقميمي بسبب غياب فعالية التكامل من التجارة البينيةوىناك القميل البينية،  التجارةمن القميل 
الشكل الوحيد من أشكال التكامل االقتصادي ىو البضائع ليس التجارة في تكامل سوق إن ىم من ذلك، واأل

خدمات وأسواق العمل ورأس المال قد فاإلندماج في قطاع الوليس شرطا مسبقا ألشكال أخرى من التكامل. 
مكاسب تحقيق سوق السمع. وتشير األدلة المتاحة إلى إمكانية في تمضي بشكل مستقل عن التقدم في التكامل 

لصانعي السياسات لتعزيز  حافزاً ىذا وفر يأن ومن المقترض  ،من تكامل ىذه األسواق في المنطقة العربيةىامة 
السيما وأنو من الممكن أن يكون لمتكامل االقتصادي في مجال قطاع الخدمات وأسواق العمل التكامل اإلقميمي 

تتمحور حول مدى أسئمة أساسية وتبرز ىنا أكثر أىمية من التجارة البينية في البضائع. رأس المال أثرًا و 
التكامل الذي تحقق بين الدول العربية في قطاع الخدمات وأسواق العمل ورأس المال، وكذلك األسباب التي تقيد 



 

 

لتكامل في مسيرة ا اً ميم اً عتبارات السياسية دور االوتمعب ثانيا، لعبت  .لمتبادالت غير القطاعيةعمق األتكامل ال
 . من حيث تيسيرىا أو تقييدىا اإلقميمي

ويناقش بعض  ،تكامل السمع والخدمات وأسواق عوامل اإلنتاجالجزء من الورقة عمى مسألة ىذا ركز ي
يعرض بعض التقديرات من كما  ،العربيتجاري الالتيادل السياسات الرئيسية والعوامل التنظيمية التي تعيق 

القيود السياسية الرئيسية التي تعيق تكامل ، ويبحث ىذا الجزء ألسواقأكبر لالمكاسب المحتممة من تكامل 
بعض األساليب التي قد تساعد عمى تعزيز تحقيق ينتيي الجزء األول باقتراح لو ، األسواق العربيةبين أعمق 

 . االقتصادي ف التكاملاىدأ

  قاسو . تكامل األ2

 أسواق السمع  1.2

الصغر النسبي لسوق المنتجات في المنطقة جني فوائد كبيرة من التكامل العربي ىي الرئيسية أمام عقبة إن ال
فيما بينيا عمى نفس األسواق  افستتن. وعالوة عمى ذلك، فإن العديد من الدول العربية متشابية نسبيا و العربية

قاعدة لمدول العربية فإن مماثمة في المنطقة المقارنة مع البمدان ذات مستويات الدخل لمفرد وكذلك، ف. التصديرية
النسبية بين الشركاء  اتفروق في الميز اللمتجارة ىو لالستفادة من  وبما أن أحد الدوافعناعية ضيقة. ص

في  امل االقتصادي اإلقميميمن التكمكانية تحقيق عوائد إل محدودةً  اً فرصفيذا يشير الى أن ىناك التجاريين، 
الناتج المحمي  فإن واقع التباين ما بين الدول العربية فيفي المقدمة، جرت االشارة . لكن، وكما المنطقة العربية

 . بادل التجاريولد الحوافز لمتياإلجمالي لمفرد الواحد يمكن أن 

 أسواق الخدمات  2.2

منيا في أكثر تكامال من حيث التجارة في الخدمات العربية المنطقة دول قبل أكثر من عقد من الزمان كانت 
قطع توليد البسبب فقط وكان التبادل التجاري في الخدمات ميمًا لمدول ليس . السمع المصنعة فيالتجارة 

، لكن الخدمات كانت التجارية األخرىالخدمات السياحة، والنقل، و األجنبي من القطاعات الخدمية المتنوعة ك
ومن شأن التوسع في قطاع الخدمات أيضا توليد فرص  .سمًا في اإلرتقاء بمستوى تنافسية الشركاتعاماًل حا



 

 

يعممون في القطاع العام والذي يتطمع العمل لمعمال الميرة وغير الميرة الذين ىم إما عاطمين عن العمل أو 
 جاد فرص العمل البديمة.إيالشرط المسبق لتقميص حجم القطاع العام ىو وفي الواقع فإن . لمتخمص منيم

 

 التجارة العربية العالمية والبينية

 

 حركة العمل  3.2

ويختمف  ،يؤدي إلى مكاسب في الكفاءة وزيادة في الدخل العالميلمعمالة التنقل الحر إن من الناحية النظرية، 
من اليجرة البمد المضيف ستفيد ين المصدرة ليا، فيمكن ألمعمالة والبمدان المستوردة عمى البمدان أثير اليجرة ت

من وفرة رأس المال. األمثل ؤدي إلى االستفادة اليجرة ندرة العمالة وتزيل بطرق متنوعة، فعمى سبيل المثال ت



 

 

ة البمدان المضيفة مثل تخفيض األجور بين العمال غير المير في وىناك أيضا آثار سمبية محتممة عمى العمالة 
ال ن اليجرة، خاصة من العمأما فيما يتعمق بالبالد المصدرة لمعمالة فإ .يمأو زيادة معدالت البطالة بين
مما يؤدي إلى اثار سمبية عمى مقوة العاممة و لقمل من مستوى رأس المال البشري الموىوبين )ىجرة العقول(، قد ت

 لمصدرة لمعمالة أبرزىاوتنبغي االشارة ىنا إلى إمكانية حدوث اثار إيجابية في الدول اامكانية النمو االقتصادي. 
  من العممة األجنبية. التحويالت

 تدفقات االستثمار 4.2

العقد خالل ف ،لرأس المال األجنبي ةالمتمقيمن كونيا أقل االقاليم العالمية المنطقة العربية منذ فترة طويمة تعاني 
حوالي نسبة تدفقات رأس المال األجنبي إلى الناتج المحمي اإلجمالي في المتوسط  األول من القرن الحالي كانت

، ونال حصة األسد من ٪ في أمريكا الالتينية4٪ في أفريقيا جنوب الصحراء و3 حوالي٪ بالمقارنة مع 1
% إال أن 3وعمى الرغم من ارتفاع ىذه النسبة حديثًا إلى ما يقارب آسيا.  التدفقات االستثمارية دول شرق

تحتفظ بالمرتبة األخيرة لنسبة تدفقات رأس المال األجنبي إلى الناتج المحمي االجمالي المنطقة العربية ال زالت 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الخاصة ببيانات والبد من االشارة ىنا أن العمى مستوى األقاليم العالمية. 

اممة إال أنو من الممكن القول أن االستثمار البيني ال زال دون الطموح متكغير لمدول العربية ال زالت الثنائية 
 عمى الرغم من الفوائد التي يمكن أن تتحقق لمدول المتمقية لالستثمارات ولمدول المصدرة ليا. 

 العربيةتكامل أكثر عمقا لألسواق  تخقيق. 3

من حيث فييا كما أن ىناك اختالالت كبيرة جدا ، صغيرة أو صغيرة نسبياً  العربية إماالعديد من البمدان إن 
تضييق ىذه عمى ساعد يألسواق يمكن أن لالتكامل اإلقميمي ولذلك فإن العرض والطمب لمعمالة ورأس المال. 

استغالل الفرص التي تتيحيا األسواق العالمية. ومن ثم فإن التحدي القدرة عمى تحسين باالختالالت والسماح 
تجزئة تحديد ومعالجة المصادر الرئيسية ل ىومل أعمق بين أسواق دول المنطقة العربية الرئيس في سبيل تكا

تكاليف التشغيل تخفض من السياسات التي تحافظ عمى التجارة و  وضعنطوي عمى جيد منسق لوىذا يق اسو اال
جاالت الرئيسية الم وفيما يمي نشير إلى عدد منالمرتفعة والتي تعيق دخول المستثمرين والمنتجين األجانب. 

التي ينبغي التركيز عمييا، وىي قواعد المنشأ والسياسات واالجراءات التي تعيق التبادل التجاري واالستثماري 
 وترفع من كمفيما.



 

 

 قواعد المنشأ 

قواعد إال أن  عمى التجارة البينية في البضائع،، قد تم إزالتيا في الغالب، عمى الرغم من أن التعريفات الجمركية
اتفاقية التجارة العربية القاعدة األساسية التي تنطبق تحت ف الزالت تمعب دورًا في تقييد التبادل التجاري. المنشأ 
 اتفاقية التجارة العربية الحرةممارسة أعضاء أن في المئة، عمى الرغم من  42ىو معيار القيمة المضافة  الحرة

 22إلى شرط المنشأ خفض   وفي إطار اتفاقية التجارة العربية الحرة الفردية تطبيق قواعد مختمفة لنفس المنتج.
االتفاق عمى المزيد من قواعد المنشأ من النوع الموجود في و في دولتين عربيتين. السمعة في المئة إذا تم إنتاجيا 

قواعد المنشأ عربية. و بينية بين الدول المتجارة الأمرًا ضروريًا من أجل خمق بيئة تفضيمية لات ب االتحاد األوروبي
أال وىي  بقواعد المنشأوىناك طريقة لمتعامل مع المشاكل المتعمقة جارة واالستثمار في الخدمات أيضا، ميمة لمت

انيا تيدف الى  التجارة العربية الحرةواعتماد التعريفة الخارجية المشتركة. وذكرت الجمركي النتقال إلى االتحاد ا
ألنو يتطمب ليس فقط اتفاق تنفيذه ىذا سيكون من الصعب تشير إلى أن تجربة ال ، إال أنإنشاء اتحاد جمركي

 عمى مستوى التعريفات ولكن عمى تصميم قواعد تخصيص اإليرادات وآليات التنفيذ. 

 والتكاليف التجارية والتشغيمية ذات الصمة  األسواقتجزئة سياسات 

زيادة  تعمل عمى تجزئة األسواق وتؤدي بالتالي إلى التيمجموعة متنوعة من التدابير غير الجمركية ىناك 
والحد من المنافسة. بجانب البيروقراطية، إلى األسواق لتجار والمستثمرين من خالل تقييد الدخول عمى االكمف 

يمكن لسياسات . كما كانت إجراءات التخميص الجمركي أىم مصدر من التكاليف التجارية غير الجمركية
مجاالت أخرى يمكن أن تؤثر وىناك  شكل عقبة خطيرة أمام التجارة العربية البينية.أن تضا االقتصاد الكمي أي

عانات الدولة، منطقة التجارة العربية الحرة و  عمى المنافسة داخل أنظمة المشتريات و تشمل السياسة الصناعية، وا 
وتشكل مختمفة البمدان المن قبل  العامة والتصدير والمناطق االقتصادية الخاصة، ونظم الحوافز التي تم وضعيا

  الوصول إلى األسواق. من مواطنييا تمكنيم من  عاممة تفضيمية لممستثمرينم

  في المنطقة العربية ألسواقل. التحرك نحو تكامل أعمق 4

فإن أو المحمية ألىداف حمائية،  ةسياسات التنظيمالالنية الستخدام يكن لمحكومات حتى لو من المعموم أنو 
تختمف عن تمك التي تنفذ ببساطة ق ألنيا اسو االليا اثار تسيم في تجزئة إلجراءات الحكومية غالبا ما يكون ل

متثال إضافية عمى المنتجات والمنتجين األجانب. تقدم اتفاقيات تفرض تكاليف إفي البمدان الشريكة، وبالتالي 



 

 

التكاليف.  محددة مشتركة تؤدي إلى خفض ىذه معاييرالتجارة التفضيمية آلية ممكنة لمتفاوض واالتفاق عمى 
السيادة  حولالمخاوف  بسبببجدية أكثر تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيمية في عمومًا شمت الدول العربية ف
حاجة إلى التركيز عمى  ىذا يشير إلى وجودلتكيف الناتجة عن زيادة المنافسة، و توزيع المكاسب وتكاليف او 

التركيز عمى مجاالت فال بد من اآلليات المؤسسية التي يمكن أن تعالج العوامل التي تعوق تكامل أوثق. 
مرتفعة نسبيًا، ىذا مشترك المعمل لقتصادية االمردودات الأقل إشكالية و فييا قضية السيادة تكون التعاون التي 

  ية النزاعات. فضاًل عن التوصل إلى اليات مالئمة لتسو 

بعد فترة طويمة ف. العربية محكوماتلستراتيجية من العناصر االالتكامل اإلقميمي ىو عنصر ىام من إن 
تفاقيات جيود التكامل تباطئت فييا  كخطوات دول مجمس التعاون الخميجي جاءت إتفاقية التجارة العربية الحرة وا 

عمى إزالة إتفاقية التجارة العربية الحرة . حتى اآلن ركزت العربية ينبغي البناء عمييا لدمج األسواقجادة 
تغطية ب قيام إتفاقية التجارة العربية الحرةتشمل يجب أن الحواجز أمام التجارة في السمع. والخطوات المقبمة 

ات حاجة إلى آليكما إن ىناك . االدارية واالجرائيةالحواجز من تبقى ما تجارة الخدمات واالستثمار والحد من 
 مؤسسية لتوجيو مساعدة الحكومات في تعبئة والحفاظ عمى الدعم لجيود التكامل. 

 

  



 

 

 أفريقيا جنوب الصحراء التكامل االقتصادي في إيجاز حول الجزء الثاني: 

ىي رغبة قوية اإلقميمي، والقاري في نياية المطاف، المستوى الرغبة في دمج االقتصادات األفريقية عمى إن 
ىذا اليدف، تحت مظمة حقيق إلى تالتي ترمي النخب األفريقية. وقد وضعت العديد من المبادرات الرسمية لدى 

. ومع ذلك، غالبا ما يكون الخطاب ال يطابق 2228بحمول عام  ةاالتحاد األفريقي لتحقيق سوق مشتركة قاري
مرورًا متداخمة،  اتا من عضويالتكامل االقتصادي األفريقي يعاني من سمسمة من المشاكل، بدءف ،الواقع

 ألىداف غير واقعية.  إلى تبني ووصوالً  التزامات لم يتم الوفاء بيا،ب

 

 :لتكامل االقتصادي األفريقيعن ارئيسية تنبغي االشارة ليا في معرض الحديث  حقائقىناك أربع  

عمميات التنمية،  العديد من الدول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قدرات إلدارةال تممك . 1  
 ناىيك عن االنخراط في أشكال مؤسسية معقدة لمتكامل االقتصادي عمى غرار نموذج االتحاد األوروبي.



 

 

 

جنوب أفريقيا لدور الدول الرائدة اإلقميمية أمر بالغ األىمية. ومع ذلك، مع استثناء محتمل إن . 2  
البيئة السياسية واالقتصادية المجموعات االقتصادية اإلقميمية وتأمين عمى دعم قيام ال يبدو أن لدييا القدرة 

 .المالئمة لمتكامل االقتصادي



 

 

 

 

 



 

 

ليحل من قبل الدول االفريقية لمتنازل عن بعض مقتضيات السيادة . ىناك بعض االستعداد 3  
لتحقيق الرشيد "حتى لو كان ىذ محل "السيادة مع، لينة" الصعبة السيادة، والتي يفسح المجال لذلك، أجندة الحكم

درجة من التكامل االقتصادي، إال أن ىنال تمنعًا عن التخمي عن سيطرة الحكومات لصالح اليياكل 
 االتحاد األوروبي.  عن نموذجالحاجة إلى استكشاف نماذج بديمة  والمؤسسات االقميمية مما يعني قيام

بشأن التكامل االقتصادي اإلقميمي في أفريقيا جنوب الصحراء ىناك خمسة أمور أساسية  بناء عمى ذلك فإن
 :ال بد من التنبو ليا والعمل عميياالكبرى 

تعزيز التنمية االقتصادية الديناميكية من خالل زيادة  من شأنو توسيع األسواق اإلقميميةإن . 1   
 إمكانيات توسيع نطاق تقسيم العمل والتخصص المرتبطة بيا.

 

 

االتصاالت و  التمويلو  الطاقةكلتوفير السمع العامة اإلقميمية  الدول تجميع قدراتإن . بالمثل، 2  
 .أمر عمى قدر كبير من االىمية في اطار تحقيق التكامل االقتصادي والنقل ودمجيا في األسواق اإلقميمية

، بدال لذلكنظمة وضع األتسييل التجارة في أوسع معانييا، والتركيز عمى  أىمية. ىذا يعزز 3  
النيج الحالي لمدمج من خالل ترتيبات رسمية، وخاصة االتحادات الجمركية والرسوم ف. اتسياسدمج المن نيج 

وقدرات محدودة لمغاية متضاربة بين الدول مصالح صناعية  في ظلتحديات كبيرة  المشتركةالجمركية الخارجية 
 لتنسيق السياسات الصناعية.



 

 

التكامل االقتصادي نحو دفع ال من ينقادة اإلقميميال من قدرةىذه الديناميات بشكل حاد تحد . 4  
تقديم دعم كبير لمدول التابعة المنخرطة في إلى  نو . لذا يحتاج القادة اإلقميميجنوب الصحراء في أفريقيا

وخصوصًا  ذا تحديًا رئيساً ى ويبقىوال سيما من خالل توفير الوصول التفضيمي إلى أسواقيا.  الترتيبات االقميمية
تبادر إلى من غير المرجح أن أنو يعني مما نيجيريا غارقة في الفقر و  أن القادة اإلقميميين مثل كينياإذا عممنا 

 تقديم الدعم الالزم لدول منظومة التكامل.



 

 

 

االتحاد نموذج  الفريقيا بدال منىذه التحديات أن نيجا مختمفا قد يكون أكثر مالءمة تشير . 5  
التكامل االقتصادي اإلقميمي ليست حال سحريا فإن األوروبي والتكامل المؤسسي الرسمي. وعالوة عمى ذلك، 

)الدول العربية في شمال  الشمالفي استمرار التكامل االقتصادي مع الشركاء فإن لمدول األفريقية؛ وبالتالي 
 من زيادة االنفتاح يبقى أساسيا. ة واجتماعية اقتصاديمكاسب  تحقيقمن أجل ودول جنوب اوروبا(  افريقيا



 

 

 


