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 تقديم

تعتبر سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية أحد القنكات الرئيسية لنشر نتاج معيد التخطيط القكمى مف 
دراسات كبحكث جماعية محكمة فى مختمف مجاالت التخطيط كالتنمية. يضـ المعيد مجمكعة مف 
الباحثيف كالخبراء متنكعى كمتعددػ التخصصات، مما يضيف إلى قيمة كفائدة مثل ىذه الدراسات 

لمختمفة التى يتـ إجراؤىا مف حيث شمكلية األخذ فى االعتبار األبعاد االقتصادية، االجتماعية، ا
 مف القضايا محل البحث. ؼالبيئية، المؤسسية، كالمعمكماتية كغيرىا أل

عددًا مف  ٜٚٚٔصدارات المختمفة لسمسمة قضايا التخطيط كالتنمية منذ بدئيا فى عاـ تضمنت اإل
تناكلت قضايا مختمفة تفيد الباحثيف كالدارسيف، ككذا صانعى السياسات كمتخذػ  الدراسات التى

 منيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر: السياسات المالية ،القرارات فى مختمف مجاالت التخطيط كالتنمية
 لخارجية،، االستيالؾ كالتجارة الداخمية، المالية العامة، التجارة اكاألجكر النقدية، اإلنتاجية كاألسعارك 

، آفاؽ كالنمك االحتكائي قضايا التشغيل كالبطالة كسكؽ العمل، التنمية اإلقميمية التكتالت الدكلية،
كفرص االستثمار، السياسات الصناعية، السياسات الزراعية كالتنمية الريفية، المشركعات الصغيرة 

د الطبيعية، التنمية المجتمعية، ، قضايا البيئة كالمكار يةالتخطيط ةنمذجأساليب الكالمتكسطة، مناىج ك 
 ، ...إلخكالصحة كالمرأة كالشباب كاألطفاؿ كذكؼ اإلعاقة قضايا التعميـ

تتنكع مصادر كقنكات النشر لدػ المعيد إلى جانب سمسمة قضايا التخطيط كالتنمية، كالمتمثمة فى 
لتى تصدر بصفة دكرية المجمة المصرية لمتنمية كالتخطيط، كاالتقارير العممية، كالكتب المرحعية، 

السنكؼ كسمسمة أكراؽ السياسات في التخطيط كالتنمية نصف سنكية، ككذلؾ كتاب المؤتمر الدكلى 
، ككراسات السياسات، إضافة إلى ما يصدره المعيد مف نشرات عممية تعكس ما يعقده المستدامة

 المعيد مف فعاليات عممية متنكعة.

 البالد، كهللا مف كراء القصد...لما فيو خير لمعمل كفق هللا الجميع 
  

 رئيس المعيد
 أ.د. عالء زهران
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 موجز البحث
 أفريقياأسواق دول غرب إلى والنفاذ  تجارة مصر الخارجية

جانب جميكرية مصر مف  -الرسمي غيرك عمى الصعيديف الرسمى -جيكد سابقة كثيرة  تبذللقد 
باتجاه عمى العمل  غالباً التركيز  إال أنو ربما جرػ ، ة اإلفريقىالقارة سائر عمى  نفتاح، لالالعربية

عة البحثية المصرية بذؿ المزيد يتعيف عمى المجمك كاف لذلؾ ك  مف القارة؛الشرؽ كالجنكب كالكسط 
 ."أفريقيابمنطقة "غرب  االىتماـ مف

" فى تككيف أفريقيا"غرب دكؿ  عامل ميـ، ىك نجاح  بإستحضاركتزيد أىمية ىذه النقطة      
" أفريقيالدكؿ غرب  االقتصاديةالمجمكعة ىي "ٜ٘ٚٔعاـ جمكعة عمى الصعيد اإلقميمي الفرعي م

ECOWAS Economic Community of West – African States  يةتفاقاالبمقتضى 
 .ٖٜٜٔعاـ تـ تعديميا  لتىادكلة ك  ٘ٔالمكقعة في "الجكس" بيف 

كمف زاكية الحرص عمى االستفادة مف الخبرات اإليجابية كالسمبية معًا، ليذه الجماعة  لذلؾ      
 ؛يجب تفعيل العمل البحثي في اتجاىيا، لتحقيق النفع المشترؾ بيف جميع األطراؼكاف ، ة اإلفريقى

لمعيد التخطيط القكمي، مف خالؿ "مركز العالقات  يالحالكمف ىنا يأتي البحث الجماعي 
ما أنو مف حيث الحجـ ك نسبياً كىذا البحث برغـ ضخامة مشركعو فيك مكجز   ،الدكلية" ديةاالقتصا

)المالمح  الفصل الول، حيث يتكزع إلى ثالثة فصكؿ رئيسية: يعالج بسيط مف حيث تقسيـ أجزائو
حكؿ  -بإيجاز-الثاني( ك يدكر يككاسكتجمع اإل أفريقيالدكؿ منطقة غرب  األساسية االقتصادية

معالجة لقضية )ىياكل اإلنتاج  الفصل الثالث( بينما يقدـ أفريقياالنفاذ المصرؼ ألسكاؽ غرب  )فرص
 مع إشارة لمحالة المصرية(. أفريقياكالتجارة الخارجية لغرب 

من الوصف التحميمي المعمق  كتتدرج ىذه الفصكؿ مف العاـ إلى الخاص بحيث تنتقل     
 بفرص النفاذ إلى أسواقيا المصرؼ  االىتماـدكليا األعضاء منفردة، إلى  التركيز ك لممجمكعة محل

مكانية ذلؾ مف الناحية العممية ، كىما اإلنتاج والتجارةىياكل بين  مركبةبإجمال لمعالقة ال لتنتيي ،كا 
 محل البحث.العالقة قطبا 

ذ إلى األسكاؽ، ، النفاالتجارةكل اإلنتاج ك ا، ىيكّلد لمتجارةىء أك المُ نشألثر المُ ا :الكممات المفتاحية
  .ة، سالسل القيمة اإلقميميالتنكيع الييكمى
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 فريق الدراسة
 م فريق الذراست االسن الذرجت العلويت التخصص

عالقات 
 1 يالباحث الرئيس أ. د. دمحم عبد الشفيع عيسى متفرغ أستاذ دكلية

 صالح أ. د. محمكد عبد الحي متفرغ أستاذ اقتصاد
 احثون ــــــــالب

 من داخل المعيد 

2 

 3 إسراء ىيكل عبد العزيزأ.  معيد إحصاء

 4 عيد أحمد أ. دمحم  باحث اقتصاد

 اقتصاد
كمية الدراسات  -أستاذ مساعد
 جامعة القاىرة -اإلفريقية العميا

 احثون ــــــــالب د. سالي دمحم فريد محمكد
 5 من خارج المعيد 
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 المحتويات
 رقم الصفحة الموضــــــــــوع

 2 كمصر .. لماذا؟ أفريقيامقدمة : غرب 
كمجمكعة  أفريقيالدكؿ غرب  األساسية االقتصاديةالمالمح :  الفصل األكؿ

 ECOWAS" إيككاس"
 األىمية االقتصادية لمنطقة غرب أفريقيا أكاًل    : 
 تطكر المؤشرات االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا  ثانيًا   :
 (ECOWASنبذة عف المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا )  ثالثًا   :
المكاسب التي تحققيا كالتحديات التي تكاجييا المجمكعة االقتصادية لدكؿ  رابعًا  :

 غرب أفريقيا
 تحميل التجارة الخارجية بيف مصر كدكؿ غرب أفريقيا  خامسًا :
المعكقات التي تكاجو الصادرات المصرية إلى دكؿ غرب أفريقيا كسبل  سادسًا :
 مكاجيتيا

6 

رؼ ألسكاؽ دكؿ مجمكعة غرب حكؿ فرص النفاذ المص  :الفصل الثانى
 أفريقيا

 المبحث األكؿ: محددات رئيسية 
المبحث الثاني: حقائق أسػػاسية حكؿ الناتج كالتجارة مع دكؿ غرب أفريقيا 

 )بيانات مبّكبة كتعميقات أكلية(

93 

 أفريقياىياكل اإلنتاج كالتجارة الخارجية في دكؿ غرب  :الفصل الثالث
 لمدراسة( حاالت)

 األكؿ: ىيكل اإلنتاج كالتجارة الخارجية في غانا المبحث
 المبحث الثاني: ىياكل اإلنتاج في بنيف كبكركينا فاسك كككت ديفكار

دراسة حالة  المبحث الثالث: الييكل الصناعي كالصادرات في السنغاؿ
 استكشافية 

كاستعصاء التنكيع )نظرة مقارنة  المبحث الرابع: حالة نيجيريا: االقتصاد الريعي
 مكجزة(

 أساسية المبحث الخامس: استنتاجات 

20 
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 رقم الصفحة الموضــــــــــوع
 39 كالتكصياتأىـ النتائج 

 36 الممحق اإلحصائي
 39 قائمة المراجع
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 فيرس الجداول

 لصفحةا الجدول عنوان رقم الجدول
 ٗٔ أفريقياتطكر الصادرات كالكاردات كالميزاف التجارؼ لغرب  (ٔ-ٔ)
 ٘ٔ ٜٕٔٓعاـ  أفريقياأىـ الشركاء التجارييف لدكؿ غرب  (ٕ-ٔ)
 ٕٔ (ٕٚٔٓ – ٕٔٔٓخالؿ الفترة ) يككاسحجـ التجارة البينية في اإل (ٖ-ٔ)
 ٕ٘ أفريقيا في اإلقميمية الجماعات كاسبم (ٗ-ٔ)
 ٕٛ (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة ) أفريقياتطكر صادرات مصر لدكؿ غرب  (٘-ٔ)
 ٜٕ ( ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة ) أفريقياكاردات مصر مف دكؿ غرب  تطكر (ٙ-ٔ)

(ٕ-ٔ) 
 -ٕ٘ٓٓصادرات مصر إلي دكؿ األيككاس الخمسة المذككرة خالؿ الفترة 

ٕٕٓٓ ٗٓ 

لى العالـ خالؿ الفترة ) (ٕ-ٕ) -ٕٓٓٓصادرات ككاردات القارة اإلفريقية مف كا 
ٕٓٔٛ) ٗ٘ 

بالتقريب(  –بالمميار دكالر   -الجارية بالدكالرات) الناتج المحمي اإلجمالي  (ٖ-ٕ)
 . ٜٕٔٓعف عاـ 

ٗٙ 

عف عاـ اإلجمالية )الناتج المحمي اإلجمالي(  القيمة المضافة (ٗ-ٕ)
 في مصر ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

ٗٚ 

 ٛٗ ٜٕٔٓالمحمي اإلجمالي عاـ نسبة مساىمة الخدمات في الناتج  (٘-ٕ)
 ٛٗ ٜٕٔٓ اإلجماليفي الناتج المحمى مساىمة الزراعة  (ٙ-ٕ)
 ٛٗ 0223بالتقريب  -ية وتحويمية ( % مساىمة الصناعة )استخراج (ٚ-ٕ)
 ٓ٘ ()بالمميون دوالر أفريقياعن أىم السمع المصدرة من مصر لدول غرب  (ٛ-ٕ)

(ٖ-ٔ) 
مككنات اإلنتاجية العائدة لمتحسف داخل القطاعات كلمتغير الييكمى حسب 

 Within Sector and Structural Change Componentsالفترة 

by Productivity by Periods 
٘ٙ 

 ٚ٘ (ٕٓٔٓ-ٜٜٓٔ)في الفترة أنماط تطكر اإلنتاجية التفصيمى  (ٕ-ٖ)
 ٕٙ القيمة المضافة اإلجمالية حسب القطاعات  (ٖ-ٖ)
 ٖٙ ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓعاـ  تكزيع العمالة حسب القطاعات (ٗ-ٖ)
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 لصفحةا الجدول عنوان رقم الجدول

(ٖ-٘) 
القيمة المضافة الصناعية  مالىأنصبة القطاعات الصناعية الفرعية مف إج

 ٕٓٔٓ/ٓٛمف 
ٚٓ 

(ٖ-ٙ) 
 Employment Rates byمعدالت التشغيل حسب القطاعات )

Sectors( في الفترة  )ٜٔٛٓ – ٕٓٔٓ) 
ٚٔ 

التنكيع لبمداف مختارة مف أعضاء المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب مؤشر  (ٚ-ٖ)
 (ٕ٘ٔٓ – ٕٚٓٓقارة اإلفريقية في الفترة )أفريقيا كال

ٚٗ 
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 فيرس الشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 3 أفريقياحجـ السكاف في دكؿ غرب  (ٔ-ٔ)
 3 (ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓالحقيقي خالؿ الفترة )الناتج المحمي اإلجمالي معدؿ نمك  (ٕ-ٔ)
 22 أفريقيادكؿ غرب  الحقيقي فيالناتج المحمي اإلجمالي معدؿ نمك  (ٖ-ٔ)
 22 أفريقيافي دكؿ غرب الناتج المحمي اإلجمالي معدؿ نمك نصيب الفرد مف  (ٗ-ٔ)

(ٔ-٘) 
الحقيقي في الناتج المحمي اإلجمالي مساىمة القطاعات الرئيسية في معدؿ نمك 

 (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٔٓالفترة ) خالؿ أفريقياغرب 
22 

 20 ٜٕٔٓعاـ  أفريقيانسبة التكظف عمى مستكػ القطاع في غرب  (ٙ-ٔ)

(ٔ-ٚ) 
 أفريقياالحقيقي في دكؿ غرب الناتج المحمي اإلجمالي مككنات 

 (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٔٓخالؿ الفترة )
20 

 29 (ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓالفترة ) خالؿ أفريقيامعدؿ التضخـ في دكؿ غرب  (ٛ-ٔ)
 29 المكازنة العامة كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي في دكؿ غرب أفريقيا عجز (ٜ-ٔ)
 22 أفريقيافي دكؿ غرب  اإلجماليةالديف الخارجي كنسبة مف الناتج المحمي  (ٓٔ-ٔ)

(ٔ-ٔٔ) 
 أفريقيافي دكؿ غرب  اإلجماليةالميزاف التجارؼ كنسبة مف الناتج المحمي 

 (ٜٕٔٓ -ٕٔٔٓخالؿ الفترة )
26 

 26 (ٕٛٔٓ – ٕٓٔٓخالؿ الفترة ) أفريقياتدفقات االستثمار كالتحكيالت لغرب  (ٕٔ-ٔ)

 29 ٕٛٔٓعاـ أفريقيانصيب الشركاء التجارييف في تجارة دكؿ غرب  (ٖٔ-ٔ)
 02 أفريقيافي  االقتصاديةتجارة التكتالت  (ٗٔ-ٔ)
 92 (ٜٕٔٓ– ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى بنيف خالؿ الفترة  ) (٘ٔ-ٔ)
 92 (ٜٕٔٓ– ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة  )سيراليكف تطكر صادرات ككاردات مصر إلى  (ٙٔ-ٔ)
 92 (ٜٕٔٓ– ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى نيجيريا خالؿ الفترة ) (ٚٔ-ٔ)
 92 (ٜٕٔٓ– ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى السنغاؿ خالؿ الفترة ) (ٛٔ-ٔ)
 90 (ٜٕٔٓ–ٕ٘ٓٓإلى ككت ديفكار خالؿ الفترة  )تطكر صادرات ككاردات مصر  (ٜٔ-ٔ)
 99 (ٜٕٔٓ– ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى غانا خالؿ الفترة ) (ٕٓ-ٔ)
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    مقدمة
  لماذا ؟ –ومصر أفريقياغرب  منطقة

 مف زاكيةمصر، و  أفريقيابمنطقة غرب  االىتمامن بين أىم السباب الداعية لبعث لعمو م 
لـ  أن ىذه المنطقة،  عمكماً مف منظكر المصالح المصرية كالعربية الدكلية، ك  االقتصاديةالعالقات 

يا مصر بقكة مع العديد إلىالتي دعت  TFTAمنطقة التجارة الثالثية(  يةاتفاقفي ) تكف مشمكلة أصالً 
بمدينة  ٕ٘ٔٓيكنيك  ٓٔيكـ  يةتفاقاالاألخرػ، كما تجمى في الحدث الياـ لتكقيع  ةياإلفريقمف الدكؿ 

 "شـر الشيخ" جنكب سيناء.
شرؽ  تقيـ إطارًا قانكنيًا كعمميًا جامعًا لثالثة مناطق فرعية، تقع جميعيا فى يةتفاقاالكمعمـك أف ىذه 

ياؾ  COMESA، حيث التجمعات الفرعية الثالثة : ككميسا كسط القارة السمراءكجنكب ك    EACكا 
، أفريقيا، كالثانية تركز عمى شرؽ أفريقياحيث األكلى تضـ دكؿ شرؽ كجنكب   ؛SADCكسادؾ 

 بينما الثالثة تركز عمى منطقة الجنكب. 
كازنة، ىي مف مترافية كاقتصادية كاجتماعية التي تضـ كتمة ديمكغ أفريقياكال ريب أف منطقة غرب 

غير ممكف، كخاصة بالنسبة لمصر كالمجمكعة  يصبح تجاىميا أك استبعادىا أمًرا األىمية بحيث
ا عف المصالح ىذا عدً  ،إطار ثقافي كحضارؼ مشترؾ إلى حّد كبير جميًعاالعربية، حيث يضميا 

 ؼاالقتصاد، كالتعاكف ؼ ثل التبادؿ التجار البحت، حيث يماالقتصادؼ المشتركة، كلك فى الجانب 
 .ياألفريق – يعامة، بكابة ميمة مف البكابات المفتكحة عمى تفعيل عممية التنمية فى اإلقميـ العرب

 

ة يفريقالفقد تم تصحيح ذلك الوضع من خالل تأسيس "منطقة التجارة الحرة القارية  عموما  و      
  "AFCFTA  المنعقدة في يفريقألاالتي تـ تبّنييا في إطار قمة رؤساء الدكؿ كالحككمات لالتحاد ،

فريقية، ألة دك  ٗ٘حيث كقعت عمييا  ٕٛٔٓمارس  ٕٔ-ٚٔ" خالؿ فترة إلىالعاصمة الركاندية "كيج
ستثنائية دكلة( خالؿ القمة اإل ٕٚ) يةتفاقاإلستيفاء عدد الدكؿ المصدقة عمى كدخمت حيز النفاذ بإ

 ستكماؿاكيتـ   ،ٜٕٔٓالمنعقدة في "نيامي" عاصمة النيجر في السابع مف يكليك  األفريقيتحاد لإل
المنشئة لممنطقة القارية المذككرة، مف قبل الدكؿ األعضاء،  يةتفاقنضماـ لإلالخطكات الدستكرية لإل

القرار كفق نظميا الداخمية، حيث يشار ىنا فيما يتعمق بجميكرية مصر العربية إلى صدكر 
 . ٕٕٔٓ-ٕ-ٖبتاريخ  الجميكرؼ بالمكافقة عمى تأسيس تمؾ المنطقة

مع سائر االقتصادؼ قد كعت أىمية العمل "المممكة المغربية"  كال ننسى ىنا أف بمدًا عربيًا مثل      
 االقتصادية، فأقامت نسيجًا متميزًا لمعالقات خصكصاً  أفريقيامنطقة غرب ، ك عمكماً  أفريقياقارة 

ع الماؿ المتبادلة مع بمداف المنطقة األخيرة، كخاصة فى مجاؿ التصنيع المشترؾ، كفى قطا



 تجارة مصر الخارجية وأىمية النفاذ لسواق دول غرب إفريقيا

ٕ 
 

بنفس  (نسبيا  قبل فترة طويمة  أيضا  من الجزائر وتونس )وليبيا كل  ىتماـا  كقريب مف ذلؾ، كاألعماؿ
ل المشترؾ بما يسمى )منطقة الساح االىتماـ، مف كاقع أيضاً  مصر و السودان، ككذلؾ المكضكع

  كالصحراء( .
 االىتماـيصّب بكضكح فى  أفريقياالعمل البحثى لمنطقة غرب  كلذلؾ نرػ أف تخصيص ىذا     

إلعادة االعتبار لمكقع القارة السمراء مف خريطة العمل  - منذ سنكات قميمة - المصرؼ الجارؼ 
 التنمكؼ عمى الصعيديف اإلقميمي كالعالمي .

 ةياالقتصادالقضايا الرئيسية التى تعمل عمييا المنظمات  ػحدإكال ننسى بيذه المناسبة أف      
قضية بناء  -خاصة عبر األعكاـ المنقضية مف األلفية الجديدة ك -يالدكلية فى المجاؿ البحث

.  ومعموم أن Global Value – added chainsوتفعيل ما يسمى "سالسل القيمة العالمية" 
، يعمى إقامة صالت عضكية مشتركة فى مجاؿ تقسيـ العمل اإلنتاج ىذه ُتبنىسالسل القيمة 

بحيث تدمج لمبمداف النامية بالذات فى عممية  ي؛العالم كؼ عمى المست يكبخاصة تقسيـ العمل الصناع
كفى أحشائو  يمتداد االقتصاد العالمإ"تدكيل اإلنتاج" التى تقكدىا الشركات عابرة الجنسيات عمى 

كيتـ ذلؾ  ،يتعمق بالتصنيع المشترؾ لمعديد مف السمع اإلنتاجية كاالستيالكية ، كخاصة فيماأيضاً 
عبر اإلمداد بالمككنات الداخمة فى "دكرة حياة المنتج" مف بمداف مختمفة تقع جغرافيًا فى أجزاء 

مف المكاد األكلية، كمستمزمات اإلنتاج الكسيطة، كالسمع كالمعدات  - متباعدة مف الكككب األرضي
اإلنتاج نفسو، كما بعد اإلنتاج، بحيث يككف ك خالؿ المراحل المختمفة لما قبل اإلنتاج،  - تاجيةاإلن

المنَتج الكاحد حصيمة جيد إنتاجى مشترؾ بيف عديد األطراؼ، مف الشماؿ كالجنكب كالشرؽ كالغرب 
 فى العالـ المعاصر. أيضاً 
تتسم بخاصية "عدم  -النحك السابق عمى- العاليةأن سالسل القيمة  كالميـّ فى ىذا الشأف     

 - كشركاتيا العمالقة بالتالى - فى صميـ بنيتيا الداخمية، بمعنى أف الدكؿ األعمى تطكراً التكافؤ" 
تستحكذ عمى صناعة المككنات األكثر تقدمًا مف الناحية التكنكلكجية، كتستأثر مف ثـ بالمراحل 

 ،Manufacturing ل اإلنتاج كما بعد اإلنتاج فيما يعرؼ"الحساسػػػػػػة" مف العممية اإلنتاجية فيما قب
المشاركة كالمشاطرة فى الحمقات المتصمة بعممية اإلنتاج  ؾ لمبمداف النامية كاألقل نمكاً ىذا بينما يتر 
مجرد تجميع ك)تشطيب(  أػ Fabricationبالفبركة  يا، مما يقرب مف العممية المسماهفى حد ذات

 بعض المككنات الفرعية الداخمة فى عمـك السمسمة اإلنتاجية كالتكنكلكجية .
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مف قبضة أك مف "ُشبية" التبعية التكنكلكجية المستجّدة ىذه لذلك يعتبر إفالت البمدان النامية      
جية بيف البمداف المعنية أمرًا بالغ الحيكية مف زاكية التعاكف المشترؾ، مف أجل تكزيع المياـ اإلنتا

 كالتصنيعي . يكالصناع ي( اإلنتاجينفسيا، عبر صيغة متبادلة أكثر تكافؤًا لتقسيـ العمل )اإلقميم
بالذات، بما فى ذلؾ  أفريقيامف ىنا تأتى أىمية العمل المصرػ عمى الصعيد اإلقميمى، عربيًا ك  

مخارج فعالة مف حالة "األسر" التى تعانى  "، سعيًا إلى إيجادأفريقياالعمل المشترؾ مع منطقة "غرب 
 منيا البمداف النامية فى إطار منظكمة سالسل القيمة العالمية ، كما سبقت اإلشارة. 

غير الرسمى، مف الطرؼ المصرؼ، ك لبذؿ جيكد سابقة كثيرة ،عمى الصعيديف الرسمى  نظراً ك      
كاف إلى حد كبير، فمذلؾ  - نكب كالكسط فقطكلكف باتجاه الشرؽ كالج يةاإلفريقعمى القارة  نفتاحلإل

التى ما تزاؿ " أفريقيابمنطقة "غرب  االىتمام يتعيف عمى الجماعة البحثية المصرية بذؿ المزيد مف
 )مجيكلة( إلى حد بعيد مف ىذه الجماعة.

" فى تككيف مجمكعة أفريقياعامل ميـ، ىك نجاح "غرب  ستحضارباكتزيد أىمية ىذه النقطة      
أػ  ECOWAS" أفريقيالدكؿ غرب  االقتصاديةالمجمكعة الصعيد اإلقميمي الفرعي ىي " عمى

Economic Community of West – African States  يةتفاقاإلبمقتضى  ٜ٘ٚٔعاـ 
 .ٖٜٜٔدكلة كالمعدلة عاـ  ٘ٔالمكقعة في "الجكس" بيف 

 ػ االستعمار ىذه المجمكعة أصاًل مف رحـ العالقات السابقة مع فرنسا إّباف العيد  إنبثاؽكبرغـ      
عبر الزمف،  -ك لك جزئيا–ة يلفى تككيف إطار اقتصادؼ أكثر استقإل نسبياً القديـ، إال أنيا نجحت 

 إفريقية )بنيف، بكركينا-فإف ثمانية دكؿ غرب يككاسكّيذكر ىنا أنو مف بيف األعضاء الستة عشر لإل
، النيجر، السنغاؿ، تكجك(  كانت بعد االستقالؿ مالىفاسك، غينيا بيساك، ساحل العاج ككت ديفكار، 

الذؼ أنشأتو فرنسا في األصل  CFAعف فرنسا تعتمد عممة مرتبطة ب"الفرنؾ الفرنسي" باسـ "سفا" 
نسي، كذلؾ مع إيداع نصف االحتياطي النقدؼ لمدكؿ المذككرة لدػ البنؾ المركزؼ الفر  ٜ٘ٗٔعاـ  

المكقعة  يةتفاقاالالذؼ أنشيء بمقتضى  UMOA" أفريقياالنقدي لغرب  االتحاد"في إطار ما ُسّمي 
ثـ تحكلت تمؾ  ،كمقّره في "كاجادكجك" عاصمة بكركينا فاسك ٜٜٗٔكالمعدلة في يناير  ٖٜٙٔعاـ  

ىذا بينما ثمانية دكؿ أخرػ ظمت تتعامل بعمالتيا   ،"اإلفريقىإلى "الفرنك  الدكؿ الثمانية الحقاً 
 كأىميا نيجيريا كغانا.   WAMZ"أفريقيا"المنطقة النقدية لغرب المحمية كأقامت 

تمت المنعقدة في العاصمة النيجيرية "أبوجا"  0223يونيو  03" في إيكواسوفي قمة "      
مف  اعتباراً  ECOعممة مكحدة باسـ "إيكك" المكافقة عمى الشركع في إقامة اتحاد نقدؼ يبدأ بإطالؽ 

 ".اإلفريقىك يندمج في إطارىا "الفرنؾ  ٕٕٓٓبداية عاـ 
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ذكر رئيس  أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى ساحل العاج، ٜٕٔٓديسمبر  ٕٔك بتاريخ  وىكذا     
مع فرنسا إجراء  " قررتاإلفريقىالتي تتبّنى "الفرنؾ  أفريقياأف الدكؿ الثمانية في غرب ساحل العاج 

كقاؿ  ،"إيككاسالذؼ سيصبح اسمو "إيكك" بالتكافق مع بقية مجمكعة " ياإلفريقإصالح كاسع لمفرنؾ 
كتغيير االسـ ك الكّف عف إيداع نصف االحتياطي النقدؼ لدػ الخزانة  اإلفريقىقررنا إصالح الفرنؾ "

النقدؼ لمدكؿ  االتحاديا داخل ل فيمف الييئات التأسيسية التي ُتمثالفرنسية مع انسحاب فرنسا 
أك  Anchorة اإلرساء يإلكرك مف خالؿ إلى. كقد تـ ربط قيمة اإليكك" لدػ الدكؿ الثمانية ب"الثمانية

 ". إيككاس"السعر الثابت بيف العممتيف"؛ كال ينطبق ذلؾ عمى الدكؿ األخرػ في "
 االتحاديقع ضمف كياف أكسع ىك "فإنو ، أفريقياالنقدي لدول غرب  االتحادعن مشروع  عداو ىذا    

االقتصادؼ باعتباره اإلطار األشمل لمتجمع  UEMOA" ) أمكا( أفريقياكالنقدؼ لغرب االقتصادؼ 
االقتصادؼ المتكسط كالطكيل، لمتعاكف  في األجميف يمكف أف يككف فعاالً  العاـ كالذؼ يمثل مدخالً 

 ذككرة. الم االقتصاديةالمجمكعة كالتبادؿ التجارؼ بيف أعضاء 
، " مثالً مالى، كما ىك الحاؿ في "أفريقيابرغـ العكاصف السياسية المحيطة بتطكر منطقة غرب ك 

حتى ليتشّكؾ بعض الباحثيف )كلك كانكا قمة مف حيث العدد( فى إمكاف الخركج مف دائرة الفكضى 
 إلى دائرة العمل التنمكؼ الفعاؿ.

عة ، ليذه المجمك الخبرات اإليجابية كالسمبية معاً لذلؾ ، كمف زاكية الحرص عمى االستفادة مف       
 .يجب تفعيل العمل البحثي في اتجاىياكاف ، ة اإلفريقى

مف خالؿ "مركز العالقات - لمعيد التخطيط القكمي يالحالكمف ىنا يأتي البحث الجماعي 
 ةياالقتصادتطكير العالقات المحققة لالممكنة ك السبل أفضل بياف  مستيدفاً  -الدكلية" االقتصادية

سكاء مف جية أخرػ،  - أفريقيامجمكعة دكؿ غرب  ك -مف جية -كالتجارية كاالستثمارية بيف مصر
لما فيو تحقيق  ،األمثل ؼ إلى المستك ذه العالقات لمكصكؿ بيكذلؾ الكسائل، أـ مف حيث الغايات 
، كبالنكعية األكثر مالءمة لألطراؼ المصالح المتبادلة في جميع المجاالتمف أقصى قدر ممكف 

كىذا البحث برغـ  ،كفرة ك األىداؼ التنمكية المبتغاه، في ضكء معطيات المكارد المتذات الصمة
مف حيث الحجـ كما أنو بسيط مف حيث تقسيـ  نسبياً ضخامة مشركعو مف حيث األصل فيك مكجز 

 الفصل الولتككيف الفريق البحثي، حيث يتكزع إلى ثالثة فصكؿ رئيسية: يعالج لبساطة  كفقاً أجزائو 
-الثاني الفصل ( ك يدكريككاسكتجمع اإل أفريقيالدكؿ منطقة غرب  األساسية ةياالقتصاد)المالمح 

معالجة لقضية  الفصل الثالث( بينما يقدـ أفريقياحكؿ )فرص النفاذ المصرؼ ألسكاؽ غرب  -بإيجاز
 مع إشارة لمحالة المصرية(.أفريقيا)ىياكل اإلنتاج كالتجارة الخارجية لغرب 
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 بحيث تنتقل فق طريقة البحث متعددة المداخل،ك ، كتتدرج ىذه الفصكؿ مف العاـ إلى الخاص     
مكجز  تحميل فكري إلى التركيز كلدكليا األعضاء منفردة،  لممجمكعة محل شخيصيمن الوصف الت

األسكاؽ، في المصرؼ المفترض بالنفاذ إلى  االىتماـلمكجبات كمجاالت كمحاذير  نسبياً عمق كم
الدراسة  لتنتييكذلؾ  مع االستناد إلى الشكاىد اإلحصائية المتاحة، ضكء ىيكل التجارة الخارجية

عية ، مطبقة عمى مناطق فر بحثكقطبين لم لمعالقة بين اإلنتاج والتجارةمركب تحميمي بإجمال ككل 
في  ب الكميةإلىالتحميالت المستندة إلى نتائج استخدام الس، مع الرجوع إلى وعمى دول مختارة

  .الدراسات الدكلية ذات الصمة
التحميمية المركبة، مع المنيجية المتبعة متداخمة األبعاد -ىذه الطريقة البحثية، الكصفيةكتنسجـ 

Inter-disciplinary Approach  مف حيث دمج مختمف العكامل المؤثرة في تطكر الظكاىر
 المبحكثة، بقدر اإلمكاف، في حدكد اليدؼ كالمجاؿ المبيف لمدراسة، كبالقدر الذؼ يسمح بو المقاـ.
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  الفصل الول
" إيكواسومجموعة " أفريقيالدول غرب  الساسية االقتصاديةالمالمح 

ECOWAS 
، حيث يعتبر تكتل أفريقيالدكؿ غرب  االقتصاديةيتناكؿ ىذا الفصل التعريف بالمجمكعة  
مف األسكاؽ الكاعػػػدة لمصادرات المصرية، كذلؾ ألنو يعتبر مف أنجح التكتالت  أفريقياغرب 

 مقارنة بالتكتالت األخرػ، مف حيث التنظيـ كالكفاءة كتسكية المدفكعات، كذلؾ اإلفريقىة االقتصادية
 عممية التسكيات كالمدفكعات النقدية.  ديريُ  ليماتحاد نقدؼ ك الكجكد  أيضاً ك  ،لكجكػد عمػػػمة مكحػػػػدة

 أفريقيالمنطقة غرب  االقتصاديةالىمية أوال : 
مساحة  مالى% مف إجٚٔخمسة مالييف كيمكمتر مربع، أؼ  أفريقيادول غرب  مساحةتبمغ   

، كتعزيز المبادالت التجارية، كتعزيز االقتصادػتحقيق التكامل كتسعى ىذه الدكؿ إلى  ،أفريقياقارة 
 ندماج في مجاالت الصناعة كالنقل كاالتصاالت كالطاقة كالزراعة.اإل

بميكف دكالر بسبب اإلعفاءات  ٘ٔفي جذب استثمارات خارجية بقيمة  أفريقيادول غرب نجحت 
لممستثمريف في القطاعيف الخاص كالعاـ، كتضـ الضريبية التي تتمتع بيا مما جعميا سكقًا استيالكية 

تمؾ المنطقة ثمث أراضي العالـ المتاحة لالستثمار إلى جانب الطاقة الكيركمائية، أضف إلى ذلؾ 
كاحتياطيات مف النفط كالغاز، حيث  ،كاألسماؾ ،امتالكيا لمكارد بحرية كمعدنية مثل الماس، كالذىب

تكقع أف يتخطى الناتُج ساحل اإلفريقى الغربي، كيي الالنفطي ف أفريقيا% مف مخزكف ٓٚيتركز 
المطمة عمى خميج غينيا الناتج النفطي لدكؿ الخميج العربي بحمكؿ  أفريقياالنفطي العاـ لدكؿ غرب 

كف مؤخرًا يلا% لدكؿ الخميج، كانضمت ليبيريا كغانا كسير ٕٕ% مقابل ٕ٘بمعدؿ  ٕٕ٘ٓعاـ 
كىذا ما يدعـ  ،مميكف برميل ٕٓٓكيقدر مخزكنيا بػػػػ  فريقياألمنظمة الدكؿ المنتجة لمنفط في غرب 

بميزات  اإلفريقىإلى مكرد أساسي لالقتصاد العالمي، كيتميز النفط  أفريقياأف تتحكؿ دكؿ غرب 
معينة مثل انخفاض الكبريت كقربو مف األسكاؽ األكركبية كاألمريكية ككميا عكامل عززت األىمية 

 (ٔ).أفريقيااإلستراتيجية لمنطقة غرب 

                                  
( )

 African Studies Centre Leiden (ASCL), (    ) Improving the Perspective for Regional 

Trade and Investment in West Africa: the Key to Food Security, Economic 

Development and Stability in the Region, July. 
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تنافسًا دكليًا لمحصكؿ عمى النفط كالمكارد الطبيعية، كيتـ  اليكـ أفريقياكتشيد دكؿ غرب   
 ة:اليلمقكػ الدكلية الت كفقاً عرض ذلؾ 

 
 كقامت بتعزيز ذلؾ  ،كعسكرياً  سياسياً  أفريقيا: انفردت كاشنطف بدكؿ غرب الواليات المتحدة

، كقامت بػتأسيس مجمكعة مف القكاعد فريقياألبمجمكعة مف المبادرات أىميا مبادرة الطاقة 
مثل مبادرة محطة الشراكة  أفريقياالعسكرية كالمبادرات الخاصة بمحاربة اإلرىاب في غرب 

كؿ غرب )األفريككـ(، كتغطي دأفريقياالمنبثقة عف قيادة الجيش األمريكي في  ةاإلفريقى
% في ٕ٘% مف الكاردات األمريكية مف النفط الخاـ، كيمكف أف ترتفع النسبة لحدكد ٘ٔأفريقيا

تيدؼ كاشنطف إلى التقميل مف اعتمادىا عمى نفط الشرؽ األكسط ك السنكات القميمة القادمة، 
لبتركؿ كمصافي ا أفريقيابسبب قرب المسافة بيف مناطق النفط في غرب  اإلفريقىكاستبدالو بالنفط 

تعتبر منطقة  أفريقياكما أف غرب  ،عمى الساحل الشرقي لمكاليات المتحدة مما يكفر نفقات الشحف
حيكية لمنقل البحرؼ، كيشكل النمك المضطرد لالستثمارات في تمؾ المنطقة خاصة في مجاؿ 

 ٔالتحتية مؤشرًا عمى زيادة التبادؿ التجارؼ كحركة النقل البحرؼ. ةالبني
 أنشئت الصيف منتدػ  ، حيثأفريقيالتطكير كتأميف مكاردىا النفطية في غرب  : تتحرؾالصين

ة لتشجيع االستثمارات آليك اإلفريقى)فككاؾ( كصندكؽ التنمية الصيني  اإلفريقىالصيني  التعاكف 
، أفريقياكتستكرد الصيف كميات مف النفط كالنحاس كالماغنسيكـ مف غرب  ،أفريقياالصينية في 
مثل مؤسسة النفط البحرؼ  أفريقياؿ أىـ الشركات النفطية الصينية لمعمل في غرب كما تقكـ بإرسا

 ،مصفاة نفط في الصيف أكبركىي  CNPCكشركة الصيف لمبتركؿ  CNOOCالكطنية الصينية 
في نيجيريا، كما قامت  National Petroleumأفريقياكتتمثل أىـ المشاريع الصينية في غرب 
 ٕفي النيجر. Agademشركة النفط الكطنية الصينية بتطكير حقل 

 أفريقيا: تتمثل أىـ االستثمارات الفرنسية في غرب فرنسا ( في شركةAREVA العاممة عمى إدارة )
التابعة لمجمكعة  "لكجيستكس أفريقيابكلكرا "كرانيكـ كاستخراجو مف النيجر، كشركة اليمناجـ 

كيمكمتر يربط بيف  ٓٓ٘,ٕالفرنسية القابضة، حيث قامت بتدشيف خط سكة حديد بطكؿ " كربكل"

                                  
( )

African Studies Centre Leiden (ASCL),Op.cit 
( )

 Ibid.  
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الفرنسية ميمة بناء  "بكيغ"النيجر كبكركينافاسك كصكاًل إلى ميناء أبيدجاف. كما منحت شركة 
  (ٔ)جسر يعتبر مف أبرز المشاريع الريادية في ساحل العاج.

 كتعتبر أفريقياة مف المزايا التنافسية لركسيا في غرب د المعدات العسكرية ىي كاحدعَ : تُ روسيا ،
ستراتيجية أكسع لمحصكؿ عمى الركابط اىي جزء مف أفريقياتجارة األسمحة مع دكؿ غرب 

كبسط النفكذ في المنطقة، فتجارة األسمحة في حد ذاتيا مزدىرة لكنيا يمكف أف تككف  االقتصادية
كقد كقعت مجمكعة الغاز الركسية  ،سببًا لترتيبات خارجية تسعى مكسكك إلى فرضيا

Gazprom  مع شركةNigerian National Petroleum Company ،الستخداـ  اً اتفاق
 Nigazسسة مشتركة بالمناصفة أطمق عمييا اسـ نيجاز الغاز النيجيرؼ، كأنشئت الشركتاف مؤ 

نتاج كتحكيل كتسكيق الغاز، كتـ إنشاء منتدػ الدكؿ المصدرة لمغاز بتعاكف نيجيرؼ  الستخراج كا 
 (ٕ)ركسي.

 :كمنيا اإلمارات العربية المتحدة- أفريقيااستثماراتيا في غرب  ىذه الدكؿ تكثف دول الخميج- 
ة مختمف القطاعات بما في ذلؾ الطرؽ كالسكؾ الحديدية كالمطارات كتشمل االستثمارات الخميجي

 ٙٔبما يعادؿ  أفريقيااستثمار خميجي في  أكبركالطاقة كاألمف الغذائي كالمياه، كىك ما يمثل 
في اإلمارات، كما أف شركة  "طركادة"مميار دكالر، كالتي تعيدت بو شركة المقاكالت العامة 

مميار دكالر  ٜٛ.ٔاليندية لمصناعة أعمنت عف استثمار بقيمة  "يسارإ"إماراتية تابعة لمجمكعة 
في مشاريع الطرؽ كالجسكر، كالمطارات، كمحطات كيركحرارية في بنيف كغينيا بيساك كالنيجر، 

مميكف دكالر      كتعيدت شركة حسف جمعة باكر لمتجارة كالمقاكالت العمانية باالستثمار بقيمة
 (ٖ).كت ديفكارفي ك” ميناء جاؼ“لتطكير 

 قاعدة لمطاقة التركية كمف ىنا قامت بتأسيس القمة التركية  أفريقيا: تعتبر دكؿ غرب تركيا
، كنالت أنقره عضكية بنؾ أفريقياكقامت بتأسيس منطقة تجارة حرة مع دكؿ غرب  ية،اإلفريق
، كبذلؾ أصبحت تركيا العضك الخامس كالعشريف في اإلفريقىكصندكؽ التنمية  اإلفريقىالتنمية 

 . أفريقيامف خارج  اإلفريقىبنؾ التنمية 

                                  
( )

 http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Article/tmpArticles.aspx?ArtID=    
( )

 http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=    
( )

 Ibid 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Article/tmpArticles.aspx?ArtID=466
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=465
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 أفريقيالدول غرب  االقتصاديةتطور المؤشرات  ثانيا :

 كخاصة مستقرة، الكمي االقتصاد ظركؼ عمى بسرعة كتسعى لمحفاظ أفريقيادول غرب تنمك      
 باستقرار كثيقة صمة كىناؾ الصرؼ كسعر الفائدة كسعر التضخـ الرئيسية، عمى مستكػ المؤشرات

 اإلصالحات لتعميق أفريقيا غرب في الحاجة عمى مما يدؿ ،ؼاالقتصاد كاألداء الكمي االقتصاد
 البمداف. مف العديد في االقتصادية القاعدة كتنكيع الييكمية

 (2-2شكل رقم )
 مميكف نسمة                 أفريقياحجم السكان في دول غرب                            

 
Source: African Development Bank Group: African Economic Outlook      Amid O VID–  ,      

الف نسمة  ٕٙٛ,ٔٓٗبمغ دول غرب فريقيا اف عدد السكاف في  (ٔ-ٔ)يتضح مف الشكل رقـ    
ف أسنة أؼ خارج قكة العمل، ك  ٘ٔقل مف أ% مف السكاف في الفئة العمرية ٖٗ حكاليك  ٕٕٓٓعاـ 
 أكبر% مف السكاف في الفئة العمرية ٖٕسنة، ك ٖٗ-٘ٔ% مف السكاف في الفئة العمرية مف ٖٗ
 سنة. ٖ٘مف 

 (0-2شكل رقم )
 النسبة المئكية (0202 – 0222الحقيقي خالل الفترة )الناتج المحمي اإلجمالي معدل نمو  

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,      
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بمغ   اإلجماليحقق معدؿ نمك لمناتج المحمي  أفريقياإقميم غرب أف  (ٕ-ٔ)يتضح مف الشكل رقـ 
مف  كاف أنوك  ٜٕٔٓك ٕٛٔٓ% عامي ٛ.ٖفض إلى ( كانخٕٚٔٓ-ٕٔٔٓ% خالؿ الفترة )ٗ

 .ٕٕٔٓ% عاـ ٗالمتكقع أف يرجع إلى 
 (9-2شكل رقم )

 أفريقياالحقيقي في دول غرب الناتج المحمي اإلجمالي معدل نمو   
 نسبة مئكية

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,      

محققة لمعدؿ نمك  أفريقيادكؿ غرب  أكبرتعتبر  كوت ديفوارإلى أف  (ٖ-ٔ)يشير الشكل رقـ      
% عاـ ٘.ٙ% ثـ بنيف التي كصمت إلى ٘.ٚالحقيقي الذؼ كصل إلى  اإلجماليالناتج المحمي 

تصل  حتى أفريقياكتتراكح باقي دكؿ غرب %، ٙكالتي بمغ معدؿ النمك فييا  ثـ بكركينافاسك ٜٕٔٓ
 .ٜٕٔٓ% عاـ ٔ حكاليمعدؿ كىي دكلة ليبيريا  قلأإلى 

 (2-2شكل رقم )
 أفريقيافي دول غرب الناتج المحمي اإلجمالي معدل نمو نصيب الفرد من   

 نسبة مئكية

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,      
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% ٙ.ٔبمغ الناتج المحمي اإلجمالي أف معدؿ نمك نصيب الفرد مف  (ٗ-ٔ)مف الشكل رقـ  يتضح
% في ككت ديفكار كغانا، ٜ.ٗ، كتصل ىذه النسبة إلى أفريقياكمتكسط لدكؿ غرب  ٜٕٔٓعاـ 

 ياق% في السنغاؿ كبكركينافاسك كبٖ.ٖ% في بنيف كالرأس األخضر، كتصل إلى ٔ.ٗكتصل إلى 
 . مالى% في ٕ%، كتصل إلى ٘.ٕالدكؿ تتراكح حتى 

 (2-2شكل رقم )
 0222خالل الفترة ) أفريقياالحقيقي في غرب  اإلجماليمساىمة القطاعات الرئيسية في معدل نمو الناتج المحمي  

– 0223 )% 
 

\ 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,      

 اإلجماليإلى مساىمة القطاعات الرئيسية في معدؿ نمك الناتج المحمي  (٘-ٔ)يشير الشكل رقـ 
% مف الناتج المحمي ٘٘، حيث يساىـ قطاع الخدمات بما يقرب مف أفريقياالحقيقي في غرب 

، يميو القطاع ريقياأف% في معدؿ النمك في غرب ٔ.ٕ حكاليكيسيـ ب ٜٕٔٓالحقيقي عاـ  اإلجمالي
% مف ٔ.ٔ حكاليالحقيقي كيسيـ ب اإلجمالي% مف الناتج المحمي ٖٓالزراعي يساىـ بما يقرب مف 

الحقيقي الناتج المحمي اإلجمالي % مف ٘ٔمعدؿ النمك، يميو القطاع الصناعي يسيـ بما يقرب مف 
 .ٜٕٔٓعاـ أفريقيا% في معدؿ النمك في غرب ٘.ٓ حكاليكيسيـ ب
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 (6-2) شكل رقم
 نسبة مئكية              0223عام  أفريقيانسبة التوظف عمى مستوى القطاع في غرب  

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      

Coping with the COVID-   Pandemic,      

التكظف في غرب  يمالجإنسبة التكظف في القطاعات الرئيسية مف إلى  (ٙ-ٔ)يشير شكل رقـ 
، كيستكعب ٜٕٔٓعاـ  أفريقيا% مف العمالة في غرب ٘.ٚٗستكعب قطاع الخدمات احيث  أفريقيا

 %. ٛ.ٜتكعب الذؼ اس % مف العمالة ثـ القطاع الصناعيٚ.ٕٗالقطاع الزراعي 
 (9-2شكل رقم )

 نسبة مئوية     (0223 – 0222خالل الفترة ) أفريقياالحقيقي في دول غرب  اإلجماليمكونات الناتج المحمي 

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      

Coping with the COVID-   Pandemic,      
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 (3-2شكل رقم )

                       نسبة مئوية                               (0202 – 0222الفترة )خالل  أفريقيامعدل التضخم في دول غرب                    

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,      

حيث يبمغ  ؛أفريقيافي غرب  أف معدؿ التضخـ يمر بحالة مف االستقرار (ٛ-ٔ(يتضح مف شكل 
 .ٜٕٔٓ% عاـ ٜ( كانخفض إلى ٕٚٔٓ – ٕٔٔٓ% كمتكسط خالؿ الفترة )ٓٔ

 (ٜ-ٔشكل )
 أفريقيافي دكؿ غرب الناتج المحمي اإلجمالي عجز المكازنة العامة كنسبة مف 

 نسبة مئوية

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      

Coping with the COVID-   Pandemic,      

-إلى   ٜٕٔٓإلى أف عجز المكازنة العامة يصل في أقصى قيمة لو عاـ  (ٜ-ٔ)يشير شكل رقـ 
% في غانا كغينيا بيساك ٘ –، كيصل إلى اإلجمالية% في ليبيريا كنسبة مف الناتج المحمي ٙ
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 كقد زاد التكامل قنكات أبرز تعد التجارةك  % في غينيأ –اقل قيمة لو إلى  كنيجيريا، كيصل في
 أضعاؼ. ثالثة مف بأكثر الكمية الصادرات مف الصادرات اإلقميمية نصيب

 (ٔ-ٔجدكؿ رقـ )
 قياأفريتطكر الصادرات كالكاردات كالميزاف التجارؼ لغرب  

 بالمميكف يكرك
 الميزان التجاري  الصادرات الواردات السنوات
0223 29.062 22.320 3.232 
0222 20.292 99.223 02.223 
0222 69.399 220.922 93.993 
0220 62.992 223.299 29.929 
0229 32.202 222.222 23.232 
0222 93.932 222.222 00.902 
0222 92.992 96.923 2.322 
0226 62.960 60.929 -9.223 
0229 90.236 99.939 2.239 
0223 96.093 36.920 22.269 
0223 30.392 39.622 22.992 

Source: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD: Illicit 

Financial Flows for Sustainable Development in Africa, Economic Development in 

Africa report       

 مميكف يكرك عاـ ٕ٘ٚٛٛبمغت  أفريقياالكاردات في غرب  مالىأف إج (ٔ-ٔ)يتضح مف جدكؿ رقـ 
جٜٕٔٓ تجارة غرب  مالىمميكف يكرك، لذا بمغت إج ٖٜ٘ٗٙالصادرات بمغت  مالى، كا 
 مميكف يكرك. ٔٚٚٓٔمميكف يكرك، كبمغ الميزاف التجارؼ  ٕٓ٘ٙٚٔأفريقيا

حيث  ٜٕٔٓ عاـأفريقياإلى أىـ الشركاء التجارييف لدكؿ غرب  (ٕ-ٔالتالي رقـ)يشير جدكؿ ك  
كاردات  مالى% مف إجٗ.ٕ٘األكركبي بنسبة  االتحاديتمثل أىـ الشركاء عمى مستكػ الكاردات في 

% ثـ اليند ثـ ككريا الجنكبية ثـ المممكة ٛ.ٚ% ثـ أمريكا ٚ.ٜٔثـ الصيف بنسبة  أفريقياغرب 
عمى مستكػ الصادرات كيتمثل أىـ الشركاء  ،النركيج المتحدة ثـ تركيا ثـ اإلمارات ثـ ركسيا كأخيراً 

األكركبي  االتحادثـ أفريقياصادرات غرب  مالى% مف إج٘.ٕ٘في اليند بنسبة  ٜٕٔٓعاـ 
 % ثـ٘.٘% ثـ أمريكا ٙأفريقيا% ثـ جنكب ٘.ٙ% ثـ سكازيالند ٜ.ٓٔ% ثـ الصيف ٕ.ٕٗ
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 اندكنيسيا ثـ المممكة المتحدة ثـ اإلمارات ثـ كندا. 
 (ٕ-ٔجدكؿ رقـ )

 ٜٕٔٓعاـ  أفريقيارييف لدكؿ غرب أىـ الشركاء التجا 
 الوارداث الصادراث

 التجارة والىالنسبت هن اج الشريك التجاري التجارة والىالنسبت هن اج الشريك التجاري

 5252 األوروبي االتحاد 52 الهند
 7.51 الصين 5255 األوروبي االتحاد

 157 أمريكا .7.5 الصين
 555 الهند 552 سىازيالند

 452 كىريا الجنىبية 5 أفريقياجنىب 
 457 المملكة المتحدة 252 أمريكا

 5 تركيا 257 اندونيسيا
 .75 االمارات 5 المملكة المتحدة

 .75 روسيا 755 االمارات
 751 النرويج 752 كندا

Source: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD: Illicit Financial 

Flows for Sustainable Development in Africa, Economic Development in Africa report       

 (22-2شكل )
 أفريقيافي دول غرب الناتج المحمي اإلجمالي الدين الخارجي كنسبة من  

 نسبة مئوية

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      

Coping with the COVID-   Pandemic,      

أفريقيا في دكؿ غرب الناتج المحمي اإلجمالي إلى الديف الخارجي كنسبة مف  (ٓٔ-ٔ)يشير شكل 
في الرأس األخضر كىي أعمى نسبة في دكؿ غرب  ٜٕٔٓ% عاـ ٓٔٔحيث تصل ىذه النسبة إلى 

%، ككمتكسط ٓٗسيراليكف %، كفي ٓ٘%، كفي النيجر كجامبيا ٓٚ، كتصل في السنغاؿ إلى أفريقيا
 .ٜٕٔٓ% عاـ ٓٗتصل ىذه النسبة إلى  أفريقيالدكؿ غرب 
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 ( 22-2شكل )
 (0223 -0222خالل الفترة ) أفريقيافي دول غرب المحمي اإلجمالي الناتج الميزان التجاري كنسبة من 

 نسبة مئكية

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,      

الناتج تصل نسبتو مف  يحقق عجزاً  أفريقياأف الميزاف التجارؼ بدكؿ غرب  (ٔٔ-ٔ)يكضح شكل 
عدد محدكد مف كأف كف، الي% في سير ٘ٔ -، ٜٕٔٓ% في ليبيريا عاـ ٖٕ –إلى المحمي اإلجمالي 

الناتج المحمي % مف ٕبمغت نسبتو  فائضاً فائض في الميزاف التجارؼ مثل نيجيريا حققت حقق الدكؿ 
بمغت  فائضاً فكار ، كحققت ككت ديٕٛٔٓ( كخالؿ عاـ ٕٚٔٓ – ٕٔٔٓخالؿ الفترة )اإلجمالي 

 (.ٕٚٔٓ – ٕٔٔٓخالؿ الفترة )الناتج المحمي اإلجمالي % مف ٔنسبتو 
 (ٕٔ-ٔشكل )

 ( ٕٛٔٓ – ٕٓٔٓخالؿ الفترة ) أفريقياتدفقات االستثمار كالتحكيالت لغرب  
 بالمميكف دكالر

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,     . 
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 – ٕٔٔٓأف االستثمار األجنبي المباشر انخفض خالؿ الفترة ) (ٕٔ-ٔ)السابق رقـيتضح مف شكل 
مميار دكالر عاـ  ٓٔإلى  ٕٔٔٓمميار دكالر عاـ  ٛٔحيث انخفض مف  ،أفريقيا( في غرب ٕٛٔٓ
 .ٕٛٔٓمميار دكالر عاـ  ٖٗإلى  ٕٓٔٓمميار دكالر عاـ  ٕٗت التحكيالت مف تفعار ، ك ٕٛٔٓ

 (29-2شكل )
 0223عام  أفريقيانصيب الشركاء التجاريين في تجارة دول غرب  

 نسبة مئوية

 
Source: African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping with 

the COVID-   Pandemic,     . 

لمساىمة الشركاء التجارييف عمى مستكػ الصادرات كالكاردات  (ٖٔ-ٔ) السابق رقـ يشير شكل     
 . ٕٛٔٓعاـ أفريقيافي تجارة الدكؿ بغرب 

 ذلؾ تعظيـ تـ كقد إلى أف تككف مف الدكؿ متكسطة الدخل، أفريقيا غرب بمدان غالبية تسعى    
 ديفكار، ككت مف لكل االقتصادية كالسياساتالحالية  التنمية خطط في عميو كالمحافظة اليدؼ
 كتكجك. السنغاؿ، ،مالى ليبيريا، غانا، جامبيا،
 ،كالمساكاة الثركة، تككيف ية:رئيس محاكر ثالثة نحك أفريقيا غرب ببمداف الخاصة التنمية خطط كتتجو

 لتحسيف األكلكية كيمنحكف  ،المستدامة التنمية مف كالمزيد ،أكبر بصكرة االجتماعية كالعدالة
 أكثر كزراعية صحية نظـ ككضع التجارية، لألعماؿ مكائمة أكثر مناخ كخمق اإلدارية،الممارسات 

 التي المكارد استغالؿ في رغبة الخطط تمؾ كتعكس ،ماىرة عاممة كقكػ  حديثة، تحتية كبنية قكة،
 االقتصاد تنكيع عمى التصميـ كما تعكس .استدامة أكثر بطريقة ياقتصاداتال الفقرؼ  العمكد تشكل

 (ٔ).كاالبتكار كالتكنكلكجيا لمعمـ كالمجكء بالميارة تتسـ عاممة قكػ  دكف  ذلؾ أتىي كلف  .كتحديثو

                                  
 أبابا، أديس لمتجارة، المعكقة التقنية الحكاجز األفريقية لمبمداف التحتية البنية األفريقي، جكدة االتحاد مفكضية (ٔ)

 .     إثيكبيا، أكتكبر
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 يقرب الخاـ حيث أف ما السمع عائدات عمى الغالب كامل في بشكل أفريقيا غرب اقتصادات استندت
 الذىب أف كما الطبيعي، كالغاز الخاـ النفط مف تستمد في نيجيريا التصدير عائدات % مف    مف

 دخل أرباع ثالث مف يقارب ما كيتأتىّ  غانا، صادرات مف % تقريباً    يشكالف بمفردىما كالكاكاك
 عمى معالجتيا ، كتتـأفريقيا غرب في زراعتيا أك الخاـ المكاد استخراج يتـ حيث مف القطف، مالى

 ىذه مف الرغـ كعمى ،العمل الصناعات كفرص مف المنطقة ىذا يحـر ذلؾ فإف أخرػ، قارات أراضي
 عائدات مف كاالستفادة يا،اقتصادات تنكيع في حد بعيد إلى فشمت أفريقيا غرب بمداف فإف البدييية،
 (ٔ).المضافة القيمة المصنعة كذات لممنتجات التصدير
 ونيجيريا وغينيا وغانا ديفوار كوتعمى سبيل المثاؿ -بدأت قد البمدان بعض أف األمر كحقيقة

 القيمة تعزيز إضافة أجل كمف مضافة، قيمة ذات سمعاً  تنتج صناعات لدييا صارك  -والسنغال
 المنتجات تحكيل بغرض معاىد بحثية البمداف تمؾ أّسست لمصناعات، الخاـ المكاد قاعدة كتدعيـ
 متخصصة معاىد ونيجيريا غانا مف كل كما أّسست، مجيزة سمع أك مصنعة نصف سمع إلى الخاـ
  ف.كالمعاد كالكيمياء، النككية، كالطاقة الطيراف، مجاؿ في

 فقد استطاعت بو، االستثمار لمستكػ  المزمف التدني مف أفريقيا غرب في الزراعة قطاع كيعاني
 المحمي الناتج % مف    العاـ إلى اإلنفاؽ زيادة كالسنغاؿ كالنيجر، ،مالىك  فاسك، بكركينا

 بمداف باقي أما لمزراعة، لديياالناتج المحمي اإلجمالي % مف    نيجيريا ، كقد خصصتاإلجمالي
 الصحي كالصرؼ المياه قطاعات فيي الخرى  المجاالت أما ،أقل مف ذلؾ ليا خصصكا أفريقياغرب 

 كنجد الكضع، كالخاص العاـ القطاعيف بيف شراكات حدكث تحتمل التي القطاعات كالكيرباء، كىي
 بخدمات % مف السكاف   مف أقل يتمتع حيث كالنيجر، كغينيا، كغانا، بنيف، في إلحاحاً  األكثر

 النظيفة المياه عمى الحصكؿ السكاف في فرص زيادة مف الرغـ كعمى ،المحسنة الصحي الصرؼ
 يتعّدػ ما أيدؼ عف بعيدة تزاؿ ما تمؾ أساسيات المعيشة أف إال الصحي، الصرؼ خدمات مف أكثر

 % في   مف كبير بشكل الكيرباء عمى الحصكؿ فرص كتختمف ،الدكؿ معظـ في السكاف نصف
  (ٕ)غانا. % في    إلى فاسك بكركينا
       فكثيقة رؤية ،أفريقيا غرب في بالتنمية اإلسراع في يساعد أف اإلقميمي لمتكامل كيمكف

 القارة ىدؼ مع تتسق أفريقياغرب  لدكؿ االقتصادية المجمكعة في األعضاء الدكؿ قبل مف المعتمدة
مزدىرة  منطقة إلى      رؤية كتطمح ة اإلفريقى االقتصاديةالمجمكعة  تككيف في األجل طكيل

                                  
 المرجع السابق مباشرة. (ٔ)
 ٕٛٔٓمركز التجارة الدكلية: ديمكمة اثر التجارة، التقرير السنكؼ لعاـ  (ٕ)
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 إلى الكصكؿ القدرة عمى بيا األفراد لدػ يككف  حيث الرشيد، الحكـ عمى مبنية حدكد، بال متماسكة
  .البيئة عمى كالحفاظ المستدامة لتحقيق التنمية الفرص خمق خالؿ مف كتسخيرىا الضخمة مكاردىـ

 تحقيق التكامل في كاإلسراع اإلدارة، تحسيف أجل مف طريق خارطة تطرح      رؤية إن
 التنسيق تقر أنيا كما .كالخاص العاـ القطاعيف بيف ما الشراكات كتعزيز كالنقدؼ،االقتصادؼ 

 إقميمية ىيئة تأسيس نحك كبقكة كتقترح السعي ،أفريقيا غرب في االستثمار قكانيف بشأف لو المخطط
 ذكػ  مف المتنكعة كالمتكسطة الصغيرة المشركعات تشجيع البمداف عمى حث كيتـ ،االستثمار لتشجيع
أجل  مف كاالبتكار الحر، كالعمل الحديثة، التكنكلكجيا تباعاك  التقميدية، الزراعات كالتخمي عف الكفاءة،
  (ٔ).اإلنتاجية تحسيف

 (ECOWAS) أفريقيالدول غرب  االقتصاديةالمجموعة نبذة عن  ثالثا :
التي كقعتيا خمس عشرة دكلة مف دكؿ  "الجكس" يةاتفاقبمكجب  ٜ٘ٚٔعاـ  "إيكواس"تأسست 

تكتل يجمع بينيا كيكحد  إلىالمنطقة بعد جيكد كمساع كتجارب كثيرة بذلتيا ىذه الدكؿ لمكصكؿ 
 كمكاقفيا السياسية كيضمف ليا االستقرار األمني. االقتصاديةقدراتيا 

ىي طبيعة اقتصادية، إال أف قادة كرؤساء الدكؿ  يككاسكعمى الرغـ مف أف طبيعة منظمة اإل
ت كالمشكالت في المنطقة أنو مف الضركرة أف يككف جدااألعضاء أدرككا بعد ظيكر بعض المست

لمقضايا السياسية كاألمنية مكاف في اختصاصات ىده المنظمة، فما كاف منيـ إال أف اتفقكا عمى 
كضع ميثاؽ لمدفاع المشترؾ بيف بمدانيـ ليككف أكؿ خطكة تتخذ مف نكعيا في إطار األمف الجماعي 

  ٕرة.لمتجمعات اإلقميمية في القا اإلفريقى

عمى  2339في يوليو  أفريقيافي منطقة غرب  جميعا  وقعت الدول العضاء التي تقع      
ندماج في جميع مجاالت عف طريق اإلاالقتصادؼ المعاىدة المعدلة لممنظمة لدفع عممية التكامل 

 الماليةل الصناعي كالنقل كاالتصاالت كالطاقة كالمكارد الطبيعية كالتجارة كالمسائاالقتصادؼ النشاط 
 ، باإلضافة إلى تعظيـ التعاكف السياسي بيف الدكؿ األعضاء. االقتصاديةك 

، كبكركينافاسك، مالىككت ديفكار، كبنيف، ك  أفريقيالدكؿ غرب  االقتصاديةالمجمكعة كتضـ 
كف، كغامبيا، كغانا، كالرأس اليكالسنغاؿ، كتكجك، كغينيا بيساك، كالنيجر، كنيجيريا، كليبيريا، كسير 

 كتمتمؾ بمداف المنطقة إمكانيات كثركات طبيعية كاقتصادية كحيكانية ضخمة كمكارد مائية  ،األخضر

                                  
 األفريقي، مرجع سبق ذكره. االتحاد مفكضية (ٔ)

( )
 http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Article/tmpArticles.aspx?ArtID=    
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  (ٔ).اإلفريقىلالتحاد  األساسيةكىي بذلؾ تشكل أحد أىـ األركاف كالدعائـ  ،ىائمة
 األىداؼ: .ٔ

لغاء القيكد الجمركية فيما بيف الدكؿ  - إنشاء سكؽ مشتركة مف خالؿ تحرير التجارة كا 
نشاء منطقة لمتجارة الحرة.األ  عضاء، كا 

 اعتماد تعريفة خارجية مشتركة ككضع سياسة تجارية مشتركة. -
إزالة العقبات التي تعترض حرية تنقل األشخاص كالسمع كالخدمات كرأس الماؿ، كالحق في  -

 اإلقامة كالتأسيس.
 الماليةك  االقتصاديةإنشاء كحدة اقتصادية مف خالؿ اعتماد سياسات مشتركة في المجاالت  -

نشاء اتحاد نقدؼ.   كاالجتماعية كالثقافية، كا 
، مف االقتصادػتشجيع المشاريع المشتركة بيف القطاع الخاص كباقي الفاعميف في المجاؿ  -

إقميمي بشأف االستثمارات عبر الحدكد، كاتخاذ تدابير إلدماج القطاع  اتفاؽخالؿ اعتماد 
ع المشاريع الصغيرة كالمتكسطة الحجـ، كمكاءمة قكانيف الخاص، كتييئة بيئة مكاتية لتشجي

      (ٕ)االستثمار الكطنية كتكحيدىا بيف جميع دكؿ الجماعة.

 يككاسأجيزة اإل .ٕ

"، يككاساإل" ىيئة رؤساء الدكؿ كالحككمات، كمجمس الكزراء، كبرلماف في: يكواسوتتمثل أجيزة اإل  
 ،العدؿ، كالسكرتارية التنفيذية، كصندكؽ التعاكف كالتنميةكاالجتماعي، كمحكمة االقتصادؼ كالمجمس 

البناء التنظيمي لمجماعة تـ إنشاء عدد مف الككاالت  ستكماؿالك  كباإلضافة إلى تمؾ األجيزة
 المتخصصة لتنمية مجاالت الصحة كالمرأة كالسياسة النقدية. 

حيث تضع كتنسق السياسات كتعتبر ىيئة رؤساء الدكؿ كالحككمات السمطة العميا في الجماعة 
العامة ليا، كتضع اإلجراءات الالزمة لتحقيق أىدافيا، كتحيل إلى محكمة العدؿ المنازعات التي لـ 

كتجتمع الييئة في دكرة سنكية عادية كبصكرة استثنائية  ،تتمكف مؤسسات الجماعة مف التعامل معيا
 بناء عمى طمب أحد الدكؿ األعضاء المعزز بأغمبية بسيطة. 

                                  
( )

 African Development Bank Group: West African Economic Outlook      Coping 

with the COVID-   Pandemic,      
 

( )
 African Development Bank Group: op.cit. 
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 االقتصاديةخطكة في طريق الكحدة  اإلقميمي لدول المجموعةاالقتصادي التكامل كيعتبر         
الكاممة التي تتميز بتحرير التجارة البينية كالتي تتحقق بإلغاء جميع العكائق الجمركية كغير الجمركية، 

لغاء العكائق أماـ انتقاؿ عكامل اإلنتاج بيف الدكؿ األعضاء، كالتنسيق ب يف السياسات الداخمية كا 
 لمدكؿ األعضاء، باإلضافة إلى االلتزاـ بسياسة تجارية مشتركة تجاه الدكؿ غير األعضاء.

كقد قامت ثمانية دكؿ فقط بإلغاء العكائق الجمركية عمى السمع المصنعة، باإلضافة إلى اثنتي عشرة 
عمى تدفق عكامل اإلنتاج بيف دكلة قامت بإلغاء العكائق غير الجمركية. كفى مجاؿ إلغاء العكائق 

حدكد الدكؿ األعضاء، تـ اتخاذ إجراءات تنفيذية ىامة مثل إلغاء تأشيرات الدخكؿ لمكاطني الدكؿ 
  (ٔ)األعضاء.

 (ٖ-ٔجدكؿ )
 (ٕٚٔٓ – ٕٔٔٓخالؿ الفترة ) يككاسحجـ التجارة البينية في اإل 

 المتكسط ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ ٕ٘ٔٓ ٕٗٔٓ ٖٕٔٓ ٕٕٔٓ ٕٔٔٓ السنة
 يككاسالتجارة البينية لدكؿ اإل

 )بالبميكف دكالر(
ٕٗ.ٗ ٕٖ ٕٙ.ٔ ٕٔ.ٚ ٔٛ.ٔ ٕٔ.ٚ ٔٚ.ٙ ٕٔ.ٛ 

)نسبة  يككاسالتجارة البينية لدكؿ اإل
 التجارة( مالىمف اج

ٜ.ٗ ٔٓ.ٔ ٕٔ.ٚ ٜ.ٛ ٕٔ.ٔ ٔٔ.٘ ٛ.ٗ ٔٓ.ٙ 

 يككاسالصادرات البينية لدكؿ اإل
 الصادرات( مالى)نسبة مف اج

ٔٓ ٛ ٔٔ.ٛ ٜ.ٛ ٖٔ.ٙ ٔٔ.ٜ ٛ.ٔ ٔٓ.٘ 

 يككاسالكرادات البينية لدكؿ اإل
 الكاردات( مالى)نسبة مف اج

ٛ.ٛ ٕٔ ٖٔ.ٚ ٜ ٔٓ.ٚ ٔٔ.ٔ ٛ.ٛ ٔٓ.ٙ 

Source:  International Monetary Fund Regional Economic Outlook     , - A Difficult 

Road to Recovery, October     . 

بميكف دكالر في المتكسط خالؿ  ٛ.ٕٔ يككاسبمغ حجـ التجارة البينية في اإل (ٖ-ٔ)لجدكؿ  كفقاً 
، كبمغت يككاستجارة اإل مالى% مف إجٙ.ٓٔ(، كبمغت التجارة البينية ٕٚٔٓ-ٕٔٔٓالفترة )

البينية بمغت  يككاس، ككاردات اإليككاسصادرات اإل مالى% مف إج٘.ٓٔالبينية  يككاسصادرات اإل
 (.ٕٚٔٓ-ٕٔٔٓفي المتكسط خالؿ الفترة ) يككاسكاردات اإل مالى% مف إجٙ.ٓٔ

                                  
( ) 

United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD: Illicit Financial 

Flows for Sustainable Development in Africa, Economic Development in Africa 

report       
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في العديد مف القضايا اإلقميمية خاصة في مجاؿ األمف كالسمـ في  محكرياً  دكراً  المجموعةكلعبت 
كف" اليتمؾ المنطقة المشتعمة بالحركب األىمية بأف نجحت في إخماد الحركب األىمية في "سير 

كلكف تعانى الجماعة مف العديد مف المشكالت التي تعكؽ  ،فييما ك"ليبريا" كاستعادة الديمقراطية
ندماج اإلقميمي منيا: عدـ االستقرار السياسي الناتج عف ضعف نظـ الحكـ كضعف المجتمع اإل

 المدني، كالفساد المؤسسي في المؤسسات الكطنية، كتقمب اإلرادة السياسية.
 تابعة إقميمية كككالة أفريقيا غرب في بائيةالكير  الطاقة لتنظيـ ىيئة بإنشاء المجموعةقامت 

 حاالت في الكيربائية بالطاقة اإلمداد أمف خطة اعتماد عف فضالً  الطاقة، عمى عة لمحصكؿممجمك ل
 البرامج خالؿ مف عةممجمك ل المشتركة الزراعية السياسة بتنفيذ األعضاء كما قامت الدكؿ ،الطكارغ 

 الصدد، ىذا كفي  .المنطقة في الغذائي األمف بغية كفالة خاص، بكجو الجارية الكطنية االستثمارية
 زراعي قطاع إليجاد كذلؾ المنطقة، في لمكارد المياه فعالة إدارة إلى الحاجة عف الجماعة عبرت

 الفاعميف مع التعاكف  تعزيز إطار إلى المجمكعةكتسعى ، التصحر كمكافحة الفقر مف تنافسي، كلمحد
 (ٔ).اإلقميمي التكامل عممية في لممشاركة الخاص القطاع كتعبئة يفاالقتصادى

 أساس التعاكف  ،أفريقيا غرب لدكؿ االقتصاديةالمجمكعة  كضعتيا التي الجودة سياسة تشكل
السياسة  مف السياسة ىذه استمدت كقد ،أفريقياغرب  في التحتية البنية جكدة مجاؿ في اإلقميمي
 كاالعتماد الجكدة كضماف المكاصفات عمى تكحيد تؤكد التي ،أفريقيا لغرب المشتركة الصناعية
 الجكدة كالحكاجز مجاؿ في التنسيق في الضعف أكجو الجكدة لمعالجة سياسة صممت كقد ،كالقياس
 ٕ.أفريقيا غرب لمنتجات التنافسية لمقدرة جديدة كا عطاء دفعة المنطقة، في لمتجارة المعكقة التقنية
 المعايير مجاالت في اإلقميمي تسييل التعاكف  في ىذه الجودة لسياسة المحددة الىداف كتتمثل
 الصمة ذات األنشطة مف خالؿ تدعيميا يتـ التي كالقياس كاالعتماد المطابقة الفنية كتقييـ كالمكائح

 :يمي ما الداعمة األنشطة كتشمل .المياـ بيذه التي تضطمع المؤسسات تعزيز أجل مف
 في المنطقة؛  التحتية البنية بجكدة كالكعي الجكدة ثقافة تعزيز - أ

 الجكدة؛  بشأف كالتدريب التعميـ خدمات تكفير - ب
 الجكدة؛ ذات الكطنية البنية التحتية تمكيل في كالخاص العاـ القطاعيف بيف الشراكة تعزيز - ت

                                  
 التنمية تحديات ك الدكلية لمتجارة الحديثة االتجاىات :الدكلي ممتقى بشير: مكسى بف ، يكنس زيف أحمد ، نصير (ٔ)

 في النقدؼ االقتصادؼ التكامل إمكانات     ديسمبر       النامية لمدكؿ كاعدة مستقبمية رؤػ  نحك المستدامة
 "كالتحديات الكاقع " اإلفريقية القارة غرب دكؿ

 األفريقي، مرجع سبق ذكره. االتحاد مفكضية (ٕ)
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 الجكدة؛  بشأف جكائز منح خطط تطكير - ث
 الجكدة؛  قضايا عف معمكمات شبكة إنشاء - ج
 الصمة؛  ذات القانكنية األطر كضع - ح
 حكار كالدكلية؛ تحسيف اإلقميمية منظمات الجكدة أنشطة في األعضاء الدكؿ مشاركة تحسيف - خ

  (ٔ). المصمحة أصحاب
دكؿ ناطقة بالفرنسية ىي: بنيف  ٛتتألف مف مجمكعتيف مف الدكؿ؛ األكلى تضـ « إيكواس»إف 

كالنيجر كالسنغاؿ كتكجك، كالتي شكمت فيما بينيا  مالىكبكركينا فاسك كغينيا بيساك كككت ديفكار ك 
قامت  ٕٓٓٓ، كفي أبريل )نيساف( «(UEMOA)أفريقياكالنقدؼ لغرب االقتصادؼ  االتحاد»

كف، بتأسيس المنطقة اليدكؿ ىي: غامبيا كغانا كغينيا كنيجيريا كسير  ٘المجمكعة الثانية كتتككف مف 
 اليكركعمى غرار نمكذج  أفريقيالمشتركة في منطقة غرب بيدؼ تأسيس العممة ا أفريقياالنقدية لغرب 

ككاف مف شأف ىاتيف  ا،أفريقيلغرب كالنقدؼ االقتصادؼ  االتحاداألكركبي، كىك نظير  تحاداالفي 
 (ٕ).أفريقيالدكؿ غرب  االقتصاديةالمنظمتيف أف تندمجا في نياية المطاؼ داخل المجمكعة 

 (UEMOA)أفريقياوالنقدي لغرب االقتصادي  االتحاد
ميمتيا تحقيق تكامل اقتصادؼ بيف الدكؿ األعضاء، مف خالؿ  ىي منظمة إقميمية "االيموا"إف 

أنشئ  ،في إطار سكؽ مفتكحة كمناخ قانكني رشيد كمكائـ االقتصاديةتعزيز القدرة التنافسية لألنشطة 
 اً كيعتبر االيمكا خمف ،ك، كمقره في كاجادكجك ببكركينافاسٜٜٗٔفي داكار بالسنغاؿ عاـ  االتحاد

دكؿ افريقية بتكقيع  ٚ، كقامت ٖٜٙٔ( الذؼ أنشئ في عاـ UMOA) أفريقيالالتحاد النقدؼ لغرب 
، تمؾ الدكؿ ىي: بنيف، ٜٜٗٔفي يناير أفريقياكالنقدؼ لغرب االقتصادؼ  االتحادإنشاء  ةمعاىد

 ٜٜٚٔ، النيجر، تكجك، السنغاؿ، ثـ انضمت غينيا بيساك سنة مالىبكركينا فاسك، ككت ديفكار، 
ثـ حدثت تطكرات أخرػ عمى طريق - ليصبح عدد الدكؿ األعضاء في اتحاد االيمكا ثماني دكؿ

كالنقدؼ أداة حقيقية االقتصادؼ  االتحاد. كيعد ٕٕٓٓك ٜٕٔٓكالنقدؼ خالؿ االقتصادؼ  االتحاد
عدة أدكات منيا بكرصة األكراؽ التحديات ، كقد أعد لذلؾ  يسمح لو بمكاجيةبما لتكامل إقميمي، 

  (ٖ).BRVMاإلقميمية  المالية

 
                                  

 المرجع السابق مباشرة. (ٔ)
( ) 

Akpan H. Ekpo: Economic Integration in West Africa: A Reconsideration of the 

Evidence, African Finances Economic, Association (AFEA) and the National 

Economic Association (NEA), Atlanta, Georgia, January  – ,      
( )  

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=    
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 (ٗٔ-ٔشكل )
)الصادرات دكف اإلقميمية كنسبة مف الصادرات لبمداف أفريقيا  أفريقيافي  االقتصاديةتجارة التكتالت  

 جنكب الصحراء(
 نسبة مئكية

 
 0223المصدر: مركز التجارة الدولية: ديمومة اثر التجارة، التقرير السنوي لعام         

 األىداؼ:
إلى الكصػكؿ إلى اإلعفاء التاـ لمسمع المتبادلة بيف الدكؿ األعضاء مف الرسـك  االتحادييدف 

الرسػـك الجمركية كالضرائب األخرػ ذات األثر المماثل )كتـ بالفعل تبادؿ السػمع معفاة مف 
 :الجمركية(

 االقتصاديةالعادلة بيف الدكؿ األعضاء سكاء في األنشطة  االقتصاديةتفعيل المنافسة  - أ
 كذلؾ في إطار تحرير السكؽ كتكفير البيئة التشريعية المالئمة. الماليةك 
التأكد مف إتباع الدكؿ األعضاء لسياسات تجارية رشيدة كتنظيـ عمميات الرقابة متعددة  - ب

 األطراؼ.
 كالسمع كالخدمات،  األفرادإقامة سكؽ مشتركة بيف الدكؿ األعضاء تضمف حرية انتقاؿ  - ت

إلى  الجمركي بكضع تعريفة جمركية خارجية مكحدة، كصكالً  االتحادكاالنتقاؿ بعد ذلؾ لمرحمة 
  (ٔ)سياسة تجارية كتشريعية مكحدة.

                                  
 .مرجع سبق ذكرهبشير،  مكسى بف يكنس، زيف أحمد، نصير (ٔ)
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 :أفريقيا غرب لدول االقتصاديةالمجموعة  تواجييا التي لمكاسب التي تحققيا والتحدياتارابعا : 
 أفريقيالدول غرب  االقتصاديةالمجموعة المكاسب التي حققتيا  .2

 بيف الدكؿ كالمحتمل القائـ النقدؼ التكامل مكضكع تناكلت كالتي االقتصادية الدراسات بعض أشارت
 كنقدية اقتصادية كمنافع مكاسب تحقيق عمى قادرة أفريقيا في االقتصاديةالتكتالت  أف ، إالأفريقيا في
 المحمي بالنسبة لناتجيا لمتمكيل احتياجاً  األكثر المناطق المجمكعات تمؾ كتضـ المتكسط، المدػ في

 كالعممة النقدؼ االتحاد إنشاء خالؿ مف عميو القضاء يتـ التمكيل جانب في ، فالعجزاإلجمالية
 النقدؼ االتحاد دكؿ مثل انضباطاً  أكثر ةمالى تتبع سياسات التي لممناطق بالنسبة أما ،المكحدة
 الكسطى، فعمى أفريقيا لدكؿ االقتصاديةالمجمكعة ك  اإلفريقى لمجنكب التنمية كجماعة اإلفريقى
 أف القكؿ كيمكف  .المتكسط المدػ في نقدية أك اقتصادية مكاسب أية تحقق لف ذلؾ فيي مف العكس
 مف ستكسباف أفريقيا غرب لدكؿ االقتصاديةالمجمكعة ك  اإلفريقى لمشرؽ كالجنكب المشًتركة السكؽ 
 ةمالى تتبع سياسات التي اإلقميمية االقتصادية الجماعات تكاجو قد بينما مكحدة، افريقية عممة إنشاء
 ىذه النتائج: لىاالت كيكضح الجدكؿ (ٔ)المتكسط، المدػ في خسائر انضباطا أكثر

 (2-2جدول رقم )
 أفريقيا في اإلقميمية الجماعات مكاسب

 نسبة الدول الرابحة في الجماعات االقتصادية اإلقميمية متوسط صافي مكاسب الرفاه االتحاد
 ٖٓمف  ٓ ٔٔ.ٓ- االتحاد النقدي العربي

السوق المشتركة لشرقي 
 ٗٓمف  ٓ ٜٓ.ٖ أفريقيا وجنوبيا

االقتصادية لدول  ةالجماع
 ٖٔمف  ٖٔ ٕ٘.ٔٔ غرب أفريقيا

جماعة التنمية لجنوبي 
 ٕٔمف  ٔ ٜٖ.ٚ- أفريقيا

  ٘ٗ.ٓ- صافي المكاسب
Source: Akpan H. Ekpo: Economic Integration in West Africa: A Reconsideration of the 

Evidence, African Finances Economic, Association (AFEA) and the National Economic 

Association (NEA), Atlanta, Georgia, January  – ,      

 .اإلجمالية المحمي الناتج مف مئكية كنسبة :ةالرفاى مكاسب صافي متكسط* 
 الصافية اإلقميمية المكاسب مالىإج اإلقميمية: االقتصادية الجماعات في الرابحة الدكؿ نسبة **

 اإلفريقى لالتحادالناتج المحمي اإلجمالي  مجمكع مف مئكية كنسبةالناتج المحمي اإلجمالي ب مرجحة

                                  
( ) 

Akpan H. Ekpo, Op.cit. 
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 غرب دكؿ تكتل في تحقيقيا الممكف مف التي ةالرفاى مكاسب أف السابق الجدكؿ خالؿ يتضح مف
 صافي متكسط أف حيث ،ة اإلفريقىالتجمعات  مستكػ  عمى المحققة المكاسب أكبر تعتبر أفريقيا

لمشرؽ  المشًتركة السكؽ  تحقق بينما ،الناتج المحمي اإلجمالي مف %ٕ٘.ٔٔ يبمغ قد ةالرفاى مكاسب
 الكقت نفس في تحقق بينما ،اإلجمالي المحمي الناتج مف %ٜ.ٖ مكاسب بنسبة اإلفريقى كالجنكب

المجمكعة  أف مكاسب الجدكؿ كما يظير المتكسط، المدػ في خسائر األخرػ  التجمعات باقي
 ثاني في المحققة كالنقدية االقتصادية المكاسب أضعاؼ غ ثالثتبم أفريقيا غرب لدكؿ االقتصادية

 عدد أف نجد اقتصادية، مجمكعة كل في الرابحة البمداف كبالنسبة لعدد المنطقة، في اتحاد أحسف
 عدد كما ،ٖٔ مالىإج مف بمد ٖٔ ىك أفريقيا غرب لدكؿ االقتصاديةالمجمكعة  في الرابحة البمداف
 بمداف. ٚ مف ٚ ىك اإلفريقى لمشرؽ كالجنكب ركةالمشت السكؽ  منطقة في أيضاً  الرابحة البمداف

 :أفريقيا غرب لدول االقتصاديةالمجموعة  تواجو التي التحديات .ٕ

 :فيما يمي التحديات أىـ كتتمثل
 المجمكعة؛ لدكؿ البينية التجارة عمى المفركضة الجمركية كغير الجمركية القيكد كافة إلغاء - أ

 مف األعضاء الدكؿ عمى كاردات المفركضة الجمركية الرسـك حصيمة تكزيع كيعتمد عمييا
 .المجمكعة داخل عمييا تفاؽاال يتـ معادلة حسب الخارجي العالـ

ـ رغـ - ب  الفقر، فإف مف كالحداالقتصادؼ  النمك صعيد عمى المجمكعة أحرزتو الذؼ التقدُّ
 تحديداً  المرتبطة األمنية المخاطر إلى باألساس تعزػ  تحديات جسيمة وتكاج المنطقة
  .بالمنطقة

 عممتيا، كالعممة عمى المفركضة الفرنسية القيكد مف التخمص إلى إيككاس دكؿ تسعى - ت
 تتمتع حيث إقميمية، سكؽ  قياـ إمكانية مف تعضداف ركةالمشت النقدية كالسياسات المكحدة
 الحرية مف كبير بيامش كالمشاركة في األعماؿ التجارية كالبضائع السمع تدفق عمميات
 .أفريقيا غرب إقميـ دكؿ عبر كالفاعمية

 عقبات ىناؾ أف إال ،يككاساإل المكحدة العممة إصدار تحدك التي العريضة اآلماؿ رغـ - ث
 بالعممة "إيكك" المرتبطة النقدية السياسات المخاكؼ مف كتأتي العممة، سرياف تعرقل قد عديدة
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الناتج  ثمثي قرابة لنيجيريا GDPالناتج المحمي اإلجمالي إذ يمثل  المشيد، صدارة في
 (ٔ).يككاسلإلالمحمي اإلجمالي 

 أفريقيالدكؿ غرب  االقتصاديةالمجمكعة بمكاجية التحديات التي تعكؽ  االىتماـعمى صانعي القرار 
 ة:اليمف خالؿ النظر إلى النقاط الت

بيف الدكؿ األعضاء، االقتصادؼ لمتطمبات التجارة البينية كالتكامل  األساسيةأىيل البنية ت - أ
لدكؿ المشركعات المتعمقة بيا سيسيـ في خفض تكمفة االستثمار بيف ا إستكماؿحيث أف 
 األعضاء. 

حل المشكالت التي تتعمق بنقص الطاقة كالمياه كمعكقات التمكيل االستثمارؼ كندرة النقد  - ب
، مما قد يعرقل أفريقيالتخمف القطاع المصرفي في العديد مف دكؿ غرب  نظراً األجنبي، 

 عمميات التصدير كاالستيراد.
ألسكاؽ لصالح ا سمح لتنافسيةصياغة نمكذج لسياسة تنافسية تيدؼ إلى خمق المناخ الذؼ ي - ت

كمثل ىذه السياسة تضمف المنافسة غير المشكىة، كال سيما عف  المستيمكيف كالشركات،
 طريق منع أك إزالة الحكاجز أماـ القطاعيف العاـ كالخاص. 

، أفريقياات النقدية األخرػ العديد مف الدركس لدكؿ غرب االتحادكرك ك إلىدـ تجربة منطقة ق - ث
، كالمكاءمة بيف مالىالطريق نحك عممة مكحدة لتنسيق اإلطار التنظيمي الكتحتاج خارطة 

دارة تدفقات رأس الماؿ.الماليةالسياسات النقدية ك    ، كا 

 أفريقياتحميل التجارة الخارجية بين مصر ودول غرب خامسا : 
 ة ياإلفريقفي إطار منطقة التجارة الحرة  أفريقياإلى دعـ عالقاتيا مع دكؿ غرب  مصرتسعى 

 :لىالالستفادة مف العديد مف االمتيازات كالتخفيضات الجمركية، عمى النحك الت
القارية، األمر الذؼ يعد متنفسا لمعديد مف  يةتفاقاالالسكؽ الكاسعة لمدكؿ األعضاء في  - أ

بدكف سداد رسكـ  أفريقياالمنتجات المصرية، حيث تستطيع النفاذ ألسكاؽ دكؿ غرب 
 المتبادلة. جمركية، نتيجة لإلعفاءات

حيث تقبل تمؾ الدكؿ عمى استيراد العديد مف  ،االستفادة مف ىيكل كاردات الدكؿ األعضاء - ب
في إنتاجيا يأتي عمى رأس تمؾ القائمة السمع الغذائية  عاليةالسمع التي تتمتع مصر بميزة 

                                  
 مرجع سبق ذكره. بشير: مكسى بف يكنس، زيف أحمد، نصير  ( ٔ)
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كات باألخص السيراميؾ كاألدك كاألدكية كالسمع اليندسية كاألدكات المنزلية كمكاد البناء 
 الصحية كمنتجات األلمكنيـك كالحديد كالصمب كالمنتجات الجمدية.

مثل المكاد الخاـ  أفريقيااستيراد العديد مف المكاد الخاـ الالزمة لمصناعة مف دكؿ غرب  - ت
 كالنحاس كالتبغ كالبف كالشاؼ كالجمكد الخاـ كالمحكـ كالسمسـ.

كغيره مف المؤسسات  اإلفريقىالتي يقدميا بنؾ التنمية  الماليةاالستفادة مف المساعدات  - ث
 .أفريقياكمنيا دكؿ غرب  أفريقياالدكلية في مجاؿ تنمية الصادرات إلى دكؿ  المالية

إضافة إلى مكاسب مصر الناتجة عف التعاكف في مختمف المجاالت الصناعية كالزراعية،  - ج
الفنية خاصة مع تفكؽ مصر في ككذلؾ في مجاالت النقل كالمكاصالت، كتصدير الخبرات 

 ٔمجاؿ التجارة في الخدمات كباألخص أعماؿ المقاكالت.

 (٘-ٔجدكؿ رقـ )
 بالمميكف دكالر (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة ) أفريقياتطكر صادرات مصر لدكؿ غرب 

لىسير  جامبيا بوركينافاسو بنين  السنوات مالى ليبيريا غينيا غانا النيجر كوت ديفوار السنغال نيجيريا غينيا بيساو ون ا 

                                                                         
                                                                      
                                                                       
                                                                     
                                                                         
                                                                             
                                                                            
                                                                          
                                                                            

                                                                            
                                                                             
                                                                           
                                                                             

                                                                            
                                                                              

 بيانات كزارة التجارة كالصناعة المصريةالمصدر: 

                                  
 مركز التجارة الدكلية، مرجع سبق ذكره. (ٔ)
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(ٙ-ٔجدكؿ رقـ )  
(ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة ) أفريقياتطكر كاردات مصر مف دكؿ غرب   

 بالمميكف دكالر

 ليبيريا غينيا ون اليسير  توجو نيجيريا غانا بوركينا فاسو بنين كوت ديفوار السنغال
 

 السنوات

                                                        
                                                      
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                         
                                                         
                                                          
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 المصريةبيانات كزارة التجارة كالصناعة المصدر: 

-ٕ٘ٓٓتتزايد خالؿ الفترة ) صادرات مصر لبنينأف  (٘ٔ-ٔ)التالي رقـيتضح مف شكل     
، كتتزايد كاردات ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٖٔمميكف دكالر ثـ انخفضت إلى  ٘ٔ( لتصل إلى ٜٕٔٓ

، كيتزايد ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٕٙ( لتصل إلى ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓمصر مف بنيف خالؿ الفترة )
 .ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٖٔ –الميزاف التجارؼ بيف الدكلتيف ليصل إلى عجز 
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 (٘ٔ-ٔشكل )
 (ٜٕٔٓ– ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى بنيف خالؿ الفترة  ) 

 بالمميكف دكالر

 
 (.ٙ-ٔ( ك )٘-ٔ)بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدكلي المصدر: 

 (ٙٔ-ٔشكل )
 بالمميكف دكالر (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة  )سيراليكف تطكر صادرات ككاردات مصر إلى  

 
 (.ٙ-ٔ( ك )٘-ٔ)بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدكلي  المصدر: 

تتذبذب خالؿ الفترة سيراليون صادرات مصر لأف  (ٙٔ-ٔ) السابق رقـ يتضح مف شكل 
، ثـ تمر ٕٚٓٓمميكف دكالر عاـ  ٘إلى  ٕٙٓٓمف مميكف دكالر عاـ  تأرتفع( فقد ٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓ)

، كتعد كاردات مصر مف ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٛٚ.ٗكاالنخفاض لتصل إلى  رتفاعبحالة مف اإل
 ٜٕٔٓت الى مميكف دكالر عاـ أرتفعك  ،ٕٚٔٓألف دكالر عاـ  ٓٓٙمحدكدة تصل إلى سيراليكف 

-     

-     

    

     

     

     

                                                            

 الميزان التجاري  واردات مصر من بنين صادرات مصر لبنين

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 الميزان التجاري  واردات مصر من سيراليون  صادرات مصر لسيراليون 
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 .ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٚ.ٖلصالح مصر يصل إلى  فائضاً تيف كيحقق الميزاف التجارؼ بيف الدكل 
 (ٚٔ-ٔشكل )

 (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى نيجيريا خالؿ الفترة )

 
 (.6-2( و )2-2) باالعتماد عمى بيانات جدولي المصدر: بواسطة الباحثة 

 ٜٕٔٓعاـ  مميكف دكالر ٓٓٔأف صادرات مصر لنيجيريا تستقر عند  (ٚٔ-ٔ)يتضح مف شكل    
، لذا ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٓٓ٘( لتصل إلى ٕٚٔٓ – ٕٗٔٓأما الكاردات تتزايد خالؿ الفترة )

كبمغ  ٕٗٔٓتحكؿ الميزاف التجارؼ مف حالة فائض لصالح مصر إلى حالة عجز بداية مف عاـ 
 .ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٓٓٗالعجز 

 (23-2شكل )
 (0223 – 0222تطور صادرات وواردات مصر إلى السنغال خالل الفترة ) 

 بالمميكف دكالر

 
 (.ٙ-ٔ( ك )٘-ٔ)بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدكلي  المصدر: 

-      

-      

-      

    

      

      

      

                                                            

 الميزان التجاري  واردات مصر من نيجيريا صادرات مصر لنيجيريا

    

     

     

     

     

      

                                                            

 الميزان التجاري  واردات مصر من السنغال صادرات  مصر لمسنغال
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( ٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓتتزايد خالؿ الفترة ) صادرات مصر لمسنغالأف ( ٛٔ-ٔ)يتضح مف شكل  
، أما الكاردات فيي ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٛٚإلى  ٕ٘ٓٓمميكف دكالر عاـ  ٙٔلترتفع مف 

لح مصر الص فائضاً دكالر، لذا يحقق الميزاف التجارؼ بيف الدكلتيف  كدة لمغاية ال تتعدػ المميكف محد
 .ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٚٚكيتزايد ىذا الفائض ليقترب مف 

 (ٜٔ-ٔشكل )
 (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى ككت ديفكار خالؿ الفترة  ) 

 بالمميكف دكالر

 
 (.6-2( و )2-2) المصدر: بواسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدولي 

-ٕ٘ٓٓتتزايد خالؿ الفترة ) صادرات مصر لكوت ديفوارأف  (ٜٔ-ٔ)يتضح مف شكل  
، ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٓ٘إلى  ٕ٘ٓٓدكالر عاـ  مميكف  ٖٗ حكاليت مف أرتفع( حيث ٜٕٔٓ

مميكف دكالر، لذا حقق الميزاف التجارؼ بيف  ٘كتعد كاردات مصر مف ككت ديفكار محدكدة ال تتعدؼ 
مميكف دكالر عاـ  ٘ٗ حكاليإلى  أرتفع( ك ٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓلصالح مصر خالؿ الفترة ) فائضاً الدكلتيف 
ٕٜٓٔ. 

  

-     

    

     

     

     

     

     

     

                                                            

 الميزان التجاري  واردات مصر من كوت ديفوار صادرات مصر لكوت ديفوار
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 (ٕٓ-ٔشكل )
 (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓككاردات مصر إلى غانا خالؿ الفترة ) تطكر صادرات 

 بالمميكف دكالر

 
 (.6-2( و )2-2) المصدر: بواسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدولي 

( ٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓتتزايد خالؿ الفترة ) صادرات مصر لغاناأف  (ٕٓ-ٔ)يتضح مف شكل  
 ٕٓ، كما تزايدت كاردات مصر مف غانا لتصل إلى ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٖٔٔحيث بمغت 

، لذا حقق الميزاف ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٖٔ حكاليثـ انخفضت إلى  ٕٗٔٓمميكف دكالر عاـ 
 .ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٓٓٔ حكاليإلى  أرتفعلصالح مصر ك  فائضاً التجارؼ بيف الدكلتيف 

 (02-2شكل )
 (0223 – 0222ل الفترة )تطور صادرات وواردات مصر إلى غينيا خال  

 بالمميون دوالر

 
 (.ٙ-ٔ( ك )٘-ٔ)بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدكلي  المصدر: 

-  

 

  

  

  

  

   

   

                                                            
 الميزان التجاري  واردات  مصر من غانا صادرات غانا

 

 

  

  

  

  

  

                                                            
 واردات مصر من غينيا صادرات مصر لغينيا
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 – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة ) صادرات مصر لغينيا إرتفاعإلى  (ٕٔ-ٔ)السابق رقـيشير شكل  
، كتعد الكاردات ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٓٔثـ انخفضت إلى  ،مميكف دكالر ٕ٘( لتصل إلى ٕٕٔٓ

، لذا حقق الميزاف التجارؼ بيف ٜٕٔٓألف دكالر عاـ  ٕٓٓالمصرية مف غينيا محدكدة لمغاية بمغت 
مميكف دكالر عاـ  ٕ٘ حكاليإلى  أرتفع( ك ٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓلصالح مصر خالؿ الفترة ) فائضاً الدكلتيف 
 .ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٛ.ٜ، كبمغ ٕٕٔٓ

 (ٕٕ-ٔشكل )
 (ٜٕٔٓ – ٕ٘ٓٓككاردات مصر إلى ليبيريا خالؿ الفترة ) تطكر صادرات 

 بالمميون دوالر

 
 (.6-2( و )2-2) المصدر: بواسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدولي

( ٖٕٔٓ – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة ) صادرات مصر لميبيريا إرتفاعإلى  (ٕٕ-ٔ)يشير شكل  
ت رتفعا، ك ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٘ثـ انخفضت إلى  ٖٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٖٖلتصل إلى 

مميكف دكالر عاـ  ٕٗكبمغت  ٕٔٔٓمميكف دكالر عاـ  ٕٙالكاردات المصرية مف ليبيريا لتصل إلى 
، لذا تذبذب الميزاف التجارؼ بيف الدكلتيف بيف العجز ٜٕٔٓثـ انخفضت إلى صفر عاـ  ٕٕٔٓ

مميكف  ٕٕكصل إلى  ٕٕٔٓك ٕٔٔٓعامي  اً ( فقد حقق عجز ٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓكالفائض خالؿ الفترة )
مميكف دكالر عاـ  ٘، كاقترب مف ٖٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٕٚ حكاليإلى  رتفعا فائضاً دكالر، كحقق 

ٕٜٓٔ. 
  

-  

-  

-  

 

  

  

  

  

                                                            

 الميزان التجاري  واردات مصر من ليبيريا صادرات مصر لميبيريا
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 (ٖٕ-ٔشكل رقـ )
 (ٜٕٔٓ– ٕ٘ٓٓتطكر صادرات ككاردات مصر إلى بكركينافاسك خالؿ الفترة ) 

 بالمميكف دكالر

 
 (.ٙ-ٔ( ك )٘-ٔ)بكاسطة الباحثة باالعتماد عمى بيانات جدكلي المصدر: 

 – ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة ) بوركينافاسوصادرات مصر ل تذبذبتإلى  (ٖٕ-ٔ)يشير شكل 
مميكف دكالر عاـ  ٖٔإلى  ترتفعاك  ثـ انخفضت ٕٔٔٓمميكف دكالر عاـ  ٔٔ( لتصل إلى ٜٕٔٓ
 ٕ٘ٓٓالف دكالر عاـ  ٕٓٓت مف رتفعاحيث  ،بكركينافاسكت الكاردات المصرية مف أرتفع، ك ٜٕٔٓ

، لذا تذبذب الميزاف التجارؼ بيف الدكلتيف بيف العجز ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٜٕلتصل إلى 
 .ٜٕٔٓمميكف دكالر عاـ  ٕٙإلى  العجز ( كصلٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓكالفائض خالؿ الفترة )

 وسبل مواجيتيا أفريقيادول غرب  إلى المصرية الصادرات تواجو التي المعوقاتسادسا : 
 أفريقيادكؿ غرب  إلى المصرية الصادرات تكاجو التي المعكقات .ٔ

 الموجيستي: عقبات متعمقة بالدعم .0.2

 ًا،يكم    إلى تصل قد كالتي الشحف فترة في األجنبية الشحف شركات كتحكـ الشحف فترات طكؿ 
 المنتجات عمى التأميف تكمفة رتفاعا ككذلؾ التجارية، كغير التجارية المخاطر معدالت رتفاعاك 

 بأنكاعيا المخاطر لتغطية المصرية الصادرات ضماف شركة نشاط يمتد لـ الكقت الذؼ في المصدرة
 القدرة عمى سمباً  يؤثر مما النقل أسعار في المبررة غير كالزيادة ،أفريقيامف دكؿ غرب  العديد إلى

 أسعار زيادة تعتبر اإلفريقىالغرب  كدكؿ السنغاؿ إلى كبالنسبة المصرية الشركات لمنتجات التنافسية
 أنكاع إلى ىذا باإلضافة إلى الحاجة ،التصديرؼ  المنتج عمى األساسي العبء ىي البحرؼ  الشحف

-     

-     

-     
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ذات الطبيعة  المنتجات بعض لشحف الزمة تعد كالتي  -المتكفرة غير- الحاكيات  مف خاصة
 أفريقيا دكؿ كمعظـ مصر بيف منتظمة ية(كجك  بحرية) مالحية  خطكط كجكد ، ككذلؾ عدـالخاصة
 (ٔ).الدكؿ مف العديد في المكانئ كفاءة عدـ إلى باإلضافة

 أفريقياة بطبيعة السواق في دول غرب قعقبات متعم  .0.0

 .المصرية الخارجية التجارة شركات لدػ التجارية األسكاؽ عف األساسية المعمكمات ندرة - أ
 كتصدير إنتاج عمى القارة دكؿ معظـ تعتمد حيث ،ةياإلفريق لمدكؿ اإلنتاجية اليياكل تشابو - ب

 تمؾ عف األساسية المعمكمات إلى ككذلؾ االفتقار المصنعة، السمع كاستيراد األكلية السمع
 . بيا المستيمكيف كأذكاؽ فييا المطمكبة كالسمع األسكاؽ

 القكة كضعف األفراد دخكؿ كمستكيات النمك معدالت كانخفاض االقتصادية األكضاع سكء - ت
 .ة اإلفريقى الدكؿ مف العديد لدػ الشرائية

 أفريقيا دكؿ في التجارية القنكات عمى كالينكد المبنانييف التجارييف كالككالء الكسطاء سيطرة - ث
 .األسكاؽ تمؾ اختراؽ صعكبة ما يعني كىك خاص بشكل أفريقيا غرب كدكؿ عمكماً 

 .اإلقميمي المستكػ  عمى بالمكاصفات متبادؿ اعتراؼ نظاـ كجكد عدـ - ج
ىذه  مع الخارجية تجارتيا مف كبيرة نسبة كتركز السابقة بالمستعمرات أفريقيادكؿ غرب  ارتباط - ح

االقتصادؼ  النشاط في كتغمغميا الجنسيات متعددة لمشركات القكؼ  التكاجد عف فضالً  الدكؿ
 .بيا

 ٕالتجارية. ياتتفاقالل أفريقياالدكؿ في غرب  بعض تفعيل عدـ - خ

 بالمنتجات المصريةعقبات متعمقة  .0.9

في  باألسكاؽ المختمفة اإلعالـ بكسائل المصرية لممنتجات لمتركيج تسكيقية سياسة كجكد عدـ - أ
 المصرية الشركات يجعل مما العمالء مف لمتحقق جية كجكد ، كعدـأفريقيادكؿ غرب 

 .النصب لعمميات معرضة
 . كالمالبس المصرية المنتجات مف لمعديد آسيا شرؽ  جنكب دكؿ لصادرات الكبيرة المنافسة - ب

                                  
 األفريقية. الدكؿ إلى المصرية الصادرات لتنمية عمل خطةىيئة تنمية الصادرات، كزارة التجارة كالصناعة،  (ٔ)
 ىيئة تنمية الصادرات، مرجع سبق ذكره.( ٕ)
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 الضعيف المصرؼ  ، كالتكاجدأفريقيادكؿ غرب  في المباشرة المصرية االستثمارات محدكدية - ت
 (ٔ).بيذه الدكؿ المعارض في

 الحكومية عقبات متعمقة بصعوبة اإلجراءات .0.2

 بطء تتميز التي التصدير عممية إلتماـ الشركات مف المستندات مف بكثير المطالبة
 ضياع في تتسبب كالتي الشحف بكليصة استخراج إلى المنشأ شيادات استخراج مف بداية اإلجراءات،

 (ٕ).الشحف كقت كتأخير الكقت بعض
 والبنوك المصرفي تتعمق بالقطاع عقبات .0.2

 المصرية لمبنكؾ فركع كجكد عدـ مع الحديثة الصرؼ لنظـ أفريقياغرب  دكؿ تفتقد معظـ - أ
 .الصادرات كتمكيل لضماف اتإلى كجكد كعدـ

 محمي تأميني نظاـ كجكد المستندية، كعدـ تعتمادااال لفتح الكافية الصعبة العممة تكفر عدـ - ب
 المصرييف. المصدريف لخدمة فعاؿ

 التحكيالت ، إضافة لمشكمةأفريقيادكؿ غرب  معظـ في المصرية لمبنكؾ أفرع كجكد عدـ - ت
لى مف النقدية  المركزؼ  البنؾ قبل مف المكضكعة دالقكاع ظل في ة اإلفريقى األسكاؽ كا 

 أكركبا في بنكؾ خالؿ مف تاعتمادا فتح حالة في الكسيطة البنكؾ إلى المصرؼ، كالمجكء
 (ٖ).التكمفة مف يزيد مما كأمريكا

 أفريقياكدكؿ غرب  مصر بيف االقتصادية العالقات تنمية سبل .ٕ

 تنافسية وزيادة تقوية إلى الول المقام في تيدف ةيمالو  اقتصادية سياسات انتياج .0.2
 .المصرية الصناعة

 أفريقيا مع دول غرب المواصالت وشبكة الموجيستي والدعم االتصال وسائل في التوسع .0.0
 .المالحية والخطوط الحديدية والسكك مثل الموانئ

                                  
االستراتيجية المقترحة لتنمية العالقات المصرية االفريقية في المجاؿ االقتصادؼ، المؤتمر السنكؼ  ،سالي دمحم فريد (ٔ)

 (ٜٕٔٓتكبر )القاىرة: كزارة الدفاع، ىيئة البحكث، اك ٜٕٔٓلمقكات المسمحة 
 المرجع السابق مباشرة. (ٕ)
 المرجع السابق مباشرة (ٖ)
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 تطويرىا عمى والعمل أفريقيا في الساسية البنية مشروعات ودعم بتمويل االىتمام .0.9
 الجنبية لالستثمارات العناصر الجاذبة من تعد أنيا إذ التكنولوجية، بإلىالس بأحدث
 .أفريقياالمصرية لدول غرب  الصادرات نمو عمى تساعد التي المجاالت أىم ومن

 .أفريقيادول غرب  مع جديدة توزيع قنوات وفتح بالتسويق االىتمام .0.2

 التنمكية المشكالت حل إلى تيدؼ التي المشركعات في لالستثمار المصرية الدكلة تكجو تشجيع - أ
 كالحد جديدة عمل فرص لخمق العمالة كثيفة في الصناعات االستثمار مثل ة اإلفريقى الدكؿ في
 البطالة. مشكمة مف

 المصرية لمبنكؾ أفرع فتح خالؿ مف كالبنكي المصرفي القطاع في االستثمار بتنمية االىتماـ - ب
 .ة ياإلفريق القارة في انتشارىا كتشجيع

نشاء التجارة بتحرير الخاصة ياتتفاقاال تفعيل - ت   ،ةياإلفريق كالدكؿ مصر بيف الحرة المناطق كا 
 .األجنبية االستثمارات جذب ثـ الطرفيف كمف بيف التجارؼ  التبادؿ زيادة في يساىـ مما
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حول فرص النفاذ المصري لسواق دول مجموعة غرب : الفصل الثاني
 (يكواس)اإلأفريقيا
  رئيسية محددات: المبحث الول

 فى ضوء ىيكل التجارة الخارجية (يكواس)اإل أفريقيافرص النفاذ لسواق دول غرب 
 تمييػػػػػػػػػػػػػػػػد

 –ناىيؾ عف التكامل  –عمى الرغـ مف أىمية التكجو المصرػ إلى كافة أشكاؿ التعاكف 
سالمياً  أفريقياك  مع كافة دكائر االنتماء المصرػ )عربياً االقتصادؼ  إال أف اإلمعاف فى  ،(عالمياً ك  كا 

أمال يعترض تنزيمو عمى  –كربما سيظل إلى أمد يصعب التنبؤ بمداه  –ىذا التكجو كاف كما زاؿ 
الكاقع الكثير مف العقبات كالككابح التى ربما تستحيل إزالتيا فى آجاؿ منظكره بحكـ أنيا نشأت 

 ى بضعة قركف عديدة مف الزمف ربما إل عقكداً كتجذرت عمى امتداد تجاكز 
نما  كلعمو مف نافمة القكؿ أف ندعى فى مصر أف ىذه العقبات كالككابح ليست فى جانبنا كا 
ىى فى جانب األطراؼ األخرػ عربية كانت أـ أفريقية أـ إسالمية أك عالمية، فالحقيقة أنيا فى 

 يكالعالم ؼ كالقار مشتركا لمتعاكف الدكلى كاإلقميمى  جانب كل ىذه األطراؼ، كتستدعى إزالتيا جيداً 
قدر ممكف مف العدالة بيف الدكؿ فى تحمل مغاـر ىذا الجيد كفى  أكبرمع الحرص عمى تحقيق 

 تكزيع مغانمو. 
كال شؾ فى أىمية تحقيق ىذا المطمب إذا كنا )فى مصر كفى باقى دكؿ العالـ متقدمة كانت 

العالـ أجمع كما زالت جاثمة  أـ نامية أـ متخمفة( قد استكعبنا دركس جائحة الككركنا التى ضربت
 عمى أنفاسو منذ ما يقرب مف عاميف كلـ يبد بعد فى األفق متى تنتيى.

قدر ممكف مف  أكبربما كرد بو مف الحرص عمى تحقيق  كالتزاماً فى ضكء ىذا التمييد، 
، نسعى فى ىذا الفصل إلى  فرص النفاذ ألسكاؽ دكؿ  إستكشاؼالعدالة فى تكزيع المغانـ كالمغاـر

( فى ضكء ىيكل التجارة الخارجية لمصر كما ليذه الدكؿ، كذلؾ مف يككاس)اإلأفريقياتجمع غرب 
خالؿ ثالثة عناكيف رئيسية ىى: الكاقع القائـ كجذكره كمحاذيره، كتكجيات التعامل مع ىذا الكاقع 

ىذا الكاقع لتحقيق المكاسب كاألطراؼ المؤثرة فى ىذا التعامل، كحدكد التعامل المصرػ  مع 
 المشتركة كعدالة تكزيعيا بيف األطراؼ المعنية.
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 الواقع القائم وجذوره ومحاذيرهأوال  : 

بأشكالو التقميدية إال أف ذلؾ لـ  االستعمارعامة مف  ة اإلفريقىعمى الرغـ مف تحرر الدكؿ : 2.2
حياة كالسياسات فى معظـ الدكؿ يمنع مف تكاصل آثاره بشكل ممحكظ فى الكثير مف ممارسات ال

كخاصة تمؾ التى كانت تستعمرىا فرنسا بحكـ تأثرىا بالسياسات الفرنسية االستيطانية  ة اإلفريقى
كالسياسية كالثقافية ليذه الدكؿ قكية حتى بعد تحررىا  االقتصاديةكاإلدماجية، كمف ثـ ظمت الركابط 

ف كاف بدرجة أقل ك  – أيضاً مف االحتالؿ الفرنسى، كذلؾ أمر ممحكظ  التى  ةياإلفريقبالنسبة لمدكؿ  –ا 
 بمجيكا(.  –البرتغاؿ  -أسبانيا -ا يإلالبريطانى أك غيره )إيط االستعماركقعت تحت 

فى خطكط السفر كالنقل  أيضاً كمف ثـ ظمت الركابط التجارية كالثقافية كالسياسية، ك : ٔ.ٕ
ىا لصالح ؤ ة السابقة قكية كيصعب إرخاىاالستعمار كتمؾ الدكؿ  ةاإلفريقىكاالتصاالت، بيف ىذه الدكؿ 

الخارجية إلى دكؿ أخرػ )كمصر أكغيرىا( ما لـ تكف ليذه الدكؿ  االقتصاديةإعادة تكجيو عالقاتيا 
مكانيات تمكيمية كتكنكلكجية كسياسية يمكف االستفادة منيا عمى نحك  األخرػ قدرات اقتصادية كا 

 ة السابقة.ىاالستعمار أفضل مف المتاح لدػ الدكؿ 
كلعل ذلؾ مما يفسر إلى حد كبير ما تعكسو البيانات المتاحة مف انخفاض ممحكظ لقيمة :  ٔ.ٖ

خمسة مف  أكبرفعمى سبيل المثاؿ  ،(يككاس)اإلأفريقياالصادرات المصرية إلى مجمكعة دكؿ غرب 
كالسنغاؿ، كككت  المستكردة مف مصر )كىى بالترتيب التنازلى نيجيريا، كغانا، كتكجك، يككاسدكؿ اإل
 .ٕٕٓٓمارس -ٕ٘ٓٓيا خالؿ الفترة يإلصادرات مصر كالجدكؿ التالي يكضح ديفكار( 

 ( ٔ-ٕجدكؿ رقـ )
 ٕٕٓٓمارس -ٕ٘ٓٓخالؿ الفترة  دكؿ األيككاس الخمسة المذككرة صادرات مصر إلي

 بالمميون دوالر
 المتوسط السنوي  حجم الصادرات الدولة
 ٖ.ٓٛ ٜ.ٖٕٕ,ٔ نيجيريا
 ٖ.ٕٗ ٘٘.ٖٔٛ غانا
 ٖ.ٜٖ ٙٛ.٘٘ٚ تكجك
 ٕ.ٕٙ ٗٗ.ٖٓ٘ السنغاؿ

 ٕ.ٕ٘ ٕٚ.ٗٛٗ ككت ديفكار
Source: http://www.expoegypt.gov.eg/map  

http://www.expoegypt.gov.eg/map
http://www.expoegypt.gov.eg/map
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األعمى  اإلككاسبمداف  مف اً متكسطات السنكية التى تخص خمستتعمق بال جداً كىى أرقاـ محدكدة 
 اقتصادياً ك  سياسياً ة ياإلفريقمف مصر، كال تتناسب مع األىمية التى تعطييا مصر لتكجياتيا  استيراداً 

 .  ثقافياً ك  اجتماعياً ك 
ىذه بعض تحدىا الضغكط الخارجية عمى  "يككاساإل"كذلؾ فإف فرص النفاذ إلى أسكاؽ دكؿ  :2.2

، كمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ عرقمة ىذه الدكؿ لطمب كغيرىاالدكؿ الغربية عدد مف مف جانب  بمدافال
المغرب الحصكؿ عمى عضكية ىذا التجمع كى ال تككف منافسة ليا فى مجاالت كثير مف المنتجات 

تحجيـ قد تؤّدؼ إلى كمما ال شؾ فيو أف مثل ىذه الضغكط  (ٔ)،الزراعية كبعض المنتجات الصناعية
، كدكؿ أخرػ مثل مصر ىذه المجمكعةأعضاء باشر بيف المالتجارؼ فرص تكسيع مجاالت التبادؿ 

ف كاف البد مف كجكد مثل ىذه الفرص فميكف تحقيقيا ماراً   الدكؿ الغربية.تمؾ بكساطة بعض  كا 
 

مة مع التجارية المفعّ  ياتتفاقاإلمف  فى ستّ  مشتركاً  فإف مصر تعد قاسماً  ركعمى الجانب اآلخ :2.2
. كال شؾ أف ذلؾ لو أثره فى الحد مف فاعمية الجيكد التى يمكف بذليا لتطكير مستكػ الخارجيالعالـ 

التجارية المفعمة  ياتتفاقاإلكتتمثل ىذه ، يككاسبيف مصر كدكؿ اإلالتجارؼ كفاعمية عالقات التعاكف 
  (ٕ):فى اآلتى

 ٕداتيا مميار دكالر ككار  ٛ.ٔالتجارة الحرة مع تركيا كبمغت فييا صادرات مصر منطقة  - أ
 مميار دكالر فى ميزاف التجارة المصرػ. ٕ.ٓ حكاليبعجز  ٕٚٔٓمميار دكالر عاـ

دكلة عربية إضافة إلى مصر كبمغت فييا  ٚٔالتجارة الحرة العربية الكبرػ كتضـ منطقة  - ب
 ٔ.ٓ حكاليبعجز  ٕٚٔٓمميار دكالر عاـ  ٙ,ٜمميار دكالر، ككارداتيا  ٘,ٜصادرات مصر 

 مميار دكالر.
مف المغرب كتكنس كاألردف كبمغت فييا صادرات  ضـ مع مصر كاليأغادير ك  اتفاؽ - ت

 ٔ.ٔ حكاليبفائض  ٕٚٔٓمميار دكالر عاـ  ٕٙ٘.ٓ،  ككارداتيا دكالراً مميار  ٖ.ٔمصر
 مميار دكالر.

استكنيا، ك دكلة أكربية ىى أسبانيا،  ٕٛالشراكة المصرية األكربية كتضـ مع مصر  يةاتفاق - ث
يطك أيرلندا، ك ألمانيا، ك  رؾ، االدانمك التشيؾ، ك بمغاريا، بكلندا، ك بمجيكا، ك البرتغاؿ، ك ا، اليا 
ليتكانيا، ك التفيا، ك قبرص، ك فنمندا، ك فرنسا، ك السكيد، ك سمكفينيا، ك سمكفاكيا، ك ركمانيا، ك 

                                  
( )

 https://democraticac.de/?p=      
( )

 www.yallansadar.com/blog/ 

 

https://democraticac.de/?p=65425
http://www.yallansadar.com/blog/
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كناف، ككركاتيا كاليىكلندا، ك ىنغاريا، ك النمسا، ك المممكة المتحدة، ك مالطا، ك لككسمبكرج، ك 
 دكالراً مميار  ٙ,ٛٔ، ككارداتيا دكالراً مميار  ٙ.ٚكبمغت صادرات مصر إلى ىذه الدكؿ 

 مميار دكالر. ٓ.ٔٔ حكاليبعجز  ٕٚٔٓعاـ
النركيج، ك التجارة الحرة مع دكؿ اإلفتا كتضـ أربعة دكؿ مع مصر، كىى  سكيسرا، منطقة  - ج

 ٕٜٓ.ٓ، ككارداتيا دكالراً مميار  ٖٔٚ,ٓيا إلىأيسمندا، كليختشتايف، كبمغت صادرات مصر ك 
 مميار دكالر. ٜٗ٘.ٓ  حكاليبعجز  ٕٚٔٓعاـ  دكالراً ميار م

ىى: كينيا، ، أفريقيافي شرؽ كجنكب كتضـ مع مصر خمسة عشر دكلة  "الككميسامنطقة " - ح
أكغندا، ك مدغشقر، ك ماالكػ، ك جيبكتى، ك زيمبابكػ، ك زامبيا، ك مكريشيكس، ك السكداف، ك 
يريتريا، ك  ثيكبيا، ك القمر،  كجزرا  كبمغت صادرات ككاردات مصر  ،ليبياك بكركندػ، ك ركاندا، ك ا 

 ٕٚٔٓعمى الترتيب فى عاـ  دكالراً مميار  ٙ.ٓك  دكالراً مميار  ٙ.ٔإلى كمف ىذه الدكؿ 
 مميار دكالر.             ٓ.ٔ حكاليبفائض 

أعدتيا ىيئة تنمية الصادرات الكاعدة التى  ةياإلفريقأضف إلى ما تقدـ أف خريطة األسكاؽ : ٔ.ٙ
 يككاسأشارت إلى سبع دكؿ أفريقية أعضاء فى اإل ٔالمصرية التابعة  لكزارة التجارة كالصناعة

بنيف( ضمف ىذه األسكاؽ الكاعدة، -نيجيريا  -مالى –ككت ديفكار  –غانا  –تكجك  –)السنغاؿ 
عدة يمكف داؿ عمى أف ىذه أسكاؽ كا كعمى الرغـ مف أف المعيار الذػ تبنتو الييئة لتقدير المؤشر ال

محدكدية عمى  تدؿ ياإلىالقيـ التى تـ التكصل و مف المالحع مع ذلؾ أف أف يككف محل جدؿ إال أن
 .ٕدكالراً مميكف  ٛ.ٜٕ نحكفي إطارىا قيمة المبادالت التجارية  ىذه األسكاؽ إذ لـ تتجاكز

ال تكضح أف مصر ضمف أىـ الدكؿ التى  ٖالمصادر اإلحصائيةالعديد مف فإف  اً خير أك  : ٔ.ٚ
. كما أف ىذه المصادر نفسيا ال تسجل أف أيا مف يككاسيا، ك/أك تستكرد منيا، دكؿ اإلإلىتصدر 

 يا ك/أك تستكرد منيا مصر.  إلىدكؿ اإلككاس ضمف اىـ الدكؿ التى تصدر 
ر لعالقاتيا التجارية ، يتضح أف تنمية مصحاالً كفى ضكء ىذا الكاقع الذػ لخصناه فيما تقدـ     

( ينبغى أف تراعى ما يكجد مف عالقات تاريخية يككاس)اإلأفريقياغرب بمداف مع تجمع  االقتصاديةك 
الدكؿ األكربية )خاصة فرنسا كبمجيكا كأسبانيا كالبرتغاؿ( عالكة عمى بعض  ك بمدافخاصة بيف ىذه ال

                                  
( )

 http://www.expoegypt.gov,eg/map 
( )

 Http://www.expoegypt.gov.eg/map/potential 
( )

 Cf. for example Econ. Commission for Africa & Others; African Statistical Yearbook 

       

http://www.expoegypt.gov,eg/map
http://www.expoegypt.gov.eg/map/potential
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 اقتصاداتفى  كمؤثراً  خاصاً  تسبت مكقعاً دكؿ أخرػ، كأىميا الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف، اك
اإلقميمية سالسل القيمة  إسمكبكربما يككف انتياج  ،فترات متفاكتة منذ أفريقياكتكجيات دكؿ غرب 
مكثير لنتاج اإلفى مجاالت المشترؾ التعاكف  طكيرمف أنسب السبل لت يككاسبيف مصر كبمداف اإل

مشركعات البنية ككذلؾ في  كالمعدات كالمستمزمات الخاصةية، مف السمع االستيالكية كاالستثمار 
كالطرؽ كالكبارػ كالجسكر خاصة كأف مصر اكتسبت فى السنكات األخيرة خبرات كقدرات  األساسية

لتجديد كتحديث  - كما زالت- مشركعات بفضل السياسات التى اتبعتياىذه الكبيرة كمتميزة فى 
ت البناء كشبكات المكاصالت كاالتصاالت، كمستمزمات تكليد الطرؽ كالكبارػ كالجسكر كتنظيـ عمميا

كاستغالؿ الطاقة مف المصادر المتجددة )كالشمس كالرياح( كمحطات تحمية مياه البحر خاصة كأف 
 لدييا مشكالت فى تكفير كاستدامة المياه الصالحة لمشرب. ريقية المعنيةفالبمداف اإلمف  عدداً 

 الواقع والطراف الفاعمة فيو: ثانيا: توجيات التعامل مع ىذا
تشير بطرؽ مباشرة كغير مباشرة إلى تكجيات لمتعامل مع الكاقع فى دكؿ تجمع  (أكالً )إذا كانت الفقرة 

نجاح ىذا التعامل، كلعل اىـ  عدداً فإننا نضيف ىنا  أفريقياغرب  آخر مف التكجيات اليامة لتكثيف كا 
 تى:فى ىذا المجاؿ يتمثل فى اآل وما يمكف إضافت

د السائدة فى ىذه الدكؿ كالحرص عمى التجاكب بقدر إلىاحتراـ الثقافات كالعادات كالتق -ٔ
 تنمية التجارة ك/أك إقامة مشركعات مشتركة معيا.مف أجل اإلمكاف معيا سكاء 

مع دكؿ أخرػ أكربية كانت أـ أمريكية أـ  يككاساإل بمدافكجكد عالقات خاصة لمراعاة  -ٕ
آسيكية، كالقياـ بدراسات جادة كمكضكعية النعكاس ىذه العالقات عمى تفضيالت كأذكاؽ 
كسمككيات شعكب الغرب األفريقى كالعمل عمى االستجابة لتأثير ىذه العكامل فيما تفضمو 

 يا.إلىشعكب ىذه الدكؿ مف سمع كخدمات يمكف أف تصدرىا مصر 
البعض، أك مع ىذه الدكؿ، أك بيف بعضيا المحمية في نزاعات مف الاالنغماس فى أػ عدـ  -ٖ

ذا دعت بعض الضركرات ل ة ياإلفريقاألخرػ غير بعض الدكؿ   بعض مفلتسكية تدخل مكا 
تحقق مصالح كل األطراؼ أك عمى األقل ال يخرج منيا ىذه النزاعات فميكف ذلؾ بطريقة 

 .    أحد األطراؼ خاسراً 
خاصة فى المجاالت  يككاسة مشركعات  مشتركة بيف مصر كالدكؿ األعضاء فى اإلإقام -ٗ

المكارد المتاحة لدييما، كالتي تتفق مع معطيات التى تتكامل فييا الخبرات الكطنية لمطرفيف 
مثل المالبس كالمفركشات كالصناعات الغذائية كصناعات مكاد البناء كاألسمنت كحديد 

تتكافر  مع مالحظة انو  ء كمستمزماتيا مف لمبات كمفاتيح كغيرىا.التسميح ككابالت الكيربا
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تصمح لدػ الطرفيف مدخالت ىامة كأساسية )مثل النباتات كاألعشاب كالمحاصيل الطبية( 
إلقامة مشركعات مشتركة فى مجاالت صناعة األدكية كاستخالص كتسكيق المكاد الفعالة 

 ليا.
 كالثقافية مع ىذه الدكؿ مف خالؿ إتاحة مصر منحاً بتنمية العالقات التعميمية  االىتماـ -٘

تعميمية كتدريبية لمكاطنى دكؿ اإلككاس عمى أف تعنى المناىج التعميمية كالبرامج التدريبية 
بالتكعية بمجاالت كفرص التعاكف بيف ىذه الدكؿ كبعضيا البعض مف جية، كبينيا كمصر 

لمنح كالبرامج بتنظيـ زيارات لمكاطنى مف جية أخرػ. كما يتعيف أف تيتـ إدارة مثل ىذه ا
 دكؿ اإلككاس لمختمف األسكاؽ كالمحاؿ التجارية التى تعرض فييا المنتجات المصرية.

كضع كتنفيذ برامج لزيارات مصرية رسمية كشعبية )خاصة لمصدريف كمستكرديف مصرييف(  -ٙ
لمتاحة بيا ككاس بيدؼ التعرؼ عمى أسكاقيا مف حيث السمع المطمكبة فييا كايلدكؿ اإل

كاألذكاؽ السائدة فييا، كاإلمكانيات كالتيسيرات المتاحة لتنفيذ الصفقات التجارية كاإلجراءات 
ككاس عمى تنظيـ مثل يكفى نفس الكقت تشجيع دكؿ اإل ،المتبعة لتنفيذ مثل ىذه الصفقات

 ىذه الزيارات إلى مصر لمتعرؼ عمى فرص االستثمار كالتجارة المتاحة بيا كالتى يمكف
 ككاس المساىمة فييا كاالستفادة منيا.  يلمكاطنى كمشركعات دكؿ اإل

ككاس لتسيـ يبدراسة كتنفيذ مناطق خدمات لكجيستية مشتركة بيف مصر كتجمع اإل االىتماـ -ٚ
 فى تيسير تجارة كل مف الطرفيف مع الدكؿ كالمناطق القريبة منو.

 ا ككاس لدػ بعضييؿ اإلالعمل عمى تيسير تسكية مدفكعات كمستحقات كل مف مصر كدك  -ٛ
 البعض مف خالؿ تبادؿ إنشاء كتشغيل فركع لمبنكؾ الكطنية فى كل مف الطرفيف.

عمى مجرد تكسيع  ككاسيمع دكؿ اإلالمصرؼ يقتصر التعامل يتعيف أال  وفي الخالصة    
نما يجب أف يمتد إلى جكانب أخرػ تعميمية كتدريبية ، كتصديراً  اً استيرادالتجارؼ التبادؿ  كا 

مف طرؽ ككسائل مكاصالت  األساسيةعف مشركعات البنية  فضالً كغيرىا كثقافية كصحية 
رفع كاتصاالت كمياه ككيرباء كتطكير المكانىء البرية كالبحرية لرفع طاقاتيا االستيعابية ك 

 كفاءاتيا.
مصر مف منجزات فى ىذه المجاالت منذ  –ه كمازالت تشيد –كالحقيقة أف ما شيدتو 

 رئيسياً  دكراً ( يؤىميا ألف تمعب ٕ٘ٔٓ)أػ منذ عاـ  الحالىمنتصف العقد الثانى مف القرف 
فذلؾ مف أىـ  -عامةة ياإلفريقبل كلمدكؿ  -أفريقيالدكؿ غرب  األساسيةفى تطكير البنية 
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مشتركة )ثقافية كاجتماعية(  سساً عف أنو ينمى أ فضالً عامة التجارؼ متطمبات تفعيل التبادؿ 
 .        لدكؿكاالجتماعية فى ىذه ا االقتصاديةلمتعاكف فى تنفيذ خطط التنمية 

 

 (ٕ-ٕجدكؿ )
لىمف ك ة يقياإلفر صادرات ككاردات القارة    (ٕٛٔٓ-ٕٓٓٓ)العالـ خالؿ الفترة  ا 

الصادرات السمعية من  السنة
 القارة الى العالم

 السمعية لمقارة الواردات
 من العالم

 
 *من العالم  أفريقيا واردات *الى العالمأفريقيا صادرات 

 دوالر بالمميار الوحدة
 ) باالسعار الجارية(

 دوالر بالمميار
 )باالسعار الجارية(

 بالمميار دوالر 
 االسعار الثابتةب

% GDP  بالمميار دوالر 
 االسعار الثابتةب

% GDP 

ٕٓٓٓ ٜٙ.ٜٕ ٕٛ.ٕٛ ٕٗٓ.ٕٗٛ ٖٗ.٘ٚ% ٕٔٛ.ٗٗٛ ٕٚ.ٜٙ% 
ٕٓٓٔ ٜٕ.ٕٓ ٛٚ.ٕٖ ٕٖٚ.ٕٜٚ ٖٔ.ٜٙٔ% ٕٖٔ.ٙٚ٘ ٖٔ.ٕٗٙ% 
ٕٕٓٓ ٜٛ.ٕٚ ٛٙ.ٕٓ ٕٙ٘.ٖ٘ٓ ٖٓ.ٜٔٗ% ٕٖٚ.ٕٕٙ ٕٜ.ٖٜٗ% 
ٕٖٓٓ ٕٔٓ.ٕٖ ٔٔٔ.٘ٙ ٕٖٛ.ٕٚٛ ٕٜ.ٕٔٙ% ٕٛٔ.ٚٛٗ ٕٜ.ٜٚٛ% 
ٕٓٓٗ ٕٔٙ.ٚٓ ٕٔٗ.ٜٙ ٕٜٗ.ٜٜ٘ ٕٛ.ٜ٘% ٕٚٗ.ٛٔٙ ٕٚ.ٛٙٔ% 
ٕٓٓ٘ ٕٓٗ.ٔ٘ ٔٚ٘.ٖٚ ٖٕٙ.ٙٚٙ ٖٓ.ٕٗٗ% ٖٔٗ.ٜٛٚ ٕٛ.ٖٛٛ% 
ٕٓٓٙ ٕٗٓ.ٚٔ ٕٔٔ.ٜٓ ٖٜٓ.ٖٚٔ ٖٕ.٘ٓٛ% ٖٙٙ.ٖ٘ٗ ٕٛ.ٜٓ% 
ٕٓٓٚ ٕٛٙ.ٛ٘ ٕ٘ٗ.ٚٚ ٗٓٔ.ٜٛ ٖٔ.ٜٜ% ٕٗٔ.ٖٗٚ ٖٔ.ٕٙٗ% 
ٕٓٓٛ ٖٙٗ.ٔٓ ٖٕٓ.ٙٛ ٗ٘٘.ٓٙٚ ٖٗ.ٜٕ٘% ٕٖٗ.ٕٚٗ ٖٖ.ٙٙٗ% 
ٕٜٓٓ ٕٙٙ.ٖٚ ٕٙ٘.ٕٚ ٖٜ٘.ٖ٘ٔ ٕٛ.ٜ٘ٓ% ٖٜٕ.ٕٖٖ ٖٔ.ٗٙٗ% 
ٕٓٔٓ ٖٙٗ.ٔٚ ٖٛٛ.ٛٔ ٕٗ٘.ٙٛٔ ٖٔ.ٖٚ% ٗٓٛ.ٕٖٙ ٖٓ.٘٘ٚ% 
ٕٓٔٔ ٜٗ٘.ٚ٘ ٗٔٓ.ٓٚ ٗٙ٘.ٕ٘ٗ ٖٖ.ٕٙٛ% ٖٗٚ.ٜٓٙ ٖٕ.ٖٕٔ% 
ٕٕٓٔ ٗ٘ٓ.ٕٜ ٕٗٚ.ٖٜ ٗٙٗ.ٜٛٔ ٖٕ.ٓٔٙ% ٖٗٗ.ٕٓٚ ٖٔ.ٖٙٛ% 
ٕٖٓٔ ٕٕٗ.ٕٗ ٖٗٔ.ٛٗ ٗٗٛ.ٜٕٗ ٕٛ.ٖٛٛ% ٗٚٔ.ٕٙٙ ٖٔ.ٓٛٚ% 
ٕٓٔٗ ٕٗٗ ٖٗٔ.ٛٗ ٗٛٙ.ٜ٘ٗ ٕٚ.ٛٓٛ% ٗٓٛ.ٖٕٛ ٖٓ.ٕٕٕ% 
ٕٓٔ٘ ٕٜٔ.ٚ٘ ٖٙٛ.ٓٔ ٗٛٙ.ٖ٘ٙ ٕٗ.ٓٙ٘% ٗٚٙ.ٕٕٚ ٕٜ.ٓٗٗ% 
ٕٓٔٙ ٕٙٔ.ٔٓ ٖٜٔ.ٕ٘ ٜٗٚ.ٜٕٙ ٕٖ.ٕٜٚ% ٗٙٓ.ٚٛٚ ٕٚ.ٕٜ٘% 
ٕٓٔٚ ٖٔٓ.ٗٚ ٖٖ٘.ٓٗ ٕٜ٘.ٖٓٔ ٕٗ.ٕٙٚ% ٗٙ٘.ٓٔٚ ٕٙ.ٕٜٙ% 
 غ ـ غ ـ غ ـ غ ـ ٕٔ.ٕٖٚ ٖٔ.ٖٖ٘ ٕٛٔٓ

 خدماتالسمع و تشير إلى ال* 
Source: Data.worldbank.org/topi/sience-andtehnology?locations=EG 
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 المبحث الثاني
)بيانات مبّكبة ك تعميقات   أفريقياحقائق أساسية حول الناتج والتجارة مع دول غرب 

 (ٔ)أكلية(

  0202-0223 أفريقيادول غرب لمصر و الناتج المحمي اإلجمالي بيان مبّوب مقارن عن  أوال :
 (ٖ-ٕجدكؿ رقـ)

. ٜٕٔٓبالتقريب( عف عاـ  –بالمميار دكالر   -الجارية بالدكالرات) الناتج المحمي اإلجمالي   

 
 
 أفريقياغرب 

 

 ٖٖٓ مصر
 ٛٗٗ نيجيريا
 ٙٙ غانا

 ٛ٘ ككت ديفكار
 ٚٔ مالى

 ٘ٔ بكركينا فاسك
 ٗٔ بنيف
 ٖٔ غينيا
 ٜ,ٕٔ النيجر

 
 الدكؿ ىبكطاً  اليثـ تتك 

 ٘,ٚ مكريتانيا
 ٗ,٘ تكجك

 ٜ,ٔ الرأس األخضر
 ٖ,ٔ غنيا بيساك

-مف أية دكلة غرب أكبربقيمة نقدية مقكمة بالدكالر  محمياً  تممؾ ناتجاً  مصريتبيف مف ذلؾ أف 
لصالح نيجيريا كبفارؽ ضخـ بينيما ك بيف دكؿ غرب  نسبياً بفارؽ كبير  -إفريقية )باستثناء نيجيريا

 األخرػ(. أفريقيا

                                  
 يرجع لمممحق اإلحصائي لمدراسة بعنكاف: "بيانات عف التجارة الخارجية المصرية كالنفاذ ألسكاؽ غرب إفريقيا". (ٔ)
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)بدكف منافسة شرسة  نسبياً ة ميزة نسبية محتممة في كسب مجمكعة أسكاؽ صغير  مصرىذا يعطي 
 (أفريقيامحتممة مف شركائيا التجارييف في منطقة غرب 

 

(2-0جدول رقم )  
 في مصر 0223/0202عن عام ( اإلجمالي)الناتج المحمي  اإلجمالية القيمة المضافة

 )بالتقريب( القيمة بالمميون جنيو
  

 مميار 26.2 المعمومات مميار جنيو 22 الخدمات الخرى 
 مميار ٚ.ٕٔٔ االتصاالت مميار ٕٖٔ الصحة
 مميار ٕٛٚ النقل كالتخزيف مميار ٙٓٔ التعميم

 مميار ٖٔٚ تشييد كيناء مميار ٖٜٕ الخدمات الشخصية
 مميار ٕٖ المياه كالصرؼ مميار ٔٓٗ الحكومة العامة
 مميار ٚ.ٖٜ الكيرباء مميار ٙٚٔ خدمات العمال
 مصركفات تحكيمية مميار ٔٗٗ الممكية العقارية

 أخرػ  
 مميار ٚ.٘ٓٚ

 مميار ٙ.ٖٕٙ تكرير البتركؿ مميار ٛٔٙ النشطة العقارية
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   مميار ٕٜ قناة السويس

  )عام وخاص( مميون جنيو  2206322.6الناتج المحمى اإلجمالىجممة 
 زارة التخطيط المصريةك  -" الحسابات القكمية"المصدر: 

  (:خاصال عاـ كالقطاعاف التريميكف جنيو تقريبا )جممة  ٘.٘  اإلجماليةالناتج المحمى  :مالحظة
الناتج (  كمنو يتبيف المكقع الحاكـ لمخدمات )بمعناىا الكاسع( في تكليد مميكف جنيو ٙ.ٜٕٗ٘ٙ٘٘)

كالتجزئة، كالنقل  بما فييا الممكية العقارية كاألنشطة العقارية ك تجارة الجممةالمحمي اإلجمالي 
س بو لكل مف الصناعة التحكيمية، كيكجد كزف نسبي ال بأ ،ف، كالتشييد كالبناء، كاالتصاالتكالتخزي

 تكرير البتركؿ، كالغاز.ك 
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  اإلجماليبيانات مبّوبة مقارنة عن أنصبة القطاعات اإلنتاجية في الناتج المحمي  ثانيا :
 (٘-ٕجدكؿ رقـ)
 ٜٕٔٓالمحمي اإلجمالي عاـ نسبة مساىمة الخدمات في الناتج 

 ٚٗ,ٓ٘ مصر
 ٖ,ٔٙ الرأس األخضر

 ٛ,ٖ٘ ككت ديفكار
 ٚ,ٜٗ نيجيريا
 ٜ,ٛٗ ليبيريا
 ٖ,ٛٗ بنيف

 (6-0جدول رقم )
 0223 في الناتج المحمى اإلجماليمساىمة الزراعة 

 ٔٔ مصر 
 ٗ,ٚ٘  سيراليكف 

 ٘,ٕ٘ غينيا بيساك
 ٜٖ ليبيريا
 ٖٛ النيجر
 ٖ,ٖٚ مالى
 ٛ,ٕٕ تكجك

 ٜ,ٕٔ نيجيريا
 % ٛ,ٗالدكؿ ىبكطًا بدكف فكارؽ كبيرة حتى الرأس األخضر  ىالكتتك 

 (ٚ-ٕجدكؿ رقـ)
 0223بالتقريب  -مساىمة الصناعة )استخراجية وتحويمية ( % 

% لمصناعة التحكيمية مع غمبة الستخراجات المعادف كالنفط كالغاز  ٘ٔ حكالي)منيا  ٙ,ٖ٘ مصر
 %(.ٕٓبنصيب نسبي نحك 

 )معادف(   ٕٖ غانا
 )بتركؿ( ٗ,ٕٚ نيجيريا 
 )الحديد ( ٗ,ٕ٘ مكريتانيا

 ٖٕ ككت دىفكار 
 ٖ,ٕٔ بكركينافاسك

 %(.ٙ,٘)سيراليكف الدكؿ بعد ذلؾ بدكف فكارؽ كبيرة حتى  ىالكتتك 
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في انخفاض درجة التحكؿ الييكمي التنمكؼ،  أفريقياتشترؾ مع دكؿ غرب  مصرف أكيتبيف مف ذلؾ 
-عدا مصر تقريبا( ك االستخراجات المعدنية كالنفطية–مما يظير في غمبة األنشطة األكلية )الزراعة 

الغازية + الخدمات )التقميدية في شقيا األعظـ ممثمة في الخدمة المدنية كالخدمات االجتماعية 
بالتركيز عمى  أفريقياتكامل اإلقميمي بيف مصر كغرب ..إلخ(. كىذا يبرز أىمية اشتقاؽ صيغة لم

لمعايير خمق  كفقاً ف يمع تقاسـ ىذه األنشطة بيف الطرف التطكير المشترؾ ألنشطة أعمى إنتاجية
 كتطكير الميزات النسبية الفعمية كالكامنة كالتنافسية عبر الزمف(.

 عن التوزيع الجغرافي لمصادرات و الواردات ثالثا :

ست  إلىثالث  مالى)الدكؿ األكلي مف إج إفريقية-المصدرة كالمستكردة مف الدكؿ الغرب أىـ الدكؿ
 مع الدكلة المعنية( عمكماً دكؿ ذات األكلكية في مستكػ التجارة 

 

 لـ تظير دكلة إفريقية كاحدة سكاء في التصدير أك االستيراد .  مصر
أربعة في التصدير، كدكلة كاحدة بيف خمسة في  ظيرت دكلة إفريقية كاحدة بيف بنيف

 االستيراد. 
 فريقية كاحدة في التصدير أدكلة  بكركينافاسك

 فريقيةألـ تظير اية دكلة  الرأس األخضر
 فريقية كاحدة في التصدير، ككاحدة في االستيراد أدكلة  ككت ديفكار

 فريقية كاحدة أ لـ تظير دكلة نيجيريا 
في المبادالت التجارية  ة فريقىألايتبيف مف ىذه البيانات أنو يقل أك ينعدـ ظيكر الدكؿ 

البينية ذات األكلكية لمدكؿ المعنية، مما يظير كجكد فرص كامنة كاسعة لمتبادؿ البيني مف خالؿ 
 في العالقات المتبادلة إلى حّد كبير. الياً إمكانيات غير مستغمة ح

بمعنى –فيما يسمى باألثر )التحكيمي( لمتجارة  كبرالمخاطر المحتممة لمتكسع النسبي األ كرغـ
مف خارج دكؿ المنطقة التكاممية المقترحة بيف مصر  حالياً نقل التجارة القائمة مف شركاء فعمييف 

رة. ك إلى شركاء محتمميف مف داخل المنطقة المذكك  -خاصة الدكؿ األكربية كاآلسيكية-أفريقياكغرب 
عبر مدػ أفريقيايمكف تعزيز أثر )خمق التجارة ( أك )األثر اإلنشائي ( بيف مصر كغرب  فشيئاً  شيئاً 

 زمني معيف.
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 (ٛ-ٕجدكؿ رقـ )
 ()بالمميون دوالر أفريقياعن أىم السمع المصدرة من مصر لدول غرب 

 القيمة السمعة الدولة
 ٖٕٔ.ٖٚ  توجو

 ٘ٔ بصريات
 دوالر مميون  20 اإلجمالي 

 
 القيمة السمعة الدولة
 ٜٚٙ.ٕ٘ الكقكد المعدني كالزيكت المعدنية   نيجيريا

 ٗ.ٜٔ منسكجات
 ٖ.ٖٔ مكاد الدباغة كالصبغة

 مميون دوالر 23 اإلجمالي 
 
 القيمة السمعة الدولة 

 ٛ.ٔٔ اآلالت كالمعدات    السنغال
 ٔ.ٚ زيكت عطرية

 ٕ.ٓ مستحضرات عطرية
 مميون دوالر 23 اإلجمالي 

  
 القيمة السمعة الدولة

زيكت عطرية كمستحضرات  كوت ديفوار
 تجميل ... الخ  

ٕٔ.ٚ 

 ٕ.ٗ مكاد كيماكية
 مميون دوالر 26.3 اإلجمالي 

 

 ، يتبّيف ما يمي:أفريقيامف كاقع ىذه البيانات عف الناتج ك التجارة الخارجية المصرية مع دكؿ غرب 
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، أغمبيا مف السمع البسيطة أفريقيالمكىمة األكلي إف صادرات مصر إلى دكؿ غرب  -ٔ
مف  كمستمزمات االنتاج )كيماكيات( كاألجيزة الكيربائية كأجزاؤىا كالبصريات كسمع متنكعة

 الزيكت العطرية كمستحضرات التجميل كالمنسكجات . 

 ( جداً نقدية متدنية  )بقيـأفريقياأىـ السمع التي تستكردىا مصر مف دكؿ غرب -ٕ
 مميكف دكالر (  ٖ.ٔ)مف نيجيريا مثاًلبػػ  قيكة كشاؼ كتكابل  -
 مميكف دكالر (  ٘.ٖفكاكو متنكعة كبذكر زيتية      ) مف نيجيريا مثاًل بػ -
 التبغ كبدائمو  -
 أسماؾ كقشريات )مف مكريتانيا(  -
 مستحضرات الكاكاك  -
قيمة لالستيراد مف  أكبرف دكالر ( كىذه مميك  ٕٖ)مف بنيف( بأعمى قيمة بيف الدكؿ ) قطف  -

 . أفريقياغرب 
مميكف دكالر ) قطف قصير التيمة .. غالبا لالستخداـ  ٚ,ٗ حكاليكقطف )مف بكركينا فاسك( ب

 في المصانع المصرية المحمية(.
  

؛ ك أفريقيا، فإف تطكير ىيكل التجارة المتبادلة بيف مصر كغرب لمصادرات والوارداتكفي الحالتيف، 
إمكانية القضاء التدريجي عمى االختالالت الييكمية لمتجارة، ك المتمثمة في غمبة كل مف السمع 

كالعمق التكنكلكجي المحدكد  نسبياً األكلية ك  السمع األخرػ المصنعة ذات التجييز البسيط 
كل ذلؾ  تجميع لألجيزة كالسمع المعمرة( عمى المبادالت البينية، إنما  يرتبط )صناعات خفيفة +

، في كل مصر كبمداف ، كالييكل الصناعي خصكصاً عمكماً باختالالت الييكل اإلنتاجي  كثيقاً  ارتباطاً 
 في الفصل الثالث مف الدراسة. .  كىذا ما نناقشو تفصيالً معاً كاحد/، في آٍف أفريقياغرب 
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   فصل الثالثال
 لمدراسة( حاالت) أفريقيادول غرب  فىىياكل اإلنتاج والتجارة الخارجية 

 

" كاقتراب متتابع لقضية دراسات الحالةيتـ التركيز في ىذا الفصل عمى نكع مف التطبيق لطريقة "    
ديـ "عينة ممثمة" عمى تق اعتماداً ، أفريقياالعالقة بيف ىياكل اإلنتاج كالتجارة في دكؿ منطقة غرب 

حميالت التجارة الخارجية، كلطالما أغفمو في ت محكرياً  ُبعداً ، حيث تمثل ىذه القضية لمدكؿ المذككرة
، مف كذلؾ برغـ أىمية "ىياكل اإلنتاج" المحمية ،خاصة خالؿ العقكد األخيرةك العديد مف الباحثيف، 

، كانعكاساتيا المباشرة كغير اإلجماليزاكية األكزاف النسبية لمقطاعات اإلنتاجية المكلدة لمناتج المحمي 
مف  رئيسياً  محدداً كمف ثـ باعتبارىا  ة ليذه القطاعات في التجارة،المباشرة عمى األنصبة النسبي

مف حيث  كالتبادؿ أ ـ احجأمف حيث ، سكاء كاستيراداً  تصديراً ، لمدكؿ التجارة الخارجية محددات
 .معاً  كاحد ، في آفٍ لممبادالت التركيب السمعي كالجغرافي

المعركضة لمدراسة في ىذا الفصل كفق معيار كثافة التبادؿ  حاالتكقد تـ اختيار عينة ال  
، كذلؾ فيما يتعمق الصادرات كالكاردات عمى جانبي مع مصر أفريقيالدكؿ غرب النسبية التجارؼ 

 فيما يتعمق بالسنغاؿ كنيجيريا)الييكمية أىمية التحكالت معيار كذا  ك ،عمكماً المذككرة  حاالتبال
 . (تحديداً 

 –السنغاؿ  -بكركينا فاسك ككت ديفكار ك بنيف ك  -غانا ) تباعاً  المذككرة حاالتض لمكفيما يمي عر 
 االستنتاجات كتكجيات السياسات المقترحة.تأتي بعدىا  ك ؛(نيجيريا
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  ولالمبحث ال 

 يكل اإلنتاج والتجارة الخارجية في غاناى
حالة ممثمة ميمة لألكضاع المتعمقة بالتحكالت الييكمية لمناتج كالتجارة في منطقة  غاناتمثل 

ي كالدكلي. كمف بيف الدراسات اسات عديدة، عمى المستكييف المحم؛ كقد دارت حكليا در أفريقياغرب 
 ت بو منظمات اقتصادية متخصصة في مقدمتيا البنؾ الدكلي، كمف بينيا الدراسة التيمالدكلية ما قا

 (ٔ).يا في ىذا المقاـ بصفة خاصةإلىنستند 

 الدراسةليذه المعطيات الرئيسية أوال : 
الدراسة ك التي تضيف إلى الحكار الجارؼ حكؿ كيفية فيـ النمك ليذه فيما يمى المعطيات الرئيسية 

مكانياتو في   جنكب الصحراء أفريقياكا 
فى   اإلجمالية% مف نمك اإلنتاجية ٓٛ حكاليإف زيادة "اإلنتاجية داخل القطاعات " تفسر  -ٔ

بينما يتبقى حيز محدكد لمساىمة التغير الييكمي فى زيادة اإلنتاجية  غانا خالؿ الفترة األخيرة
كتطمق ، )أك المجّمعة( مف حيث تدفق قكػ العمل باتجاه القطاعات األعمى إنتاجية اإلجمالية

مف زيادة اإلنتاجية الكمية لعكامل اإلنتاج أدبيات البنؾ الدكلي المذككرة عمى النمك المتحقق 
 within – sectorبفعل التقدـ التكنكلكجي، "اإلنتاجية داخل القطاعات" أػ ما يسمى 

productivity،  كيقكلكف : "تغير" كليس  –أما النمك الناتج عف التغير الييكمي عندىـ
، between – sector productivityفيك يأتي مف اإلنتاجية بيف القطاعات  –"التحكؿ"

كيستيدؼ ىذا النكع مف التحميل الذػ يقكـ بو ىذا البحث إلقاء الضكء عمى اإلنتاجية داخل 
 القطاعات كبيف القطاعات.

ف لـ يكف فريدًا فى بابو -ٕ ألف معظـ قكة العمل  نظراً  أف النمط الغاني في التغير الييكمي ممّيز كا 
كفى   ،اإلنتاجية عاليةلـ تجد خارجيا فرص عمل  المحرّرة بفعل زيادات اإلنتاجية فى الزراعة

الكاقع إف القطاع الذػ استكعب معظـ العمالة ىك تجارة الجممة كالتجزئة حيث االقتصاد الغاني 
كىذه الطبيعة ، يتسـ بانخفاض اإلنتاجية كباإلمكانية غير المؤكدة لدفع النمك المستداـ إجماالً 

                                  
( )

 Michael Geiger, Jan trenczek and Konstantin M.Walker, Understanding Economic 

Growth in Ghana in Comparative Perspective, World Bank Group, Macroeconomics, 

Trade and Investment Global Practice, Policy Research Working Paper          . 
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لقائمة بأف مجرد التمييز القاطع بيف الزراعة كبيف المميزة لقطاع الخدمات تدعـ الفكرة ا
، ك جنكب عمكماً  أفريقياالصناعة كالخدمات ال يقدـ مساعدة ذات قيمة في فيـ النمك فى 

 ".أفريقيابما في ذلؾ منطقة "غرب  الصحراء خصكصاً 
 األساسيةما بصفة خاصة ليياكل البنية  دكراً نجد  ٕٓٓٓالنمك بعد عاـ  محدداتفيما يتعمق ب -ٖ

لى حد أقل التمدرس الماليةكلمتنمية   .schooling، كا 
 panelأف القكػ الدافعة الرئيسية لمنمك المحددة مف كاقع التقديرات الكمية المستعرضة  -ٗ

estimations  كالذػ كاف فى معظمو متقمبا بصفة  ،ٕٓٔٓال تفسر لنا النمك فى غانا بعد
 الكمى . دكرية، كخاصة بفعل عدـ استقرار االقتصاد

خالؿ المقارنة التى تـ إجراؤىا مف قبل فريق البحث لمبنؾ الدكلي، يتضح أف البمداف التى من  -٘
دارة  أكبركاف لدييا تقدـ  ٜٓٚٔبعد االقتصادؼ سبقت غانا فى األداء  فى كل مف التمدرس، كا 
ييا فجكات كىي جميعيا مجاالت تبرز ف ،المالية، كالتنمية التجارؼ  نفتاحاالقتصاد الكمى، كاإل
 نفتاحكالتي تقكـ عمى األىمية المركزية لإل-كفق رؤية الفريق المذككر -السياسات فى غانا

 Inward Lookingالتجارؼ عمى الخارج، كليس عمى "التكجو النسبي نحك الداخل كاإلقميـ"  
 بصفة أساسية، كفق ما نرػ.

 (ٔ)بعض الحقائق حول النمو فى غانا ثانيا :
 المعركضة تتبيف الحقائق اآلتية:مف خالؿ الدراسة 

 االقتصادػدكر قكػ الطمب كالعرض في النمك  .ٔ

، فإننا نجد أف معظـ الزيادة في الناتج بعد زاوية الطمبمف الناتج المحمي اإلجمالي بالنظر إلى 
كلقد بقى االستيالؾ الحقيقي لقطاع العائالت فى ـ، ترجع إلى االستثمار كاالستيالؾ العا ٜٜٓٔ
ك  ،كزاد االستثمار بشكل ممحكظ ،كزاد االستيالؾ الحككمي كذلؾ ٜٜٓٔبعد  نسبياً تًا غانا ثاب

ف كانت طفيفة في نسبة  تجاكزت الكاردات الصادرات بكثير مما أدػ إلى مساىمة سمبية  كا 
عمى ىذا  –كقد ساد نمط النمك القائـ عمى الطمب المحمي ، اإلجماليةالصادرات الصافية إلى الطمب 

 التي حققت أداء جيدًا خالؿ العقديف األخيريف. ةياإلفريق قتصاداتي معظـ االف -النحك

                                  
( )

Michael Geiger,Op.cit, p.  
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كبيرًا عبر الزمف، كلكف النمك الذػ حدث مؤخرًا  دكراً ، فإف تراكـ العمل لعب زاوية العرضأما مف 
كيالحع أف تراكـ رأس الماؿ البشرػ )فيما يتصل بالعمل   ،تدعـ بتراكـ رأس الماؿ كزيادة اإلنتاجية

( ككاف ىك ٜٓٚٔالتعميـ( كاف لو عمى الدكاـ أثر إيجابى عمى النمك فى غانا )عمى األقل بعد ك 
كمنذئذ فإف نمط النمك فى  ،ٜٜٓٔالعامل الكحيد بصفة أساسية الذػ أسيـ إيجابيًا فى النمك حتى 

اكـ رأس غانا الذػ تسارع منذ أكاخر الثمانينات، تغير بشكل ممحكظ مف حيث أف اإلنتاجية كتعاظـ تر 
، باعتبار أف مالىالماؿ بدأ فى المساىمة اإليجابية في النمك، ككانت اإلنتاجية تقكد التراكـ الرأس

العكائد يؤدػ إلى أف تحسينات اإلنتاجية تقدـ حكافز إضافية لالستثمارات، كىك ما الحظو  إرتفاع
 حكؿ أمريكا الالتينية كالكاريبي . أيضاً بعض الباحثيف 

    كلعل ىذا يتأكد مف أف تحسف األجكر يرفع مستكػ إنتاجية عنصر العمل بفعل تزايد الثقة بل  )
 .(عمكماً ك"الركح المعنكية" مما يبيف دكر العامل "الثقافى" فى إنتاجية العمل 

 التحميل القطاعي العاـ .ٖ

يث أصبح نصيب أف دكر التغير الييكمى فى النمك كاف محدكدًا، ح عمكماً  المنظور القطاعييبيف 
 ،(ٔ)الصناعة التحكيمية ثابتًا إلى حد كبير، فى حيف اتجو العمل مباشرة متدفقًا نحك القطاع الخدمى

، بينما لـ االقتصادػكىذا ما تؤكده الدراسة القياسية التى بينت المساىمة القكية لمخدمات فى النمك 
 (.ٜٕٔٓ-ٕ٘ٓٓسة )يظير دكر كاضح لمصناعة التحكيمية فى معظـ سنكات فترة الدرا

، ٕ٘ٓٓ، بل لقد تناقصت بعد اإلجماليةىذا برغـ العمـ بأف اإلنتاجية لـ ترتفع فى قطاع الخدمات 
نما جاءت المساىمة المرتفعة لمخدمات فى النمك مف كبر حجـ القطاع الخدمى )كىك ما يسمى  كا 

 ،ىك أثر التغير الييكمى( )كىذا growing(  كالذؼ كاف متناميًا كذلؾ،  level effectبأثر المستكػ 
ف كاف يمـز أف نبحث أكثر  حكاليحيث إنتاجية العمل فى الخدمات تبمغ  ضعفيا في الزراعة.  كا 

 عمى مستكػ مف التفصيل المناسب داخل القطاع الخدمى نفسو كداخل الصناعة التحكيمية .
 (ٕ)التحميل القطاعى التفصيمى .ٗ

 ٜٜٓٔأف معظـ الزيادة فى نصيب الخدمات مف التشغيل بعد  البيانات التفصيمية تشير 
خاصة مف خالؿ التكسع فى  ٕٓٓٓتعكد إلى التكسع فى الخدمات المسكقة، كىك ما يتضح بعد عاـ 

العمالة فى تجارة الجممة كالتجزئة، كالفنادؽ كالمطاعـ عممًا بالمستكػ المنخفض لإلنتاجية فى 
 .الخدمات فى غانا بصفة خاصة

                                  
( )

Michael Geiger,Op.cit, P.  
( )

 Ibid, p.  
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كالتى مف ثـ لـ تقدر عمى  العاليةف تفسير ذلؾ بضعف األنشطة الخدمية ذات اإلنتاجية كيمك
كيعكد ىذا  ،استيعاب الجزء األعظـ مف عرض العمل التى تحررت بفعل زيادة اإلنتاجية فى الزراعة

إلى أف عرض العمل المحرر عمى ىذا النحك ال يممؾ الميارات التى تمكنو مف الدخكؿ إلى الخدمات 
  ،اإلنتاجية ، بينما تعمل بصفة كاضحة فى القطاعات منخفضة اإلنتاجية مثل تجارة التجزئة اليةع

 عممًا بأف جزًء مف العمل اتجو بطبيعة الحاؿ إلى الخدمات اإلنتاجية مثل النقل كخدمات األعماؿ.
طرؽ  ، تـ استخداـاإلجماليةوفى سبيل "تكميم" مساىمة التغير الييكمى فى نمو اإلنتاجية  

مختمفة لتفكيؾ عنصر التغير فى اإلنتاجية المتكسطة لمعمل، إلى العنصر الناجـ عف نمك اإلنتاجية 
داخل القطاعات المنفردة )كاالبتكار( كالعنصر الناجـ عف انتقاؿ العمالة بيف القطاعات )مف تمؾ 

 فى اإلنتاجية مثاًل(. العاليةمنخفضة اإلنتاجية إلى 
لمنمك فى  إلىليذا التحميل أف التغير الييكمي ال يفسر لنا األداء الع األساسيةكمف النتائج  

.  حيث تظير البيانات أنو حيثما تحققت زيادة فى اإلنتاجية ٔغانا فى السنكات األخيرة إلى حد كبير
فإنيا لـ تحدث بيف القطاعات كلكف فى داخل بعضيا بالذات ، مما يعنى أف مساىمة التغير الييكمي 

، بينما أدت تحسينات  ٕٓٓٓ – ٜٜٓٔمكاسب اإلنتاجية كانت قميمة، كخاصة فى العقد في تحقيق 
كفيما يمى ، اإلنتاجية داخل القطاعات إلى تقرير المسار الشامل لإلنتاجية فى القطاعات الفرعية ككل

 لمتكضيح.  (ٕ-ٖ( ك)ٔ-ٖرقـ ) جدكالف
 (2-9جدول رقم )

 Within Sector and قطاعات ولمتغير الييكمى حسب الفترةمكونات اإلنتاجية العائدة لمتحسن داخل ال

Structural Change Components by Productivity by Periods 
 نسبة مئوية

 الفترة نمو اإلنتاجية داخل القطاعات التغير الييكمى بين القطاعات

ٓ.ٔ ٓ.ٔ ٓ.٘  ٜٔٙٓ – ٕٓٔٓ 
-ٓ.ٔ -ٖ.ٚ -ٖ.ٛ ٜٔٚٓ – ٜٜٔٓ 

ٓ.٘ ٕ.ٗ ٕ.ٜ ٜٜٔٓ – ٕٓٔٓ 
ٓ.٘ ٕ.ٛ ٖ.ٕ ٜٜٔٓ – ٕٓٓٓ 
ٓ.ٖ ٕ.ٖ ٕ.ٙ ٕٓٓٓ – ٕٓٔٓ 

Source: Ibid ,p.  -  

                                  
(1)

Michael Geiger,Op.cit, p.  
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 (ٕ-ٖجدكؿ رقـ )
 (ٕٓٔٓ-ٜٜٓٔ)في الفترة أنماط تطكر اإلنتاجية التفصيمى  

 المكون داخل القاعات القطاع
 مكون التغير الييكمى

 الديناميكى االستاتيكى
 ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٖٙ.ٔ الزراعة
 ٘ٓ.ٓ ٚٔ.ٓ ٕٗ.ٓ الصناعة

 ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٕٕ.ٓ الصناعة التحكيمية
 ٔٓ.ٓ ٕٓ.ٓ ٘ٓ.ٓ التعديف

 المنافع العامة
Public utilities 

ٓ.ٓٙ ٓ.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 ٗٓ.ٓ ٙٔ.ٓ ٜٓ.ٓ التشييد
 ٕٓ.ٓ ٙ٘.ٓ ٜ٘.ٓ الخدمات

 ٚٔ.ٓ ٚٗ.ٓ ٖٚ.ٓ خدمات السكؽ 
 ٕٔ.ٓ ٔٓ.ٓ ٗٔ.ٓ خدمات التجارة
 ٚٓ.ٓ ٙٔ.ٓ ٕٚ.ٓ خدمات النقل

 ٕ٘ٔ.ٓ ٖٔ.ٓ ٗٓ.ٓ األعماؿ خدمات
 الخدمات غير السكقية
Non – market 

ٓ.ٕٕ ٓ.ٓٙ ٓ.ٖٓ 

 ٔٓ.ٓ ٖٓ.ٓ ٜٔ.ٓ الخدمات الحككمية
 ٘ٔ.ٓ ٖٓ.ٓ ٖٓ.ٓ خدمات أخرػ 

 ٗٓ.ٓ ٓٚ.ٓ ٖٜ.ٕ االقتصاد ككل -
Source: Ibid 

 نظرة تقييميةثالثا : 
التي أعدت ىذه الدراسة، كالدراسات األخرػ مثال عف الدكؿ  تقوم فكرة طاقم البنك الدولي

 -إف كجد -ية اإلفريقالثالثة بكركينا فاسك كككت ديفكار كبنيف ، عمى أف مصدر النمك في الدكؿ 
اإلنتاجية  عاليةيعكد فى األجل القصير كالمتكسط عمى انتقاالت العمالة مف الزراعة إلى القطاعات 

كىذا في منظكرىـ ىك جكىر التغير الييكمي كخاصة مف حيث مغادرة العمالة إلى  ،بطبيعتيا
التغير الييكمى كفق ىذا المنظكر يقـك عمى تحقيق  فإذ  ،الصناعة التحكيمية كالخدمات الحديثة

 -النيك -نقكلة مف قطاع إلى قطاع،  كلذا يرػ ىذا المنظكر- إضافات كمية مف عكامل اإلنتاج
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لنمك يتحقق بالزيادة الكمية لعكامل اإلنتاج، أؼ بالتقدـ التكنكلكجي بغض النظر عف أف ا -كالسيكي
 التحكالت الييكمية بمعناىا العريض كالعميق .

مف كجية نظر أخرػ مغايرة، قد يمكف القكؿ إف مصدر زيادة النمك الحقيقي في البالد  كلكف
التحكؿ الييكمي؛ ذلؾ التحكؿ بمعنى إنما يكمف بصفة أساسية فى  اقتصادياً النامية كالمتخمفة 
transformation   كليس مجرد "التغيرChange كالفرؽ بينيما كبير. فالتحكؿ ىك تحكيل لالتجاه ،

الرئيسي لتكليد النمك مف القطاع األّكلّى إلى القطاع الثانى كالثالث الحديث، كلكف بمعمكمية أف 
إحداث جممة مف التغيرات  أيضاً فإنو يشترط  -إذ يضمف التقدـ التكنكلكجي -التحكؿ بيذا المعنى

االجتماعية كالثقافية داخميًا كخارجيًا، بما فى ذلؾ العمل عمى إعادة تكزيع الثركة كالدخل كا عادة ىيكمة 
 التجارة الخارجية كتمكيل التنمية بشكل جذرؼ.
ية ك الديناميكية كالسيكى كنماذج التكازف العاـ االستاتيك-ىذه ىى المناظرة بيف االتجاه النيك

، كىذا ما نميل transformativeكبيف االتجاه الييكمي كالنماذج التحّكلية الحقيقية  ،مف جية أكلى
 إلى تحبيذه مف كجية النظر التنمكية الشاممة.
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  نيالمبحث الثا
 بوركينا فاسو وكوت ديفوارفي بنين و  ىياكل اإلنتاج والتجارة الخارجية

 

 حاالت، سابقاً ساحل العاج - "كوت ديفوار"تمثل البمدان الثالثة بنين و بوركينا فاسو و 
ذات مالمح مشتركة برغـ االختالفات كالتنكع فيما بينيا. كفيما يمي نقدـ بعض الخصائص المميزة 

ا بأف عممً  (ٔ).ا إلى بعض المصادر الدكليةلمكضكع التحكؿ الييكمي لإلنتاج في ىذه البمداف، استنادً 
 ا.كاستيرادً  اخمل ىيكل التجارة الخارجية، تصديرً  -إلى حّد كبير-خمل ىياكل اإلنتاج يفسر 

د الرئيسي ليياكل التجارة الخارجية، كما سبق ربما تعتبر كنبادر إلى التأكيد بأف ىياكل اإلنتاج  المحدِّ
"  ك"التغير الييكمي".  كؿ الييكمينعيد التأكيد عمى الفرؽ النكعي الدقيق بيف مفيكمْي "التحكىنا القكؿ. 
االقتصادؼ مف المجاالت في نفس الكقت، المجاؿ  اعددً يشمل  - التحكؿ- الول فأفبينما 

فيك في الغالب  اأضيق نطاقً  -التغير -الثانيالقيمي، فإف –جتماعي كالديمكغرافي كالثقافي إلكا
حصص القطاعات اإلنتاجية مف  مف زاكية العالقات النسبية بيفاالقتصادؼ ينصب عمى المجاؿ 

مف العمالة، كمف ثـ التجارة الخارجية تبط بيا مف الناتج كاالستثمار( ك القيمة المضافة ) كما ير 
كيستخدـ باحثك "البنؾ الدكلي" بالذات طريقة لقياس التغير الييكمي لالقتصاد بداللة  ،اكاستيرادً  تصديراً 

رد )متكسط نصيب الفرد مف الدخل القكمي( فيما يسّمى مساىمة المتغيرات المختمفة في الناتج/ لمف
   Shapley Decomposotion Methodر بطريقة "شابمي" لتفكيؾ مساىمات العناص

كيتـ التمييز في ىذا اإلطار بيف التغير الييكمي الحادث "بيف القطاعات كالتغير الحادث 
قاالت عناصر اإلنتاج، كخاصة قكة بداللة انت -بيف القطاعات-"داخل القطاعات"، حيث يقاس األكؿ

العمل، مف القطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة ، كالزراعة كالتجارة الداخمية، إلى القطاعات ذات 
اإلنتاجية األعمى كىي الصناعة )التحكيمية كاالستخراجية ( كالخدمات الحديثة، كما يرتبط بذلؾ مف 

رتفاعكثافة ك  فعة لإلنتاجية "اإلنتاجية الكمية لعكامل اإلنتاج". أما مستكػ التطكر التكنكلكجي كقكة دا ا 
التغير الييكمي داخل القطاعات فيقاس بداللة التقدـ التكنكلكجي في كل قطاع بغض النظر عف 
انتقاالت عكامل اإلنتاج البْينّية.  كُيطمق عمى التغير الحادث بيف القطاعات " التغير الييكمي 

 (ٕ) ".تغير داخل القطاعات " التغير الييكمي االستاتيكيالديناميكي" بينما يطمق عمى ال
 

                                  
( )

 See : 

- Fesiha Haile , Structural Change in West Africa, A Tale of Gain and Loss, world 

Bank Group, Macroeconomics, Trade and Investment Global Practice Group, , 

Policy Research Working Paper     , February     . 
( ) 

Ibid, pp. - . 
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 ، كفق الطريقة المذككرة: أىم الخالصات المرتبطة بيذا الموضوعكفيما يمي 
ففي بنيف بمغ معدؿ   ،ممحكظا خالؿ العقد األخير اقتصادياً جمت كل مف البمداف الثالثة نمكا س .ٔ

ف عانت مف  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٓٓ% سنكيا خالؿ فترة ٗ اإلجماليةالنمك الحقيقي لمناتج المحمي  كا 
اليشاشة كالصدمات الخارجية خالؿ السنكات القميمة األخيرة ، كما حققت "بكركينا" معدال كسطيا 

بعد فترة عانت  ٕٙٔٓك ٕٕٔٓ% في ككت ديفكار بيف ٜ%، مقابل ٙلمنمك خالؿ الفترة بنحك 
 . ٕٔٔٓك ٕٕٓٓفييا مف عدـ االستقرار السياسي الشديد بيف 

معدؿ النمك إال أف البمداف الثالثة تعاني مف انتشار الفقر ك مف "عمق الفقر" ك قد  إرتفاعرغـ  .ٕ
، كفق التكالى% عمى ٖ٘% ك ٗٗ% ك ٔ٘بمغت نسبة الفقر في بنيف  ك بكركينا ك ككت ديفكار 

 .ٕٚٔٓطريقة حساب خط الفقر األساسي عند دكالر كاحد كربع دكالر يكميا لمفرد عاـ 
في  -ظاىرياً –يكمف العامل الرئيسي المفسر لمحقيقتيف السابقتيف المتيف تبدكاف متناقضتيف  .ٖ

ىناؾ نمك بمعنى زيادة كمية في مستكػ  ،االختالؿ الييكمي لمناتج ك قكة العمل، في نفس الكقت
عكامل ، كلك بنسب مئكية مرتفعة عبر الزمف. ىذه الزيادة الكمية تعكد إلى اإلجماليةالناتج المحمي 

داخمية كخارجية، بحيث ترفع مستكيات كمعدالت اإلنفاؽ االستيالكي أك االستثمارؼ كالتكظف 
كلكف ىذا يتـ بطريقة غير مكجية الستيداؼ الفقر الكمي ك المدقع في البالد، مف ، بشكل عاـ

 خالؿ زيادة اإلنتاجية كتقميل الفكارؽ في تكزيع الثركة كالدخل القكمي.
مي في الدكؿ الثالثة لـ تتحقق مف التغير الييكمي لألنصبة مف القيمة المضافة زيادة الناتج الك .ٗ

فإنيا كقعت داخل  -مسببة لمنمك-بالذات "بيف القطاعات". كفي حاؿ حدكث تغيرات ىيكمية
، كخاصة الزراعة ك األنشطة الداخمة في اإلجماليةالقطاعات القائدة تقميديا لنمك الناتج المحمي 

كلـ  ،غير الرسمي كال سيما الخدمات التقميدية، كالتجارة الداخمية، بالجممة كالتجزئةإطار االقتصاد 
كفي   ،ة مف القطاعيف الزراعي كالخدمي التقميدؼيماليحدث انتقاؿ ذك مغزػ لمعمالة كالمكارد الرأس

حالة انتقاالت العمالة الكاسعة مف الزراعة بالذات فإنيا لـ تذىب إلى الصناعة التحكيمية 
الخدمات الحديثة، حيث اإلنتاجية األعمى كالقدرة عمى تكليد فرص العمل الالئقة كذات العائد ك 

 كبير. أنشطة القطاع غير الرسمي إلى حدٍ  إلى -كما أشرنا–ذىبت  المرتفع، كغنماً 
إذ بمغ نصيب الزراعة في القيمة المضافة  ؛يتشابو ىيكل الناتج في الدكؿ الثالثة إلى حد بعيد .٘

% في ككت ٕٗ( ك ٜٜٛٔ% في بكركينا ) عاـ ٖٖ( كٕٙٓٓ% في بنيف )عاـ ٕٚ ةاإلجمالي
 التكالى% في الدكؿ الثالثة المذككرة عمى ٖ، %ٚ، %٘(، ثـ تناقص بنسبة ٕٕٓٓديفكار )عاـ 
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أما عف الصناعة التحكيمية فقد ىبط نصيبيا في البمداف الثالثة، حيث انخفض  ،ٕ٘ٔٓفي سنة 
، بينما لـ ينخفض نصيب التجارة ك ٕ٘ٔٓك  ٕ٘ٓٓ% بيف ٘ا بنحك مف بنيف ك بكركين في كاًل 

% في بكركينا. أما ٗٔ-ٕٔ% في بنيف ك ككت ديفكار كعند ٗٔ-ٕٔعند نحك  بقي ثابتاً 
الخدمات )التقميدية بما فييا التجارة كاألمف كالدفاع كالجياز اإلدارؼ كالخدمات الشخصية( فسبقت 

الناتج % مف ٓ٘أكثر مف  الًيااالقتصاد القكمي كتقدـ حفي  كبرالزراعة بكصفيا المساىـ األ
 .(ٔ)اجميعً لمبمداف الثالثة المحمي اإلجمالي 

 نقصاف مف حيث التركيب القطاعي الييكمي لقكة العمل يالحع فيما يتعمق بدكلة "بنيف" مثاًل  .ٙ
بينما  ،ٕ٘ٔٓ% عاـ  ٕٗإلى  ٕٙٓٓ% تقريبا عاـ ٓٙنصيب الزراعة مف العمالة الكمية مف 

لى حّد أقل فئة "الخدمات األخرػ" كفق التصنيف المعتمد في الدراسة -التجارة  قد  -الحالية كا 
في  حيث النقص الكبير كبالمثل في ككت ديفكار ،امتصت معظـ قكة العمل الخارجة مف الزراعة

ل في القطاع الزراعي، بينما تحقق  لمعممة مكسب  أكبرالتكظف )بنحك عشر نقاط مئكية( قد ُسجِّ
بيف  ي بكركينا نحك تسع نقاط مئكيةبينما بمغ النقص في نصيب الزراعة مف العمالة ف ،في التجارة

أما عف نصيب الصناعة التحكيمية مف العمالة فقد بقي تقريبا دكف تغيير خالؿ  ،ٕٗٔٓك  ٜٜٛٔ
% في ٘-ٗ% في بكركينا  كٖ-ٕ% في بنيف كٛ- ٚ( عند ٕٚٔٓ-ٕٕٓٓ) خمسة عشر عاماً 

 . (ٕ)ديفكارككت 
ة ىي الخدمات منخفضة اإلنتاجية لقكة العمل التي غادرت الزراع كبرفإف المستكعب األ عمكماً ك  .ٚ

"غير الداخمة في التجارة".  كىكذا فإف ىيمنة الخدمات غير الرسمية تظل مصدر انشغاؿ مقمق ك
 . (ٖ)فاالبمد مف الزاكية التنمكية كمف غير المرجح أف تككف محركا لمتنمية المستدامة في ىذه

ىذا في حيف  تظل الخدمات القابمة لإلتجار بعيدة لـ تمسيا عجالت التغير الييكمي مثل السياحة  .ٛ
 يف كعمميات التمكيل الدكلية.    كالنقل البحرؼ كالمالحة كالتأم

 ما يمي:   أيضاً كيحسف في ىذا المقاـ أف نقتبس 
مف منظكر –فريقية الثالثة محل الدراسة إف تحّدؼ تحقيق نمك سريع مستداـ  في الدكؿ الغرب إ

لو ثالثة  -نمكذج النمك المدفكع بالخدمات كفق ما تـ تطبيقو في بعض الدكؿ الناىضة في شرؽ آسيا
كغير داخمة  نسبياً أف القطاعات األعمى سرعة في التكسع ىي منخفضة اإلنتاجية  الوجو الولأكجو: 

                                  
( )

 Fesiha Haile,Opcit, p. . 
( )

 Ibid, p.  
( )

 Idem. 
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أف  والوجو الثانيفي التجارة الدكلية ، كيكدىا االقتصاد غير الرسمي، مثل تجارة الجممة كالتجزئة. 
تفتقد القدرة عمى استيعاب العمالة الخارجة  -مثل التمكيل كتكنكلكجيا المعمكمات–الخدمات الحديثة 

لماؿ كالميارة البشرية. اإلنتاجية كما ىك معمكـ ككثيفة رأس ا عاليةلتّكىا مف القطاع الزراعي. كىي 
أف " الخدمات األخرػ" تفتقد الدينامية التكنكلكجية ك غير داخمة في التجارة  الوجو الثالث

  (ٔ).بطبيعتيا(
ا خدمات كنشير إلى أف فئة "الخدمات األخرػ ىي غير التجارة كالنقل كالتمكيل، كتشمل أساسً  

يدعماف  الحالىما يمي جدكالف نصياف لممبحث كفي، الجياز اإلدارؼ كالخدمات االجتماعية كالشخصية
 (ٕ)الحقائق كالكقائع السابقة عف البمداف الثالثة.

 (9-9جدول )
( النصيب النسبي لمقطاعات مف القيمة المضافة الكمية)حسب القطاعات  اإلجماليةالقيمة المضافة  

 ٕ٘ٔٓك ٕٗٔٓعاـ 
 نسبة مئوية

 العاج ساحل-0222 بوركينا -0222 بنين -0222 القطاع
 ٛ,ٕٓ ٜ.ٕ٘ ٖ,ٕٕ الزراعة
 ٗ ٜ,ٗ ٗ,ٓ التعديف

 ٔ,ٙٔ ٚ,ٜ ٚ,ٗٔ الصناعة التحكيمية
 ٗ,ٖ ٖ,ٕ ٔ,ٔ المرافق العامة

 ٚ,ٔ ٛ,٘ ٓ,ٛ التشييد
 ٗ.ٕٔ ٜ,ٔٔ ٘.ٖٔ التجارة
 ٜ,ٓٔ ٓ,ٜ ٓ,ٓٔ النقل
 ٚ,ٖ ٗ,ٖ ٙ,٘ التمكيل

 ٜ,ٕٙ ٕ,ٕٚ ٖ,ٕٗ خدمات أخرػ 
 ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ اإلجمالي

 

 
 
 

                                  
( )

Fesiha Haile,Opcit, p.  . 
( )

 Idid, pp,  -  . 
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 (2-9جدول )

 0222و 0222عام توزيع العمالة حسب القطاعات  
 نسبة مئكية

 ساحل العاج-0222 بوركينا -0222 بنين -0222 القطاع
 2022 9320 2022 الزراعة
 220 226 222 التعدين

 220 222 923 الصناعة التحويمية
 222 922 220 المرافق العامة

 222 220 029 التشييد
 922 329 0329 التجارة
 0929 222 222 النقل
 220 229 220 التمويل

 2220 229 2929 خدمات أخرى 
 222 222 222 اإلجمالي
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 ثالثلمبحث الا
 يةإستكشافدراسة حالة  الييكل الصناعي والصادرات في السنغال 

 
 الثالثكاف القطاع  فى السنغاؿ ٕٓٔٓ -ٕٓٓٓخالؿ فترة نبدأ ىذا المبحث بالمالحظة أنو 

 (ٕٓٔٓ – ٕٓٓٓ)فترة ال% خالؿ ٔٙ ياإلجماليمثل أكثر مف نصف الناتج المحمى  )الخدمات(
أما مساىمة القطاع الثاني )الصناعة( فقد قدرت بنحك  (،ٜٗٛٔ – ٜٓٛٔالفترة )% فى ٛ٘مقابل 
، كفى (ٕٓٔٓ – ٕٓٓٓ)فترة ال% خالؿ ٙ.ٕٕثـ كصمت إلى  ٜٗٛٔك  ٜٓٛٔ% بيف     

  ٔ.% خالؿ نفس الفتراتٛ.ٙٔ% إلى ٗ.ٕٕنصيب القطاع األّكلي ىبط مفالمقابل فإف 
كمف ىنا يمكف القكؿ إف القطاع القائد لمنمك في السنغاؿ ىك القطاع الثالث، إلى حّد كبير، كقد أسيـ 

ككذا فى العقد   ٕٓٓٓحتى  ٜٜٗٔنسبة الزيادة فى معدؿ النمك منذ عاـ  مالىمف إج كبربالجزء األ
 ( .ٕٓٔٓ-ٕٓٓٓ) ىالالت

 ىيكل القطاع الصناعى أوال :
فى السنغاؿ، إال أف اقتصادىا تميز بتكزيع سيء لإلنتاج  نسبياً برغـ التصنيع المبّكر  

 ٜٜ٘ٔالعاصمة ، كحسب المكقف  في   داكارفى  نسبياً الصناعى، فاإلنتاج الصناعى متركز 
 تسعة مف كل عشرة منشآت ، كثالثة أرباع الكظائف الدائمة. حكاليتحتضف داكار 

بعدـ التجانس، فباإلضافة إلى العدد الصغير مف الشركات الكبيرة  القطاع الصناعيك يتسـ  
التي ُأنِشئت قبل أك أثناء السنكات األكلى لالستقالؿ، كالتي كاف يسيطر عمييا األجانب أك الدكلة 

مف  % فقطٓٔكبينما تمثل المنشآت كبيرة الحجـ   ،ف المنشآت الصغرػ نفسيا، يكجد عدد ال متناه م
( فإنيا تقدـ تقريبًا ثالثة أرباع االستثمار الكمى ٜٜ٘ٔ-ٕٜٜٔفترة التعداد المنشآت العاممة )خالؿ 

كالكظائف كاإليرادات، ىذا فى حيف أف المنشآت الصغيرة تمثل ثالثة أخماس العدد الكمى لممنشآت 
 مف الكظائف. ٓٔ/ٔمف  الصناعية كأقل

                                  
 تـ االعتماد  في مجاؿ البيانات التفصيمية كنتائج الدراسات  الكمية لحالة الصناعة السنغالية  عمى : (ٔ)

- Cisse, Fato. et.al (    ) ,Scoping Paper on Industry in Senegal, Wider Working 

Paper No.         , The United Nationals University World Institute for 

Development Economics Research, Helsinki, in Collaboration with Africa Growth 

Initiative. 
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% مف القيمة المضافة لممشركعات فى السنغاؿ، ٖٓ، أسيمت الصناعة بنحك  ٕٓٔٓك ٜٓٛٔكبيف 
مف  ٕٓٔٓك ٜٜٜٔتناقضًا بيف  اإلجماليةك قد سجل نصيب الصناعة مف القيمة المضافة 

سجمت القيمة  ٕٔٔٓ/ ٕٓٔٓك فى عاـ، ٕٓٔٓ% فى عاـ ٖ٘.ٕٛ% في بداية الفترة إلى ٗ.ٙٗ
% إلى ٛ.ٗٗكمقابل ذلؾ، فإف نصيب التجارة كالخدمات زاد مف ، %ٖٓلمضافة زيادة طفيفة إلى ا

 .ٕٔٔٓ% عاـ ٕ.ٕٙ% خالؿ نفس الفترة، كبمغ النصيب ٗ٘.ٖٙ
بنياية العقد  األساسيةفإف القكػ الدافعة أما عمى مستوى القطاعات الصناعية الفرعية 

% ك ٛ.ٕٗكيرباء كالماء، ثـ قطاع البناء، حيث سّجال األكؿ مف األلفية الجديدة تتمثل في قطاع ال
، كتبعتيما الصناعة الكيماكية بنصيب اإلجماليةمف القيمة المضافة الصناعية  التكالى% عمى ٗ.ٕٕ

% مف ٘ٙ%؛ ك ىذه القطاعات األربعة أسيمت بأكثر مف ٙٔ.ٛ% ثـ الزجاج كاألكاني ٓٔ.ٖٛ
 القيمة المضافة الصناعية الكمية.

عف ذلؾ حيث أسيمت القطاعات  كانت األمكر مختمفة قميالً مطمع التسعينات  و عندغير أن  
 .%ٕٚ.ٛكأسيمت صناعة السكر بنحك  % مف القيمة المضافة الصناعية،ٓٙاألربعة األكلى بنحك 

حيث جاء الجانب األكثر أىمية مف قطاع كانت الثمانينات تقدم قبل ذلك صورة مختمفة، 
% مف القيمة المضافة الصناعية، بينما لـ تقدـ الصناعة الكيماكية ٖٓأسيـ بػػ الكيرباء كالماء الذػ 

 ،%ٛ.ٖٔ نسبة%، كتقدمت صناعة السكر بٕٔ%، كتالىما قطاع البناء ثالثًا بمساىمة ٚسكػ 
كقطاع آخر كاف ميّمًا في بداية الثمانينات ثـ تناقصت أىميتو بعد ذلؾ ىك تجييز كحفع المحـك 

% مف القيمة المضافة الصناعية، ك أسيمت القطاعات األربعة األكلى بػػػػ ٘.ٚحيث أسيـ بػػ 
 % مف القيمة المضافة الصناعية.ٚ.ٖٙ
أنو عبر السنكات الثالثيف الماضية فإف ىيكل اإلنتاج لمقطاع  االستنتاج من كل ما سبقيمكف 

قميل  -بتعبير آخر - الصناعي فى السنغاؿ ظل يتسـ بالتركز عند عدد قميل مف القطاعات؛ أك أنو
في إطار ىذا التركز فإنو بينما تناقص نصيب بعض القطاعات مف القيمة المضافة ، ك التّنكع

الصناعية الكمية، كما في حالة صناعة السكر كصناعة تجييز المحكـ، فإف صناعات أخرػ زادت 
 .أىميتيا مثل الصناعة الكيماكية كالزجاج كالخزفيات

( فإنو خالؿ السنكات الثالثيف المذككرة، فإف القطاعات ٔ-ٖقـ )ككما ىك مكضح فى الجدكؿ ر 
التي ىيمنت عمى القيمة المضافة الصناعية في السنغاؿ ىى : الكيرباء كالماء، كقطاع  األساسية

% ك ٜٛ.ٚٔ% ك ٜ.ٖٕالبناء، ك الصناعة الكيماكية ، كصناعة السكر، بأنصبة نسبية بمغت 
 .التكالى% عمى ٘ٔ.ٚ% كٜ.ٓٔ
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اعات المسيطرة ىي فإنو فى بداية الثمانينات كانت القط السجل التاريخيعكدة إلى كبال 
ك  ٕ٘ٓٓ.  كخالؿ الخمس سنكات بيف الطاقة، البناء، السكر، تجييز كحفع المحكـ كاألسماؾ

حدثت بعض التغيرات الميمة : فبينما بقيت الطاقة كصناعة البناء فى المقدمة بمعيار القيمة  ٕٓٔٓ
، كالكرؽ بع نقاط مئكية( كتميو الكيماكياتف قطاع الطاقة فقد جزًء مف أىميتو )بسالمضافة فإ
 كالطباعة .

فإف القطاعات التى سجمت أعمى معدؿ  ،0222و 0222وخالل السنوات الخمسة بين 
 ،لمنمك ىي صناعة زيكت الطعاـ )أك المائدة(، كالمشركبات ، تمييا معدات النقل ، كالحبكب الغذائية

ف كانت األىمية النسبية لكل منيا ضئيمة  ك فى المقابل، فإف  ،% لكل منيا٘، بما ال يزيد عف جداً كا 
، كىى ٕٓٔٓك ٕ٘ٓٓقطاعات أخرػ تناقصت أنصبتيا مف القيمة المضافة الصناعية الكمية بيف 

ات كلعميا الصناع أشغاؿ الخشب كالمنتجات الخشبية، كالصناعة الجمدية، كالقطف كالمنسكجات )
 خالؿ الفترة. التكالى% عمى     ك  ٓ،     ,ك  ٓ    ,القائمة عمى المكارد الطبيعية( بػػػػػ

كما يالحع تناقص نصيب القطاع الرسمي الحديث مف القيمة المضافة الصناعية الكمية مف 
إف تطكر ىذا القطاع فى ف كفي الكاقع، ٕٓٔٓ% فى     % فى بداية الثمانينات إلى     
ككانت أقل قيمة لنصيبو النسبي قد سجمت فى منتصف  ،عامًا الماضية كاف متكاضعاً  الثالثيف

بينما كاف قد بمغ أعمى نقطة لو فى بداية  –%( ككذا فى مطمع األلفية الجديدة     الثمانينات )
كبمغت مساىمة القطاع الرسمى الحديث فى السنكات الخمسة الماضية ، ٕٚٓٓالثمانينات ككذا في 

 %، بأعمى مف الفترات السابقة عمى كل حاؿ.ٙٗ حكالي
 الصادرات ثانيا :

لـ يكف ىناؾ اتجاه إلى التنكيع الحقيقي فى وفق بعض التقديرات اإلحصائية لتطور التجارة الدولية، 
، كبقيت الصادرات إلى حد كبير متسمة بقدر (ٕٓٔٓ – ٜٓٛٔ)فترة الخالؿ  السنغاليةالصادرات 

 السنغاليةنصيب نسبى فى الصادرات  أكبركيتبيف أف الصناعة الكيماكية تمتعت ب ،عاؿ مف التركز
أما % مف الصادرات، ٕٓتبعيا تجييز كتكرير البتركؿ  بقرابة ، %(٘٘.ٖٕ)بنسبة  ٕٔٔٓعاـ 

% مف صادرات ٔٔاألكثر أىمية فيك صناعة الزجاج كالخزفّيات بنصيب نسبى  القطاع الثالث
 السنغاؿ.

أكثر مف نصف الصادرات، كفى نفس الكقت فإف  - كما ىك كاضح - الثالثة تمثلىذه القطاعات 
 ، كاألغذية األخرػ( أسيمت كحفع المحكـ كاألسماؾ، كزيكت الطعاـقطاعات اإلنتاج الغذائي )تجييز 
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  (ٔ).%٘% مف الصادرات، بينما أسيـ التبغ بأكثر قمياًل مف ٕٓبػػػػ 
نالحع أف صادرات السنغاؿ تتميز عف بقية  دكؿ غرب ي تعميقنا عمى البيانات السابقة فك 

بأنيا صادرات تقع فى نطاؽ السمع المصنعة  بشكل عاـ، حتى في قطاع البتركؿ، حيث يتـ  أفريقيا
تجييز ما يتكفر منو، كتكريره قبل التصدير  فيي أقرب إلى المنتجات بتركلية، كليست مجرد نفط 

لصادرات المصّنعة لمسنغاؿ تقع ضمف ما يسّمى أف ا - عمى كل حاؿ -خاـ. كلكف يالحع 
بالصناعات الخفيفة، أؼ تمؾ القائمة عمى المراحل التصنيعية كالتكنكلكجية األكلى  فى الدكرة 

-Resource عمى المكارد الطبيعية –تصنيعيًا  –اإلنتاجية كالتكنكلكجية، بمعنى أنيا قائمة 
based عمى المستكػ المنخفض كالمتكسط لمتكنكلكجيا –تكنكلكجيا  –، كقائمة  Low &Medium 

Technology ، كتقـك باإلنتاج شركات كبيرة فى الغالب، مما يعنى التيميش النسبي لممشركعات
 الصغيرة كالصغرػ كالمتكسطة كالقطاع غير الرسمي، مف القطاع الصناعي/التصنيعي باألحرػ.

، حيث يتبيف مف Sophistication Indexبمؤشر التعقد بتحميل ما يسّمى  وتتعزز ىذه النتائج
ـّ إجراؤىا خالؿ فترة  مشكمة تكاجو السنغاؿ ىي مشكمة  أكبر، أف  ٕٓٔٓ-ٜٓٛٔالتقديرات التي ت

كلعل ىذا يؤكد ما سقناه  ،نقص درجة التعقد في مجاؿ الناتج ، بأكثر مف مشكمة التنكيع في حد ذاتيا
كلي، كاف ىذا التنكيع أ مف تنكيع ىيكل الصادرات مف جية نسبًيامف أف لدػ السنغاؿ درجة مرتفعة 

في منتجات الصناعة الخفيفة ذات التركز في تجييز المكارد الطبيعية  اً منحصر  -مف الجية األخرػ -
)في قطاعات الكيماكيات كالبتركؿ كالزجاج مع الخزفيات، ثـ األغذية كالمشركبات كالتبغ( أؼ أنو 

 ير معقد .كلكف غ نسبياً متنكع 
شيدت تقمبات عديدة  الصناعات التصديرية الرئيسية، يتأكد أف من البيانات المسجمةو 

كمف الشكاىد عمي ذلؾ، تناقص نصي ،ٖٕٔٓإلى،  ٕٓٓٓخالؿ السنكات الثالث عشر مف سنة 
 ٕٔٔٓ% فقط في عاـ ٘ٛ.ٜ إلى ٜٜٚٔ% عاـ ٖٗجييز كحفع المحكـ كاألسماؾ مف تب 

 % فقط. ٛحيث بمغ  ٕٛٓٓشيده ىذا القطاع الفرعي قد تـ تسجيمو عاـ  اً ككاف أكثر انخفاض
بمغ أعمى نقطة عند عتبة نصيب القطاع التصديري الرئيسي وىو الكيماويات  كفى نفس الكقت فإف

بينما بمغ أدنى نقطة لو فى عاـ   ٜٜٛٔ% عاـ ٖٖحيث بمغ أكثر مف (، ٖٕٔٓ-ٕٓٓٓ)الفترة 
%( ٚٗ) ٕٓٓٓكتكرير البتركؿ فقد حقق أعمى مستكػ لو عاـ %(؛ أما تجييز ٗٔ)بنسبة  ٕٙٓٓ

كلكف أكثر التطكرات إثارة ىى تمؾ التى لحقت بالزجاجيات كالخزؼ  ،قبل أف ييبط ثـ يعمك مرة أخرػ 

                                  
( )

 Cisse, Fato. et.al, Opcit, p p.  -   
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% عاـ ٕٔثـ عادت لتحقق نحك  ٜٜٚٔ% مف الصادرات عاـ ٘.ٓكالتى لـ تسجل أكثر مف 
ٕٓٔٓ .. 

غير مستقرة  السنغاليةو مما سبق ىك أف الصادرات يإلالذػ يمكف أف نتكصل االستنتاج و 
% مف الصادرات، ٘٘مف حيث أف ثالثة قطاعات تسيـ بأكثر مف  نسبياً ثـ أنيا قميمة التنكع ، كمتقمبة

كثالثة قطاعات أخرػ تقدـ أكثر مف رْبع الصادرات المتّبقية، مع االحتفاظ بمالحظتنا السابقة حكؿ 
تبرز في انخفاض مستكػ التعقد بأكثر مما تظير في التنكع في  غاليةالسناف المشكمة في الصادرات 

تمتمؾ نفس المستكػ لمتكسط نصيب  ٜٓٛٔأف بمدانًا أخرػ كانت عاـ  أيضاً المالحع ، حّد ذاتو
، مثل السنغاؿ، تظير مؤشرات مختمطة.  إذ يتحسف مؤشر "تعقد   اإلجماليةالفرد مف الناتج المحمى 
ندكنيسيا، ك كذلؾ الصادرات" فى الدكؿ ذ ات معدالت النمك األقكػ مثل الرأس األخضر ك سريالنكا كا 

 .أفريقيازيا كتكنس كجنكب مالى
نمحع كجكدًا ليا  نسبياً " صناعات الشمس المشرقةف ما يمكف تسميتيا "أ أيضا  نستنتج 

برغـ  -كمف أىميا الصناعة الكيماكية ذات المحتكػ التكنكلكجي المتكسط يلاداخل االقتصاد السنغ
آثارىا األقرب لمطابع السمبي عمى المحيط البيئي. ىذا بينما نستطيع القكؿ ، فى المقابل ، أف ىناؾ 

، بالنظر إلى انخفاض نسبياً صناعات فى السنغاؿ يمكف لنا أف تصّنفيا بأنيا "صناعات غاربة" 
نكلكجي في األفق التاريخي مثل "صناعة تجييز كمعالجة المحكـ كاألسماؾ"، كفئة محتكاىا التك

 "الصناعات الغذائية األخرػ" .

 خالصات عن السنغالثالثا : 
 ما يمى:  السنغاليةيكشف لنا استعراض سجل الصادرات  

 كالمستكػ المخفض مف التعقد التركز الزائد لمصادرات

  
 المستكػ التكنكلكجى( )انخفاض لمناتج الصناعى( )عدـ التنكيع الييكمى

    
تنطبقاف بكضكح عمى بمد مثل السنغاؿ ينخفض فيو مستكػ الّنمك، كتككف  الخاصيتانىاتاف 

 عممية التنكيع بطيئة، كما تكاجو عكائق داخمية ذات طبيعة تنظيمية .
كمع ذلؾ يمكف لنا القكؿ إف المستكػ الفعمي لعممية التنكيع ليس بذلؾ البعيد عّما يمكف كعّما يجب 
أف يككف فى ضكء كل مف المستكػ المحقق لمتنمية ككذا متكسط نصيب الفرد مف الدخل القكمي 
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ػ بالفعل مف أجل التغيير، كفق ما تر  كمع ذلؾ فإف ىامش المناكرة يبدك ضيقاً ، كمعدؿ النمك
 المنظمات الدكلية ك خاصة المعنية بالتمكيل.

فإف ىذا اليامش الضيق لممناكرة الذػ تتحدث عنو منظمات األمـ المتحدة يمكف  -فيما نرػ  - كلكف
كما ىك الكضع ، أفريقياأف يتسع فى حالة ما إذا تـ التكجو إلى التكامل اإلقميمى كشبو اإلقميمى فى 

 .أفريقيامصر كدكؿ غرب  فى المشركع التكاممى المقترح بيف
أف بعض الدارسيف مف "معيد جامعة األمـ لمتحدة لمبحكث  ، نجد مثالً وفي ىذا السياق

لمسنغاؿ يجب أف يركز عمى تحسيف ىياكل البنية االقتصادؼ يركف أف اليدؼ  (ٔ)"االقتصادية
ف كاف المالحع أف األساسية لمحمى % مف الناتج أٔ، كخاصة تحسيف إمدادات الكيرباء )كا 
كيركف أنو تتمثل مشكمة السنغاؿ االستثمارية  ،بالفعل( األساسيةيتـ إنفاقو عمى قطاع البنية  اإلجمالية

في أنو ال يتـ تخصيص الكميات الكافية مف الكيرباء، مما يشكل العائق الرئيسي أماـ النمك 
 - ات التى تـ إجراؤىاحسب االستبيان - الصناعى، ك أف نقص إمداد الكيرباء كاالنقطاعات المتكررة

كربما يكمف أف تككف  (ٕ)،فى كجو تنمية الصناعة كنمك االقتصاد األساسيةىى كاحدة مف العقبات 
تمثل عاماًل جاذبًا بما يكفى لممستثمريف،  ”الكيربة“الخصخصة حاًل محتماًل، ما دامت معدالت 

، ذات  SENELEC" السنغالية" لشركة الكيرباء الكطنية  مالىاألداء الك كتبرز ىذه مشكمة العرض 
.  كالحق أنو كـ مف بالد حققت مستكيات مرتفعة مف "كيربة البالد" كلكف ىذا لـ (ٖ)الباىظة التكاليف

يشكل عامل جذب كاٍؼ لممستثمريف، كخاصة األجانب منيـ، حتى مع "الدعـ"  الحككمي إلمدادات 
 الطاقة مف الكيرباء كالغاز. 

و الدراسات الدكلية بالخصكص يتعمق بالتعميـ،  كخاصة مف حيث إلىكمكضكع آخر تشير 
عدـ التكافق بيف العرض كالطمب، ككجكد كفرة نسبية مف الخريجيف ناقصي التأىيل مما يؤدػ إلى 

فى السنغاؿ كرفعو إلى المستكػ  تحسيف مستكػ رأس الماؿ البشرؼ  معدؿ مرتفع لمبطالة ، كأنو يتعيف
 كمف رأينا أف التعميـ ال يمثل في حّد ذاتو مدخاًل كافياً  ،ارب فى البمداف الناىضة في شرؽ آسياالمق

لـ تكتف بالتعميـ  -التى تقدـ مثااًل عمى ذلؾ ك  - زيامالىلمتنمية، حيث تشير تجربة "ماىاتير دمحم" فى 
ف كانت مع عالقة كثيقة با  لشركات كلكنيا صممت كنفذت "حزمة إصالحات" متكاممة، كا 

 عابرة الجنسيات، كلكف مع عدـ االنصياع لكصايا "صندكؽ النقد الدكلى" .

                                  
( )

 Cisse, Fato. et.al, Opcit,, P.   
( )

 Ibid.,p.   
( )

 Idem 
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نالحع بالنسبة لجميكرية مصر العربية أف االقتصاد  ،الشيء بالشيء يذكرحيث أف ك ا ىذ     
، مع انخفاض مستكيات التحكؿ الييكمي، إذ تسيطر عمى الناتج نسبياً المصرؼ لـ يزؿ فقير التنكع 

عدة قطاعات تقع فى إطار األنشطة األكلية كالخدمية )البتركؿ كالكيرباء كالعقار  اإلجماليةالمحمى 
كالتشييد كاالتصاالت( مع تغير فى مراتب أنصبتيا النسبية خالؿ الفترات الزمنية المتعاقبة، كخاصة 

 زية مؤخراً كتتأكد ىذه السمة مع تزايد االكتشافات الغا  ،منذ مطمع السبعينات مف القرف المنصـر
بحيث يمكف أف تتعمق سمة "االقتصاد الريعى"، كتنخفض مف ثـ درجة التنكع )حيث ينخفض 

% تقريبا( كتنخفض درجة التعقد ٙٔ-٘ٔالنصيب النسبي لمقطاع الصناعى التحكيمى إلى حدكد 
 في كل مف الناتج المحمي ك الصادرات، حيث تسيطر المنتجات ذات التكنكلكجيا أيضاً التكنكلكجي 

 المنخفضة كالمتكسطة.  
، عمى كل حاؿ، أنو تسكد حالة مف الجمكد فى درجة التعقد التصديرػ عمكماً كمف المشاىد 

مف التطكر الصناعي كذات األداء بالغ التكاضع في سجل  نسبياً فى البمداف ذات المستكػ المنخفض 
 المقترف بالتحكالت الييكمية العميقة.االقتصادؼ النمك 

 (٘-ٖجدكؿ نّصي )
 ٕٕٓٓ-ٜٓٛٔمف عاـ  القيمة المضافة الصناعية مالىأنصبة القطاعات الصناعية الفرعية مف إج 

النصيب النسبى 
-2332النصيب النسبى  القطاعات الصناعية )%( 2332-0202

 القطاعات الصناعية )%( 0202

 تجييز كحفع المحـك كاألسماؾ -ٔ      تجييز البتركؿ كفحـ الككؾ -ٖٔ     
 الدىكف )زيكت الطعاـ( -ٕ      الصناعة الكيماكية -ٗٔ      
 طحف الحبكب كتصنيع منتجات الحبكب -ٖ      تصنيع منتجات المطاط -٘ٔ     
 تصنيع األغذية مف الحبكب -ٗ      الزجاجيات كالخزؼ -ٙٔ     
 تصنع كمعالجة السكر -٘      المعادف كخدمات الّسبؾ -ٚٔ     
 تصنيع األغذية األخرػ  -ٙ      اآلالت تصنيع -ٛٔ     
 تصنيع المشركبات -ٚ      صناعة المعدات كاألجيزة -ٜٔ     
 تصنيع منتجات الدخاف -ٛ      معدات النقل -ٕٓ     
 تصنيع القطف كالمنسكجات -ٜ      منتجات مختمفة -ٕٔ     
 الجمكد تجييز كتصنيع -ٓٔ      الكيرباء كالماء كالغاز -ٕٕ      
 األشغاؿ الخشبية كالمنتجات الخشبية -ٔٔ      صناعة مكاد البناء -ٖٕ      

 الكرؽ كالمكاد المكتبية -ٕٔ       
 اإلجمالي 222

Source: Cisse, Fato. et.al (    ) ,Scoping Paper on Industry in Senegal, Table  , p.   
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 )ٙ-ٖ(جدكؿ

   (Employment Rates by Sectors) معدالت التشغيل حسب القطاعات
 (ٕٓٔٓ – ٜٓٛٔ) في الفترة

 )%( لنسبيا النصيب رقم القطاع )%( النسبي النصيب *رقم القطاع
2 9.22 29 2.63 
0 6.92 22 9.32 
9 2.00 22 2.32 
2 2.20 26 2.09 
2 22 29 9.66 
6 9.22 23 0.29 
9 2.09 23 2.22 
3 2.30 02 2.60 
3 2.90 02 2.69 
22 2.29 00 22.62 
22 2.90 09 23.22 
20 2.00   

 222 اإلجمالي
 كما ىك مكضح في جدكؿ القيمة المضافة* 

Source: Cisse, Fato. et.al (    ) ,Scoping Paper on Industry in Senegal, table  , p.  . 
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  المبحث الرابع
 نظرة مقارنة موجزة() التنويعاستعصاء عي و االقتصاد الري حالة نيجيريا:

 

اقتصادًا كحيد المحصكؿ، حيث إف تصدير البتركؿ، كسمعة أكلّية،  االقتصاد النيجيري يعتبر     
كليذا الكضع دالالتو  ،ٜٜٓٔمتحصالت الصادرات منذ  مالى% مف إجٜ٘يشكل ما يزيد عف 

كقد أخذ   ،االقتصاد الكمية، حيث تنتقل اآلثار المصاحبة لو مباشرة إلى سائر االقتصادية
الدخل  محدداتقامة اقتصاد تتكسع فيو إ، بمعنى االقتصادػكف يحاّجكف لمصمحة التنكيع االقتصادى

مرتبطاف  االقتصاديةكالتنمية االقتصادؼ كالعمالة، كمدخل لمنمك كالتنمية.  كالحق أف التنكيع 
ا يفتقده االقتصاد كحيد المنَتج   ببعضيما البعض، إذ يقدـ التنكيع فرصًا لنمك الدخل كالعمالة، مم

mono-product حسب الدراسة التي نعتمد عمييا ىنا. ٔ 
لتحقيق اقتصاد أكثر تنكعًا، فإنيا لـ تنعكس في نيجيريا كبغض النظر عف المحاكالت التى جرت    

مستكػ المعيشة، كذلؾ بسبب محدكدية  ، كتقدـ فىاألساسية، كعمى تحسف البنية مستداـف ظعمى تك 
 كغير ذلؾ. العمل غير الماىر، كافتقاد األمف كالفساد ..غمبة رأس الماؿ ك 

العالقة بيف تطكير القطاع  -تجريبياً -أف تفحص  -التي نعتمد عمى بياناتيا ىنا-كتحاكؿ الدراسة
، كذلؾ باستخداـ ٕٙٔٓلعاـ  كالربع الثانى  ٜٜٜٔاألكؿ لعاـ  عف الرببياالقتصادؼ الخاص كالتنكيع 

كتبيف نتائج التحميل أف   البيانات المأخكذة مف مصادر نيجيريةاستنادا إلى تحميل السالسل الزمنية 
القصير  ْيففى كل مف األجماالقتصادؼ لمتنكيع  اً يمّ م محدداً مستكػ االستثمار الخاص يمثل 

باإلضافة إلى األثر التدميرؼ  ،كعية الحككمة، كناألساسية، فإف نكعية ىياكل البنية بالمثلك . كالطكيل
عممية ميمة ل محددات أيضاً تمثل ك  التي تشنيا جماعات )إرىابية( في الداخل،المسمحة  يجماتمل
 .فاألجميْ  يفاالقتصادؼ لتنكيع ا

قد شيد تقدمًا ممحكظًا مف حيث نمك الناتج خالؿ  ؼ برغـ أف االقتصاد النيجير ىكذا فإنو ك ك  
، إال أف ذلؾ لـ يترجـ بعمالة قكية كبنية أساسية كتطكر مستداـ فى في مجمميماالعقديف السابقيف 

 .معيشةالمستكػ 

                                  
( )

 See: Innocent Chukwuka Ogbonna, Private Sector Development and Economic 

Diversification, Evidence from Nigeria ,in Advances in Social Sciences 

Research Journal, Vo. , No. ,     , Publication Data University, Abakaliki. 
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 0226-2333أوال : لمحة عن االقتصاد النيجيري في الفترة 
بمعدؿ نمك سنكػ لمناتج الحقيقى فى  ٕٙٔٓ-ٜٜٜٔالنيجيرػ فى فترة االقتصادؼ تميز األداء    

% ثـ ىبط قمياًل ٛٛ.ٚبمغ المتكسط  ٕٗٓٓ – ٜٜٜٔكعمى كجو التحديد بيف  %.ٗٗ.ٙالمتكسط 
 .ٕٙٔٓ-ٕٔٔٓ% فى فترة ٜٓ.ٗثـ إلى  ٕٓٔٓكعاـ  ٕ٘ٓٓ% بيف عاـ ٖٗ.ٚإلى 

يتكشف  ؼ نيجير لالقتصاد ال يالمممح الرئيس، فإف االقتصادػلمنمك  نسبياً  ىالكبرغـ ىذا المعدؿ الع
عمى القطاع األّكلى، بمعنى كجكد  ،، كبشكل غير متناسبات النمك تعتمد بصفة رئيسيةديناميّ في أف 

عمى  االقتصادية بدكف أية إضافة ممحكظة لمقيمةكاستخداـ الصناعة استخراجية كالزراعة الكفائية 
لعائدات التصدير إلى مكارد البتركؿ كالتى ىى ناضبة  ، كحيث تعكد الكتمة الغالبةالمستكػ الكّمي

 معرضاً كىذا يجعل االقتصاد  ،أسعارىا بعكامل خارجية دكتتحد بطبيعتيا، كما ىك معركؼ،
 ،التغير فى الشركاء التجارييف، كما يككف معرضًا النتقاؿ الصدمات الخارجية لالنكشاؼ الدائـ بفعل

 آفاؽ النمك كاالستقرار كالتنمية. مما يعرض البالد لعكاقب سمبية مف حيث
 بالغ األىمية، مف عدة نكاح: فيك يحمى االقتصاداالقتصادؼ ع يفى مثل ىذه الكضعية يككف التنك 

كاألسعار المحددة عالميًا  يت االنتعاش كالكساد المرتبطة بتقمب أحكاؿ الطمب الخارجدكراً تعاقب مف 
 .لمسمع األكلية التصديرية

االزدكاجية الييكمية مع  –ف التنكيع بجنب البالد مخاطر )المرض اليكلندػ( فإ مف جية ثانية،ك     
الطمب ك األثر المترتب عمى ذلؾ في مجاؿ  -غمبة القطاع األكلي القائـ عمى المكارد الطبيعية

كلكف يشكل  أيضاً كذلؾ عمى العكس مف دكؿ أخرػ غنية بالمكارد ية. كاألسعار لصادرات السمع األكل
فى الحاؿ ا(، عكس الي)مثل كندا كاستر االقتصادػكتصدير النفط فييا مصدرًا لتعاظـ النشاط استغالؿ 
 .، إلى حّد كبيردكف شريؾتقريبا لمثركة، ك يككف تصدير النفط المصدر الكحيد حيث نيجيريا 

االقتصادؼ ) جماعة "بككك حراـ" ...( يعزز التكجو  خطر اإلرىاب المحّميكأخيرًا فإف كجكد 
يساعد عمى تنمية االقتصاد  التنكيع الناجح الذػ مف شأنو أف يخمق فرص العمل كالمتعارض مع 

 .عمكماً القكمي 
كمقابل معمكمية الدكر المنكط بالقطاع الخاص فى النمك أنو  الحالة النيجيريةكيالحع في 
كمل لو، كخاصة كالتنمية كخمق الكظائف، فإف دكر القطاع العاـ يتمحكر حكؿ الدكر الماالقتصادؼ 

كاالستثمارات  الماليةكالمؤسسات القكية كاألسكاؽ  األساسيةمف حيث تكفير ما يكفى مف البنية 
 .ةر يز الغ
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 مقابل التنويع التخصص: ثانيا  
)في   التخصص عميقأدت إلى تقد األجل القصير نيجيريا خالؿ السياسة الحككمية فى يبدك أف    

ككذلؾ فعل تحرير التجارة فى  . كليس التنكيعإنتاج السمع األكلية ممثمة في البتركؿ بصفة اساسية( 
 كل مف األجل القصير كالطكيل 

مف خالؿ سياسات نقدية المنتج تقديـ حكافز لالستثمار أىمية  تجربة النيجيريةكيستخمص مف ال   
مف خالؿ السياسات بالغ األىمية  دكراً  المالية-ةالنقديكيمكف أف تمعب المنظكمة  .ة مالئمةمالىك 

 الماليةالمؤسسات عبر ، كبإمكانيا تكسيع إمكانيات تنكيع االقتصاد (مثالً  منخفضة الفائدة)االئتمانية 
خاص  إىتماـيجب إيالء كما   .خارج النفطتشجيع األنشطة المنتجة  اليادفة إلى  الماليةكغير 

 جدكؿيكضح كفيما يمي ، محاربة الفساد ك ،المنتظـ بالطاقة الكيربائية مدادستثمار بقكة لضماف اإللال
، كدكؿ إفريقية أفريقيالدكؿ غرب  االقتصاديةالمجمكعة مؤشر التنكيع لبعض البمداف أعضاء ( ٚ-ٖ)

                        أخرػ.
 (9-9جدول )  

في الفترة  يةاإلفريقوالقارة  أفريقيالدول غرب  االقتصاديةالمجموعة مؤشر التنويع لبمدان مختارة من أعضاء  
(0229 – 0222) 

 ساحل بنين السنة
 أفريقيا المتوسط وجوت بيرايون  السنغال نيجيريا غنيا غانا جامبيا العاج

 ككل
ٕٓٓٚ ٚ,ٛ ٛ,٘ ٛ,ٙ ٗ,٘ ٖ,ٚ ٔ,ٖ ٕٙ,ٕ ٚ,٘ ٔٓ,ٙ ٛ,ٚ ٗ,ٖ 
ٕٓٓٛ ٛ,ٔ -ٜ.ٓ ٖ,ٛ -٘.ٓ ٖ,٘ ٔ,ٖ ٔٓ,ٚ ٜ,ٔ ٘,ٛ ٙ,ٖ ٖ,ٛ 
ٕٜٓٓ ٚ,ٓ ٙ,ٙ ٘ ٗ ٕ,٘ ٔ,ٖ ٖٔ,ٙ ٖٔ,ٕ ٚ,ٕ ٙ,ٚ ٘,ٕ 
ٕٓٔٓ ٙ,ٔ ٚ,ٚ ٔٓ,ٛ ٗ,ٗ ٘,ٔ ٔ,ٗ ٔٓ,ٕ ٛ,٘ ٔٓ,ٙ ٚ,ٕ ٗ,ٚ 
ٕٓٔٔ ٚ,ٔ ٙ,٘ ٚ,ٛ ٘,ٚ ٗ,٘ ٔ,ٗ ٕٔ,ٛ ٜ,٘ ٔٔ,ٓ ٚ,ٗ ٖ,ٓ 
ٕٕٓٔ ٘,ٜ ٛ,ٛ ٗ,ٔ ٘,ٓ ٗ,ٖ ٔ,ٗ ٔٔ,ٛ ٗ,ٓ ٚ,٘ ٘,ٜ ٖ,ٔ 
ٕٖٓٔ ٘,ٜ ٛ,ٙ ٖ,٘ ٘,ٙ ٗ,ٕ ٔ,ٗ ٔٔ,ٜ ٔ,ٜ ٙ,ٜ ٘,٘ ٖ,ٖ 
ٕٓٔٗ ٘,٘ ٚ,ٖ ٗ,ٚ ٘,ٕ ٖ,ٚ ٔ,٘ ٖٔ,ٓ ٔ,ٛ ٚ,٘ ٘,ٙ ٖ,٘ 
ٕٓٔ٘ ٙ,ٓ ٘,ٜ ٖ,ٖ ٗ,ٖ ٖ,ٙ ٔ,ٙ ٔٗ,ٙ ٙ,ٗ ٔٔ,ٙ ٙ,ٗ ٗ,ٜ 

Source: Innocent Chukwuka Ogbonn, table  , p.  

كعمى مستكػ القارة  أفريقيامف ىذا الجدكؿ يتضح أف نيجيريا ربما تعتبر أقل الدكؿ مف غرب 
إلى عاـ  ٕٚٓٓككل، مف حيث قيمة مؤشر التنكيع المذككر، خالؿ الفترة الممتدة مف عاـ  ة اإلفريقى
عمييا التحكؿ الييكمي  امما يكضح حالة االستعصاء التي بد، أيضاً ، كربما قبل ذلؾ كبعده ٕ٘ٔٓ

كيأتي ذلؾ عمى الضد مف حالة السنغاؿ،  ،التنمكؼ في االقتصاد النيجيرؼ، كاقتصاد ريعي بامتياز
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 ة ياإلفريقك القارة  أفريقياعمى مستكػ غرب  التي تقدـ حالة مقابمة لمنجاح النسبي بال نظير تقريباً 
 ككل.
عمى تصدير  تاماً  اعتماداً ، حيث تعتمد نيجيريا حالتيف متقابمتيف تماماً  اً إذ نيجيريا والسنغالتمثل 
 السنغاليةارجية، بينما تشكل الصادرات في التجارة الخ بّيناً  ىيكمياً  الذؼ يعكس اختالالً األمر النفط، 

الصناعة برغـ غمبة األنشطة الصناعية )الخفيفة( منخفضة كمتكسطة التكنكلكجيا عمى ىيكل -
 القتصاد ساٍع إلى التنكيع الممحكظ عبر الزمف.     مختمفاً  اً جنمكذ -كالصادرات
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 خامسالمبحث ال
 أساسيةاستنتاجات  

 أفريقياانعكاسات ىياكل اإلنتاج عمي التجارة الخارجية لدول غرب  أوال :
جنكب  أفريقيااألنشطة اآلتية، كذلؾ كجزء مف " أفريقياتسيطر عمي ىياكل اإلنتاج في دكؿ غرب 

 كآسيا كأمريكا الالتينية: أفريقياالصحراء" كشطر كاسع مف العالـ النامي في القارات الثالثة 
 ثمة في: ، متم األنشطة األكلية .ٔ

 . أصنافوبما فييا أنشطة الصيد البرؼ كمصائد االسماؾ كاالنتاج الحيكاني بمختمف الزراعة  - أ
) المناجـ كالمحاجر( حيث ترتكز المعادف عمي استخراج المكاد األكلية المعدنية  التعدين - ب

نة بصفة غالبة ، ثـ مكاد الطاقة )مف البتركؿ كالغاز الطبيعي( بصفة ثانكية كفي بمداف معي
نتاج ما يسمي بالمكاد التعدينية إبينما ترتكز انشطة المحاجر عمي  ،فقط مثل نيجيريا كانجكال

فيما يسمي بالصناعات  عمكماً كبيذا المعنى فإف انشطة "التعديف" تتمثل  ،غير المعدنية
 .االستخراجية

 ، المختصة بالقطاعات غير الداخمة في التجارة الدكلية االقتصاديةاألنشطة  .ٕ

 مل ىذه األنشطة مف حيث المبدأ ما يمي:  كتش
، عدا ما يتـ أفريقيا، كال يمثل القطاع الفرعي لمتشييد أىمية تذكر في بمداف غرب التشييد - أ

صالح جزء مف "ىياكل البنية  " خاصة األساسيةفي بعضيا مف أعماؿ متصمة ببناء كا 
 الطرؽ كتكسعات المدف الرئيسية. 

في  جداً ىمية نسبية مرتفعة، أك مرتفعة أ ، تجارة الجممة كالتجزئة، كتمثل التجارة الداخمية - ب
بعض البمداف المذككرة، ضمف أنشطة "االقتصاد غير الرسمي" المييمف عمي 

 جنكب الصحراء بدرجات متفاكتة.  ة اإلفريقى قتصاداتاال
 التي تضـ كال مف:  جتماعية كالشخصيةإلالخدمات ا -ج

 .اييإلكمرفق القضاء، كما  الدفاع كاألمف -
في ىيكل التكظف  عاليةفي القطاع الحككمي، كلو أىمية نسبية  –الخدمة المدنية -

 بالبمداف محل الدراسة.
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الخدمات الشخصية عمي اختالفو ، حيث تدخل لتشكل كتمة رئيسية مف أنشطة  -
 "االقتصاد غير الرسمي". 

ة، مكجية لالستيالؾ المحمي، ات متفاكتف منتجات الزراعة، في جزء ميـ منيا، كبدرجأكرغـ 
ف جزء ميمُا يخصص لمتصدير ) القطف في بنيف ، كالكاكاك في ساحل العاج ك دْع أإال 

عنؾ أف نيجيريا ىي مف قبيل الدكؿ البتركلية أك المنتجة لمنفط، كالمعتبر كنشاط ريعّي 
الزراعة ككل مف  مقصكر عمي عمميات االستخراج مف باطف األرض بصفة أساسية. 

كالمنتجات االستخراجية تعتبر مف قبيل االنتاج المعتمد عمي " الطبيعة " في اقتصاد قائـ 
 عمي المكارد الطبيعية في المقاـ األكؿ. 

، مع غمبة النشاط األّكلّي عمييا، تسمح أفريقياكعمي ذلؾ فإف ىياكل االنتاج في غرب 
القطف كالكاكاك( كخامات الطاقة ) بالتصدير لكل مف منتجات زراعية محصكلية غالبة ) ك

عمي أفريقياغرب  اقتصاداتكانيكـ مف النيجر مثاُل . كتعتمد إلىالبتركؿ( شاممة خاـ 
الصادرات األكلية المذككرة في الحصكؿ عمي "العمالت الصعبة " الضركرية الستيراد ما يمـز 

 ة. مالىمف المدخالت الكسيطة كالرأس ت االستيالؾ، كتدبير مستمزمات االنتاجحتياجاً ال
لعدـ اشتمالو عمي  نظراً كمف ثـ فإف قاعدة االنتاج المكجو لمتصدير ضيقة بطبيعتيا، 

 كأىميا:  Tradable Goods الدكلية"  "المنتجات الداخمة في التجارة
 إلىف نضطر أأك " المصنكعات باختصار" دكف  منتجات الصناعة التحويمية - أ

فيي في الكاقع ك حيثما ISIS تصنيف الصناعي المعيارؼ الدكلي" تكزيعيا كفق "ال
جنكب الصحراء، عمي بعض الصناعات الخفيفة  أفريقياكجدت ، مقصكرة في 

نما لسد قسط طفيف مف  منخفضة المحتكػ التكنكلكجي ، كغير مكجية لمتصدير ، كا 
كبات كالتبغ  ت السكؽ المحمية .. كخاصة في مجاؿ انشطة " األغذية كالمشر احتياجاً 

ذلؾ مف صناعات  إلىك "المنسكجات كالممبكسات " بما فييا "السمع الجمدية ، كما 
 السمع االستيالكية .

االنتاجية، متكسطة كمرتفعة  عاليةمف الخدمات الحديثة،  المنتجات المتاَجر بيا - ب
مستبعدة مف حقل التصدير  أيضاً ؛ فيذه نسبياً المستكػ مف المككف التكنكلكجي 

، كيذكر ىنا خدمات السياحة كالماؿ كالتأميف كالنقل أفريقياكف اك المحتمل لغرب المم
 البحرػ كما يتصل بو مثل الشحف كالتفريغ . 
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ك بما أف قطاعْي الصناعة التحكيمية كالخدمات الحديثة مستبعداف ىكذا، مف ىيكل االنتاج، أْك ليما 
درات كانحصارىا ضـ نسمع اك فئات سمعية أىمية جد ثانكية فقط، فإف ذلؾ يعني ضيق قاعدة الصا

 محدكدة بطبيعتيا .
 ىذا يعني أمرْيف:

، كمف ثـ يسكد اقتصاد ارة الخارجية في االقتصاد القكميانخفاض األىمية النسبية لمتج - أ
كلكف مف جانب آخر  - ىذا مف جانب ،عمي العالـ الخارجي نفتاحتنخفض فيو درجة اإل

عمي التصدير األكلي لمحصكؿ عمي العمالت الصعبة، فيك اقتصاد معتمد بدرجة أساسية 
أساسيًا عمي المتحصالت النقدية مف  الصادرات، الستيراد ما يمـز  اعتماداً كىك يعتمد مف ثـ 

، ك القميل مف اآلالت  مف ) السمع االستيالكية ( المعمرة كغير المعمرة كمستمزمات االنتاج
-Importكالمعدات إف كجدت، في اقتصاد معتمد عمي االستيراد )أك "حساس لمكاردات" 

sensitive.) 
 نكاع الصادرات ، كىذا ما يتبيف مما سبق بكضكح .أضيق قاعدة الصادرات كمحدكدية  - ب

الكمية  صاديةاالقتالكاقعة عمي عاتق صانع السياسات  من أىّم الميام الضرورية،يككف لذلؾ، 
كتغيير  -مف جية أكلي - عامة، كسياسة التجارة الخارجية خاصة، العمل عمي زيادة الصادرات

ىذه ىي الميمة التى يطمق عمييا ، ك مف جية ثانية - ىيكل الصادرات كمف ثـ التجارة الخارجية ككل
كتنكيع الصادرات " أؼ  في أدبيات منظمة "مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة كالتنمية " أنكتاد" " تكسيع

، ضمف أيضاً عممية زيادة القيمة الكمية لمصادرات مع تنكيع ىيكميا السمعي، كالجغرافي أك االقميمي 
عدا الشرؽ كالشماؿ الشرقي منيا، ككذا - ، كمعظـ بمداف آسيايةاإلفريقجدكؿ األعماؿ التنمكؼ لمدكؿ 
 أفريقيا –لرئيسية المككنة لمقارات النامية الثالثة كىذه ىي الكتمة ا ،جماؿأمريكا الالتينية عمي كجو اإل

 إلى، االقتصادػفي المجاؿ  األساسيةكآسيا كأمريكا الالتينية ، حيث تعتبر قضية " التنمية " قضيتيا 
 حد بعيد. 
ات ك مصالح البمداف الساعية إىتمامما ىك متكاتر في األدبيات التنمكية النابعة مف  إلىىذا يعيدنا 

مف أف جكىر التنمية ىك إحداث " التحكالت الييكمية "  اقتصادياً ، كالنامية، كالمتخمفة النمك إلى
 . رة ك أكثرحد بعيد، أك المّتسمة بالجمكد عبر الزمف، لعقكد متكر  إلىيا الراكدة قتصاداتال

لدػ التحكالت الييكمية بيذا المعني ال تقتصر عمي إجراء " التغير الييكمي " كفق المفيـك السائد 
كلكف اجراء عممية عميقة لمتحكؿ الييكمي،  Structural Change لطكاقـ البحثية لمبنؾ الدكلي، أػا
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كىنا تصبح عممية التحكؿ  Transformative Approachفيما يطمق عميو " المقتَرب التحكيمي "
ة القيـ باتجاه لمبعد الثقافي، ممثاًل في منظكم أيضاً الكمي فقط، كلكف االقتصادؼ شاممة، ليس لمبعد 

التركيز عمي مسألة رفع اإلنتاجية، إنتاجية العمل ك اإلنتاجية الكمية لعكامل االنتاج، كمف ثـ االنتقاؿ 
االنتاجية في االقتصاد الرسمي  عاليةاألنشطة  إلىير الرسمية غمف األنشطة اليامشية كالسكداء ك 

 كالحديث. 
جتماعي القائـ عمي اعادة تكزيع إلعمي التحكؿ ا أيضاً بمعناه الشامل كؿ الييكمي كما يشتمل التح

الدخكؿ كالثركات ، بدرجة أعمي مف العدالة كالمساكاة ، بدًء مف رفع مستكيات األجكر بالتكازؼ مع 
و بصفة تدريجية عبر إرتفاعازدياد اىمية العمل الماىر بالمككف العممي كالتكنكلكجي الذؼ يكاصل 

ي ذلؾ زيادة األىمية النسبية لمشريحة المشتغمة بالنشاط كيدخل ف  ،الزمف ، ضمف قكة العمل
مف السكاف أْؼ "القكة البشرية" ضمف السكاف في سف العمل ، بما فييا "الطمبة "، مما االقتصادؼ 

المناسب  االىتماـكجزء مف العممية الشاممة إلعداد القكة العاممة، ب Schoolingيؤكد اىمية الّتَمْدُرس ٍ 
 كEmployability بتعبير آخر قابمية التشغيل  ك Employment   rateل برفع معدؿ التشغي

 ينتج عنو زيادة المككف العامل بالفعل مف قكة العمل ، كتقميص المككف المتعطل . 
، تحكيل ىيكل التجارة الخارجية ، ابتداء مف أيضاً االقتصادي العممية التحويمية لمييكل كتشمل 

ىمية التصنيع أ غيير االنتقائي لييكل االستيراد ، بالتكازؼ مع ازدياد تكسيع كتعميق الصادرات ، كالت
 لىاكىذا يقمل مف درجة االعتماد الزائد عمي الخارج ، ك بالت ،كالخدمات الحديثة في االقتصاد القكمي
قميمي اإلمي النطاؽ المحمي، كعمي النطاؽ ك تدريجيًا، ع نسبياً يرفع مف مستكػ االعتماد عمي النفس 

 الشاممة.  ة اإلفريقىالقاّرية " أك  االقتصاديةاألشمل ضمف " المنطقة  ؼ ، كالنطاؽ القار أفريقيالغرب 
 بيذا المعنى يستنتج أمراف : 

ال يقتصر عمي مجرد التغير في ىذا  الييكمي لالقتصاد والتجارة الخارجية التحولف أ - أ
انتقاالت العاممة بالتدفق مف الزراعة  ػأالييكل، بالمعنى المتداكؿ في المنظمات الدكلية، 

ذا كانت  إلىاالنتاجية المحصكلية فييا بمغادرة العمالة  إرتفاعالتى يسمح  خارجيا. كا 
خارجيا عمي ىذا النحك، باتجاه أنشطة  منخفضة  إلىانتقاالت العمالة تتـ مف الزراعة 

لحضرية )خاصة التجارة االنتاجية بالتركيز عمي القطاع غير الرسمي في المدف كالمناطق ا
الداخمية بالجممة كالمفّرؽ أك التجزئة( فإف مف الضركرػ تغيير كجية ىذا االنتقاؿ، ليس فقط 

و المصطمح المتداكؿ لمتغير الييكمي، كلكف بإعادة بناء إلىمف حيث مجرد االتجاه، بما يشير 
جنب  إلىكلكجي، جنبًا التكن –" قكة العمل" نفسيا بالتمدرس ك التعميـ كرفع المككف العممي 

لعمّك المككف الميارػ في القطاع التصنيعي ك الخدمي   كفقاً مستكيات بأجكر  إرتفاعمع 
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مستكػ األجكر، كمف ثـ نصيب المكّكف األجرػ مف الدخل القكمي )  إرتفاعك لعّل  ،الحديث
ع الدخل بالمقارنة مع عكائد عناصر الممكية ( يحّسف مف درجة المساكاة كالعدالة في تكزي

 .  القكمى كالثركة القكمية عمي كجو العمـك
، يصير المفيكـ المستخدـ لمصطمح " التحكؿ أفريقيابالتطبيق عمى حالة دول غرب  - ب

في العمق ، مف مجرد " التغير الييكمي "   طار التنمكػ أعرض كأشد  إيغاالً الييكمي " في اإل
 خارجيا . إلىالمأخكذ بصفة تقميدية بداللة انتقاؿ كتدفق العمالة مف الزراعة 

  
ذ رتبطة ببعضيا بالمعنى الشامل تضـ ثالث عمميات فرعية م عممية التحول الييكمي التنموي فإف  اً كا 

 ( كىي : articulatedفصمة" كمترابطة ) أك " م
 الصناعة كالخدمات الحديثة. إلىالزراعة التقميدية  التحكؿ مف -ٔ
درجة اعمي مف العدالة كالمساكاة عف طريق اعادة تأىيل قكة العمل كرفع مستكيات األجكر،  -ٕ

 كرفع المككف األجرؼ مف الدخل القكمي بالمقارنة مع عكائد الممكية ) الربح كالفائدة كالريع(.
االقتصاد الخارجي " لمدكلة مف خالؿ زيادة  إمكانية  النسبية في مجاؿ " االستقالليةمزيد مف  -ٖ

كيمكف أف ، الحصكؿ عمي المتحصالت مف الصادرات بالعمالت األجنبية القابمة لمتحكيل
األجنبية مف خالؿ "التحكيالت مف طرؼ كاحد"  كمف  الماليةيصاحب ذلؾ ازدياد التدفقات 

في ك  ،بشكل ثنائي  أك متعدد األطراؼ ، القركض الميسرة المقدمة مف ىيئات التعاكف الدكلية
حالة القركض التجارية، أك المقدمة بشركط السكؽ فيجب اف يقل االعتماد عمي السحب مف 

جنب مع ما يتـ عبر  إلىكيتـ ىذا جنبًا ، أسكاؽ الماؿ الدكلية، كمف أسكاؽ السندات الدكلية
، لناتج المحمي اإلجماليا إلىالديكف  مالىبنسبة اج الزمف مف خفض عبء الديكف، مقاساً 

 كعبء  خدمة الديف ممثاًل في نسبة األقساط كالفكائد إلى متحصالت الصادرات.
ضركرة تكسيع قاعدة الصادرات ، كتغيير ىيكميا السمعي، بزيادة  إلىخرػ أكىذا يعيدنا مرة 

 التصدير النسبي لمصادرات مف السمع المصنعة كالخدمات الحديثة تدريجيًا، ككذلؾ تغيير
طار إىيكميا اإلقميمي، بزيادة كتعميق المشاركة في بناء سالسل القيمة المضافة في 

كنشير ىنا إلى أىمية تطكير التبادؿ  ،الشامل اإلفريقىفي اإلطار القاّرؼ  "، ثـإيككاس"
، كخاصة الدكؿ ذات الثقل أفريقياكاالعتماد المتبادؿ بيف مصر كبيف مجمكعة دكؿ غرب 

داخميا مثل نيجيريا كغانا، مف جية أكلي ، ك الدكؿ ذات الكثافة النسبية  كبرالنسبي األ
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ساحل العاج "( مف جية / األعمى في المبادالت التجارية مع مصر ) مثل " ككت ديفكار 
باتجاه الدكؿ ذات الميراث الحضارػ كالثقافي المشترؾ بيف غرب  - كمف جية ثالثة، ثانية
كىذه الميمة المثمثة المعقدة تتطمب  ،، مثل السنغاؿ كالنيجرالعربي أفريقياكشماؿ  أفريقيا

السياسي المصرػ، إلجراء ما يمـز مف التعديالت االقتصادؼ تكثيف الجيد مف صانع القرار 
جنكب الصحراء عمى  أفريقياالمتبادلة بيف مصر ك  االقتصاديةفي الصيغ المستقرة لمعالقات 

، كمنطقة غرب  كجو  ىالمصرية عم االقتصاديةخيرا لدائرة المعامالت القادمة أ أفريقياالعمـك
 الخصكص.   

 من المدخل التجاري إلى المدخل اإلنتاجي ثانيا :
 اإلفريقىاالقتصادؼ الكضع  إلىبالنظر المقارف  .ٔ

التعّثر كالجمكد في مسيرة التكامل  إلى، كحيث تتبيف العّمة المؤدية أفريقيابما في ذلؾ منطقة غرب 
، كسيادة  ىج بطابعيا المتنافس ، مف جية أكلنتاالربي، متمثمة في تشابو ىيكل االعاالقتصادؼ 

اليياكل التقميدية التى تغمب عمييا األنشطة األكلية في قطاعي النفط كالزراعة مف جية ثانية ، فإف 
كحتى في حاؿ  ،كغربيا أفريقياضيق نطاؽ المبادالت التجارية المحتممة مع  إلىىذا كذاؾ يؤدػ 

 تطكر ىذه المبادالت يالحع أمراف:
في الكتمة الغالبة مف التجارة البينية، في المنتجات الزراعية كالغذائية، كالنفط  - إنيا تتركز - أ

 الخاـ كما يتصل بو، كاستخراج المعادف . 
كليس األثر   divertiveما يسمي باألثر التحكيمي لمتجارة  التبادل التجاري يغمب عمي  - ب

بمعنى أف الزيادة الكمية ك التطكر النكعي لمتجارة   creativeنشئ أك الخالق لمتجارة الم
المتبادلة ال تأتي مف خالؿ التكسع في القطاعات االنتاجية المشتركة، كلكف مف خالؿ 

داخميا، دكف تغيير جذرؼ في الييكل  إلىتحكيل التجارة مف البمداف خارج منطقة التكامل 
لمتجارة في البمداف محل التكامل. بعبارة أخرػ، إف تغيير الييكل  لىاالتالسمعي لمناتج ك ب

 ال يصاحبو تغيير جذرؼ مرغكب في التركيب السمعي.  الجغرافي أك اإلقميمي لمتجارة

العربي المشترؾ، نجد ثالثة دركس االقتصادؼ مف الخبرة الممتدة ذات الطابع ) السمبي( لمعمل  .ٖ
 :، ك مع غربيا خصكصاً عمكماً جنكب الصحراء  أفريقياصرية مع مفيدة في حالة العالقات الم
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 حالياً كنالحع اف ىذا العامل متكفر  ،ضركرة تكفر اإلرادة السياسية لتفعيل العمل المشترؾ - أ
)بالمقارنة مع غياب ىذا ة ياإلفريق، بما فييا غرب ةاإلفريقىبالفعل في العالقات المصرية 

 ألسباب مختمفة(.  عمي المستكػ العربي حالياً العامل 
" العمل الجماعي األشمل " ك التمسؾ بو ، مع عدـ تكفر " المناخ " المالئـ  ىإلإف التطمع  - ب

، ك إنو قد يككف افساد العمل التكاممي إلىما أدػ لذلؾ، كخاصة مف الناحية السياسية، رب
مف  " أؼ مسار ) دكلة / دكلة ( بدالً  تفعيل " المسارات الثنائية إلىمف األصكب االتجاه 

 .(  إيككاسالتعامل مع كتمة بأكمميا مثل )
بيف مصر كبيف دكؿ مختارة  "ؼاألفرادلذلؾ يمكف أف ننصح بالتعامل الثنائي عمي المستكػ " - ت

، كال بأس أف تشترؾ اكثر مف دكلة مع مصر في ذلؾ،  مثالً  أفريقيابعينيا مف منطقة غرب 
 ث( . أؼ بدخكؿ )طرؼ ثال

كيمكف أف يتـ اختيار الدكؿ محل التبادؿ مف كاقع السجل التاريخي لمتصدير كاالستيراد بيف  - ث
، فيما ىك مجرب بالفعل عبر ياً مكتتكسع كمصر كىذه الدكؿ، بحيث تزيد التجارة )عمقًا(، 

 الزمف .
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 أىم النتائج والتوصيات
 أىم النتائج :أوال  
كخاصة في ، عدد مف المزايالالستفادة مف  أفريقياإلى دعـ عالقاتيا مع دكؿ غرب  مصرتسعى  -2

 :لىاعمى النحك التالتجارة الحرة القارية الشاممة، كذلؾ  يةتفاقاإلطار المتكقع ال
لمعديد مف  القارية، األمر الذؼ يعد متنفساً  يةتفاقاالالسكؽ الكاسعة لمدكؿ األعضاء في  - أ

بدكف سداد رسكـ  أفريقياث تستطيع النفاذ ألسكاؽ دكؿ غرب المنتجات المصرية، حي
 جمركية، نتيجة لإلعفاءات المتبادلة.

حيث تقبل تمؾ الدكؿ عمى المذككرة  يةتفاقاالفي االستفادة مف ىيكل كاردات الدكؿ األعضاء  - ب
في إنتاجيا يأتي عمى رأس تمؾ  عاليةاستيراد العديد مف السمع التي تتمتع مصر بميزة 

ئمة السمع الغذائية كاألدكية كالسمع اليندسية كاألدكات المنزلية كمكاد البناء باألخص القا
 السيراميؾ كاألدكات الصحية كمنتجات األلمكنيـك كالحديد كالصمب كالمنتجات الجمدية.

مثل المكاد الخاـ  أفريقيااستيراد العديد مف المكاد الخاـ الالزمة لمصناعة مف دكؿ غرب  - ت
 بغ كالبف كالشاؼ كالجمكد الخاـ كالمحكـ كالسمسـ.كالنحاس كالت

كغيره مف المؤسسات  اإلفريقىالتي يقدميا بنؾ التنمية  الماليةاالستفادة مف المساعدات  - ث
 .أفريقياكمنيا دكؿ غرب أفريقياالدكلية في مجاؿ تنمية الصادرات إلى دكؿ  المالية

ف التعاكف في مختمف المجاالت الصناعية كالزراعية، ككذلؾ في مالناتجة المحتممة مكاسب ال - ج
في النسبي مجاالت النقل كالمكاصالت، كتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفكؽ مصر 

      أعماؿ المقاكالت.كما في  ،مجاؿ تجارة الخدمات

، كحيث تتبيف أفريقيا، بما في ذلؾ منطقة غرب اإلفريقىاالقتصادي الوضع  إلىبالنظر المقارف  -0
العربي، متمثمة في تشابو ىيكل االقتصادؼ التعّثر كالجمكد في مسيرة التكامل  إلىمثال العّمة المؤدية 

مف جية أكلي، كسيادة اليياكل التقميدية التى تغمب عمييا األنشطة األكلية  االنتاج بطابعيا المتنافس
ضيق نطاؽ المبادالت التجارية  إلىؤدػ فإف ىذا كذاؾ ي ؛اعي النفط كالزراعة مف جية ثانيةفي قط

 كحتى في حاؿ تطكر ىذه المبادالت يالحع أمراف: ،كغربيا أفريقياالمحتممة مع 
في المنتجات الزراعية كالغذائية، كالنفط  -في الكتمة الغالبة مف التجارة البينية -إنيا تتركز - أ

 الخاـ كما يتصل بو، ك استخراج المعادف . 
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كليس األثر   divertiveما يسمي باألثر التحكيمي لمتجارة  التجاري التبادل يغمب عمي  - ب
كالتطكر النكعي  ، إف حدثت،بمعنى أف الزيادة الكمية  creativeالمنشئ أك الخالق لمتجارة

مف خالؿ التكسع في القطاعات  غالباً ال تأتي  - في ظل الكاقع الراىف - لمتجارة المتبادلة
 إلىخالؿ تحكيل التجارة مف البمداف خارج منطقة التكامل  االنتاجية المشتركة، كلكف مف

عبر المناطق الحرة  إف تغيير الييكل الجغرافي أك اإلقميمي لمتجارةف ،لىا. كبالتداخميا
لمناتج المحمي  يصاحبو تغيير جذرؼ مرغكب في التركيب السمعيالمشتركة ينبغي أف 

تغير إلى األفضل في ىيكل التجارة  لمدكؿ ذات العالقة، بما سكؼ يتبعو مف  اإلجمالية
 المتبادلة.

 توصيات و توجيات مقترحة لمسياسات  :ا  ثاني
 تكصيات ك تكجيات عامة .ٔ

لمتجارة، يفضل العمل عمي إقامة مشركعات مشتركة  مكّلد أك المنشيءمف أجل تفعيل " األثر ال ٔ-ٔ
كنقترح أف يتـ  ،أفريقياالمختمفة بما فييا غرب  ة ياإلفريقبيف مصر كبيف دكلة أك دكلتيف مف المناطق 

 ف :اليالعمل في المشركعات المشتركة في مج
ك مشيكد بيا لجميكرية مصر العربية في  مجاؿ تحققت فيو خبرات مكتسبة تاريخياً  - أ

لالستيراد كالتصدير النصر تجربة شركة مثل  –األخرػ في مجاؿ التجارة ة ياإلفريقالدكؿ 
مشركعات الطرؽ في تشاد ك، األساسيةمجاؿ تشييد ىياكل البنية  كفي -في الستينات

 ( . حالياً خالؿ السنكات األخيرة، كمشركعات السدكد كما يتـ في تنزانيا 
 االقتصاديةمشركعات جديدة في قطاعات حديثة كميًا في المسار التاريخي لمعالقات  - ب

بر ىذا المدخل ىك األنسب ك يعت ية،اإلفريق–، بما فييا المصرية ةياإلفريق –العربية 
المتبادلة األخرػ، كما في  االقتصاديةلتكسيع كتعميق التجارة المتبادلة ك كذا العالقات 

 مالىكالتمكيمي، عمى غرار المشركعات القائمة عمي النشاط المصرفي ك ال مالىالنشاط ال
 بيف المممكة المغربية كبعض بمداف جنكب الصحراء. 

في ضكء ما الحظناه مف ضيق  جداً مناسب  –المشركعات المشتركة  –كيالحع أف ىذا المدخل 
 Structuralك "التحكالت الييكمية"  Diversificationنطاؽ "التنكيع" لمقطاعات اإلنتاجية 

Transformation  كسيادة الطابع "كحيد المحصكؿ أفريقيافي غرب ،monocultural  ك" الرْيعّي "
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Rentier  لذلؾ  ،مع الحالة المصرية نسبياً كىذا الحاؿ متشابو  اإلنتاج") كما في النفط( عمي ىياكل
فإف إقامة مشركعات انتاجية مشتركة عمي المستكػ الثنائي أك الثالثي  ) يضرب عصفكريف بحجر 
كاحد ( حيث يسيـ في التغيير اإليجابي لميياكل االنتاجية في نفس الكقت حيف يكسع كيعّمق مف 

 "األثر اإلنشائي" لمتجارة الخارجية.  
سكؼ ( يككاس)اإل أفريقياغرب بمداف مع تجمع  االقتصاديةف تنمية مصر لعالقاتيا التجارية ك إ ٕ-ٔ

الدكؿ األكربية )خاصة فرنسا بعض  كالبمداف تراعى ما يكجد مف عالقات تاريخية خاصة بيف ىذه 
رػ، أىميا الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف، كبمجيكا كأسبانيا كالبرتغاؿ( عالكة عمى دكؿ أخ

 .أفريقياكتكجيات دكؿ غرب  اقتصاداتفى  كمؤثراً  خاصاً  اكتسبت مكقعاً 
 :قطاعية تكصياتتكجيات ك  .ٕ

 في المجاالت المختمفة أفريقياكدكؿ غرب  مصر بيف االقتصادية العالقات سبل تنمية
 المصرية مصناعةالنسبية ل تنافسيةال كزيادة تقكية إلىىادفة  ةمالىك  اقتصادية سياسات نتياجا - أ

 ية.اإلفريقفي االسكاؽ 
 مع دكؿ غرب المكجيستي الدعـبنية  ك المكاصالت كشبكة االتصاؿ كسائل في التكسع - ب

 .المالحية كالخطكط الحديدية كالسكؾ مثل المكانئ أفريقيا
 بأحدث تطكيرىا عمى كالعمل أفريقيا في األساسية البنية مشركعات كدعـ بتمكيل االىتماـ - ت

 أىـ كمف األجنبية لالستثمارات العناصر الجاذبة مف تعد أنيا إذ التكنكلكجية، بإلىاألس
 .أفريقياالمصرية لدكؿ غرب  الصادرات نمك عمى تساعد التي المجاالت

 .أفريقيادكؿ غرب  مع جديدة تكزيع قنكات كفتحالمتطكرة  التسكيقتقنيات ب االىتماـ - ث
 المشكالت حل إلى تيدؼ التي المشركعات في لالستثمار المصرية الدكلة تكجو تشجيع - ج

 عمل فرص لخمق العمالة كثيفة في الصناعات االستثمار مثل ة اإلفريقى الدكؿ في التنمكية
 البطالة. مشكمة مف كالحد جديدة

 المصرية لمبنكؾ أفرع فتح خالؿ مف كالبنكي المصرفي القطاع في االستثمار بتنمية االىتماـ - ح
 ية.ريقفاأل القارة في انتشارىا كتشجيع
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 يحصائالممحق اإل

 ٜٕٔٓالى  ٕٓٔٓخالؿ الفترة مف  أفريقيالمصر كدكؿ غرب  اإلجماليلناتج المحمى ا -ٔ

 
Source:  World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN 

 أفريقيالمصر كدكؿ غرب  اإلجماليةنسبة مساىمة الخدمات فى الناتج المحمى  -ٕ

 0223 0223 0229 0226 0222 0222 0229 0220 0222 0222 الدولة/السنة
                                                             مصر
                                                             بنين

                                                             بوركينافاسو
                                                             كوت ديفوار

                                                             الرأس االخضر
                                                             غانا
                                                             غينيا

                                                             غينيا بيساو
                                                             ليبيريا
                                                             مالى 

                                                             موريتانيا
                                                             النيجر
                                                             نيجيريا

                                                             سيراليون 
                                                             توجو

Source: International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data 
files, and World Bank and OECD GDP estimates. 
https://data.albankaldawli.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS 

  

2010201120122013201420152016201720182019الدولة/السنة

218,888,324,505236,001,858,960279,372,758,362288,586,231,502305,529,656,458332,698,041,031332,927,833,278235,369,129,338250,894,760,351303,175,127,598مصر

9,535,344,28310,693,321,95411,141,358,94512,517,845,73213,284,528,65411,388,160,95811,821,066,15312,701,656,93114,250,985,95914,390,709,095بنٌن

10,109,618,96412,080,296,64412,561,016,09113,444,301,13913,943,016,92411,832,159,27612,822,558,02214,169,905,60216,199,434,62515,745,810,235بوركٌنافاسو

24,908,781,28525,414,875,50326,789,047,55531,273,074,52835,363,533,86645,814,637,97147,964,234,56051,588,158,71857,724,731,36558,792,205,642كوت دٌفوار

1,664,310,7701,865,915,5441,741,809,8091,850,470,0421,859,898,5131,596,800,2871,662,998,6781,769,787,2151,966,983,3161,981,845,741الرأس االخضر

32,197,272,79739,337,314,81041,270,954,73762,405,374,78653,660,342,16048,564,863,88855,009,730,60058,998,132,33065,556,464,04866,983,634,224غانا

6,853,467,8586,785,137,1737,638,045,2548,376,613,8438,778,473,6158,794,202,4448,603,884,84510,336,634,79912,207,116,72913,590,281,809غٌنٌا

849,050,1281,098,379,392989,327,8121,045,790,1331,053,512,3341,047,808,1751,178,204,5011,346,841,8971,458,156,0261,340,389,411غٌنٌا بٌساو

1,998,000,0002,398,000,0002,721,000,0003,067,000,0003,144,000,0003,177,000,0003,277,826,0003,285,455,0003,264,000,0003,070,518,100لٌبٌرٌا

10,689,167,19512,995,074,80112,441,946,09813,242,680,70114,365,345,53013,104,869,67414,020,002,87115,375,605,99217,172,022,68417,510,141,171مالى 

5,628,882,2666,764,635,6876,728,208,8367,223,063,1706,592,537,7826,166,857,6296,398,744,5056,758,390,7297,049,169,7717,593,752,450مورٌتانٌا

7,792,421,0168,701,085,7569,366,515,96510,156,855,20410,815,312,5449,667,589,43710,284,627,19011,166,063,88712,826,750,56712,928,145,120النٌجر

363,359,886,203410,334,579,161459,376,049,764514,966,287,334568,498,937,616494,583,180,777404,649,527,538375,745,486,521398,160,403,207448,120,428,859نٌجٌرٌا

ون 2,578,026,2972,942,546,7813,801,862,6114,920,343,1955,015,157,8164,218,723,8753,674,794,5303,739,577,9734,085,114,7943,941,474,311سٌراٌل

3,429,461,4953,872,459,2503,873,308,3894,321,655,6564,574,986,5374,180,866,1774,486,979,1984,819,949,9755,356,344,8505,459,979,417توجو

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN
https://data.albankaldawli.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS
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 أفريقيالمصر كدكؿ غرب  اإلجماليةنسبة مساىمة الزراعة فى الناتج المحمى  -ٖ

                                                   الدكلة/السنة
                                                             مصر
                                                             بنين

                                                             بوركينافاسو
                                                             كوت ديفوار

                                                   الرأس االخضر
                                                             غانا
                                                             غينيا

                                                             غينيا بيساو
                                                             ليبيريا
                                                             مالى 

                                                             موريتانيا
                                                             النيجر
                                                             نيجيريا

                                                             سيراليون 
                                                             توجو

Source:  World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
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 أفريقيالمصر كدكؿ غرب  اإلجماليةنسبة مساىمة الصناعة فى الناتج المحمى -ٗ
                                                   الدولة/السنة

                                                             مصر
                                                             بنين

                                                             بوركينافاسو
                                                             كوت ديفوار

                                                             الرأس االخضر
                                                             غانا
                                                             غينيا

                                                             غينيا بيساو
                                                          ليبيريا
                                                             مالى 

                                                             موريتانيا
                                                             النيجر
                                                             نيجيريا

                                                      سيراليون 
                                                             توجو

Source:  World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS 

  

https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
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 المدفكعاتكازيف ممف كاقع بيانات  االستثمار األجنبي المباشرصافي -٘
 بالسعار الجارية بالمميون دوالر 

                                                   الدولة/السنة
      -      -      -      -      -      -      -      -            - مصر
      -    -    -    -    -    -    -    -    - بنيف

      -      -    -    -    -    -   -   - بكركينافاسك
      -    -    -    -    -    -    -    -    - ككت ديفكار

   -   -   -    -    -    -   -    -    -    - الرأس االخضر
        -      -      -      -      -      -      -      -      - غانا
   -    -    -      -   -     -    -    -    - غينيا

     -   -   -   -   -   -  -   -   - غينيا بيساك
      -    -    -    -    -      -      -      -      - ليبيريا
      -    -    -    -    -    -    -    -    - مالى 

        -    -    -    -    -      -      -     مكريتانيا
      -    -    -    -    -    -    -      -      - النيجر
      -    -      -      -      -      -      -      -      -      - نيجيريا

      -    -    -    -    -    -    -    -    - سيراليكف 
          -               -           - تكجك

Source: International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files 

https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD 

  

https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD
https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.DINV.CD
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 أفريقيالصادرات ككاردات مصر كدكؿ غرب  التكزيع الجغرافى-ٙ

 أىم الدول التى تستورد منيا  أىم الدول التى تصدر ليا  الدولة
 الواليات المتحدة االمريكية الواليات المتحدة االمريكية مصر
 الصين ايطاليا  
 ايطاليا اليند  
 المانيا اسبانيا  
 اوكرانيا  السعودية  
   اوكرانيا  

 فرنسا الصين بينين   
 اليند اليند  
 الصين ماليزيا  
 توجو النيجر  
 تايالند    

 الصين اليند بوركينافاسو   
 فرنسا سويسرا  
 الواليات المتحدة االمريكية جنوب افريقيا  
 ىولندا سينغافورا  

 البرتغال البرتغال الرأس االخضر   
 ىولندا  ىولندا  
 اسبانيا اسبانيا  
 الصين    

 نيجيريا ىولندا كوت ديفوار   
 فرنسا فرنسا  
 الصين غانا  
   الواليات المتحدة االمريكية  

 الصين السنغال جامبيا   
 السنغال الصين  
 البرازيل غينيا  
 الواليات المتحدة االمريكية مالى  
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 أىم الدول التى تستورد منيا  أىم الدول التى تصدر ليا  الدولة
 الصين اليند غانا
 الواليات المتحدة االمريكية فرنسا  
 ىولندا ىولندا  
   سويسرا  
   

 الصين االمارات  غينيا
 اليند سينغافورا  
 ىولندا    
 فرنسا    

 السنغال اليند غينيا بيساو   
 البرتغال سينغافورا  
 الصين    

 الصين الصين ليبيريا
 سينغافورا الواليات المتحدة االمريكية  
 االمريكيةالواليات المتحدة  فرنسا  

 كوت ديقوار جنوب افريقيا مالى   
 فرنسا سويسرا  
 السنغال االمارات  
 الصين    

 المغرب الصين موريتانيا   
 فرنسا سويسرا  
 االمارات إيطاليا  
 الصين    

 فرنسا فرنسا النيجر   
 الصين نيجيريا  
 االمريكيةالواليات المتحدة  الواليات المتحدة االمريكية  
 نيجيريا    

 الصين اليند نيجيريا   
 اليند البرازيل  
 ىولندا  اسبانيا  
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 أىم الدول التى تستورد منيا  أىم الدول التى تصدر ليا  الدولة
 الواليات المتحده االمريكية ىولندا  

 االمارات الصين سيراليون    
 الصين الواليات المتحدة االمريكية  
 المممكو المتحدة    
 السنغال    

 الصين بنين توجو   
 فرنسا النيجر  
 ىولندا بوركينافاسو  

 
Source: African Statistical Yearbook      https://www.afdb-org.kr/wp-

content/uploads/       /asyb_    _final_ .pdf 

 
 

  

https://www.afdb-org.kr/wp-content/uploads/2021/01/asyb_2020_final_0.pdf
https://www.afdb-org.kr/wp-content/uploads/2021/01/asyb_2020_final_0.pdf


 معيد التخطيط القكمي –( ٕٖٗسمسمة قضايا التخطيط كالتنمية رقـ )

ٜٖ 

 (ٜٕٔٓ  -ٕٚٔٓ (خالؿ الفترة  لف دكالرألبا أفريقيالدكؿ غرب مف مصر ىـ السمع المصدرة أ -ٚ
السنة-الدولة                 السمع ذات تنافسية عالية 

                     الكقكد المعدني كالزيكت المعدنية كمنتجات تقطيرىا نيجيريا
                      األنسجة ؛ خيكط خاصة كحباؿ ككابالت كمصنكعاتيا 
                      مقتطفات الدباغة أك الصباغة ؛ التانينات كمشتقاتيا ؛ األصباغ كاألصباغ كالتمكيف األخرػ  
     

                    اآلالت كالمعدات الكيربائية كأجزاؤىا ؛ مسجالت الصكت كالنسخ كالتمفزيكف  السنغال
؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت زيكت عطرية كراتنجية                     
                 الكقكد المعدني كالزيكت المعدنية كمنتجات تقطيرىا 
     

                      زيكت عطرية كراتنجية ؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت كوت ديفوار
                   مكاد كيميائية غير عضكية مركبات عضكية أك غير عضكية مف معادف ثمينة 
     

                   المركبات غير عربات السكؾ الحديدية أك عربات التراـ كأجزائيا كممحقاتيا النيجر
                 منتجات صيدالنية 
     

؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت زيكت عطرية كراتنجية بينين                    
               البالستيكات ك األغراض مف ذلؾ القبيل 
     

                   زيكت عطرية كراتنجية ؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت بوركينافاسو
؛ مسجالت الصكت كالنسخ كالتمفزيكف اآلالت كالمعدات الكيربائية كأجزاؤىا                      
     

               محضرات الحبكب أك الدقيق أك النشا أك الحميب ؛ منتجات المعجنات جامبيا
             السكريات كالحمكيات 
              زيكت عطرية كراتنجية ؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت 
     

             مصنكعات مف حديد أك صمب سيراليون 
                 البالستيكات ك األغراض مف ذلؾ القبيل 
     

                     البالستيكات ك األغراض مف ذلؾ القبيل غانا
                    زيكت عطرية كراتنجية ؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت 
                   حديد كفكالذ 
     

           اسمدة غينيا

                 مصنكعات مف حديد أك صمب 
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السنة-الدولة                 السمع ذات تنافسية عالية 
                   زيكت عطرية كراتنجية ؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت مالى

     

 موريتانيا
                   السجاد كأغطية األرضيات النسيجية األخرػ 

                    منتجات األلباف؛ بيض الطيكر؛ عسل طبيعي المنتجات الصالحة لألكل مف أصل حيكاني
                   محضرات الخضار كالفكاكو كالمكسرات أك أجزاء أخرػ مف النباتات

     
                   الكقكد المعدني كالزيكت المعدنية كمنتجات تقطيرىا توجو

                اآلالت كالمعدات الكيربائية كأجزاؤىا ؛ مسجالت الصكت كالنسخ كالتمفزيكف  
                    جياز بصرؼ ، فكتكغرافي ، سينمائي ، قياس ، فحص ، دقة ، طبي أك جراحي 
     
الخضرالرأس  ؛ مستحضرات عطرية أك مستحضرات تجميل أك تكاليت زيكت عطرية كراتنجية               

 
 

-ٕٚٔٓ (خالؿ الفترة  ف دكالرلباألإلى مصر  أفريقياىـ السمع المستكردة مف دكؿ غرب أ -ٛ
ٕٜٓٔ) 

                السمع ذات تنافسية عالية السنة-الدولة
                   قيكة كشاؼ كتكابل نيجيريا

                 الزيتية كالفكاكو الزيتية. الحبكب كالبذكر كالفكاكو المتنكعة. صناعية أك طبية البذكر  

          

 كوت ديفوار
  
  

             قيكة كشاؼ كتكابل

                 خشب كمصنكعاتو ؛ فحـ الخشب

               مستحضرات الكاكاك 

          
                      قطف بينين

          
                     قطف بوركينافاسو

          
         الفاكية كالمكسرات الصالحة لألكل ؛ قشر الحمضيات أك البطيخ جامبيا

        الزجاج كاألكاني الزجاجية  

          

 سيراليون 
  

             السفف كالقكارب كالمنشآت العائمة
            التبغ كبدائل التبغ المصنعة

          
                     مستحضرات الكاكاك غانا
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                   خشب كمصنكعاتو ؛ فحـ الخشب  

          
       اآلالت كالمعدات المحاضرة كأجزاؤىا ؛ مسجالت الصكت كالنسخ كالتمفزيكف  مالى
          

            األسماؾ كالقشريات كالرخكيات كالالفقاريات المائية األخرػ  موريتانيا

                 المخمفات كالنفايات مف الصناعات الغذائية ؛ عمف محضر لمحيكانات  

          
                 السفف كالقكارب كالمنشآت العائمة توجو
          

        اآلالت كاألجيزة الميكانيكية كالمفاعالت النككية كالغاليات ؛ أجزاء منو الرأس االخضر

 
Source: Trade Map, ITC (international trade centre) 

معدؿ النمكالسنكؼ % كبالقيمة   ك  ة اإلفريقىالى دكؿ غرب القارة  الصادرات  المصريةقيـ  مالىجإ-ٜ
 :))القيمة  بالمميكف دكالر
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 http://www.expoegypt.gov.eg/map لمصدر:بيانات ىيئة تنمية الصادرات،  وزارة التجارة والصناعةا

قيمة بالمميكف دكالر/ كمعدؿ نمك ال) أفريقياغرب دكؿ الكاردات المصر ية مف قيـ  مالىإج-ٓٔ
 (سنكؼ%

 
 البنك الدولىالمصدر: قاعدة بيانات 
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Abstract 

Egyptian Foreign Trade and the Importance 

of Penetrating West African Markets 
 

Many Egyptian efforts have been made, on formal or informal levels,  to 

develop economic relations with the African countries.  However, it is 

remarkable that the bulk of these efforts have been concentrated on northern, 

central and southern Africa, while the states of west Africa have been 

abandoned to large extent. This is the reason why valuable research work 

must be done in this direction, i.e on west African countries. 

 

Moreover, west Africa states succeeded prominently in establishing an 

integrative and a relatively active group  called “ECOWAS”.  This study is 

an attempt for considering the west African experience, and to study to what 

extent can Egypt promote economic joint with these states, for mutual 

benefit. 

 

Many obstacles hinder this potential effort, most of them related to the 

nature of production and trade structures, rooted in the historical 

circumstance. 

 

It is highly recommended to build a production division of labour between 

Egypt and West African countries, in order to promot trade between Egypt 

and these states and contribut to the real development on the long term. 

 

Creative effect of trade- production & trade structures - Market penetration- 

Structural diversification - Regional value chains 
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