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التجارة  بروتوكول  مفاوضات  ببدء  األفريقي  االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء  وجه   ،2020 فبراير   10 في 
األفريقية  القارة  لبلدان  فريدة  فرصة  تمثل  والتي  األفريقية،  القارية  الحرة  التجارة  لمنطقة  اإللكترونية 
إلرساء توجه مشترك من أجل تنسيق لوائح االقتصاد الرقمي بشكل عام واالستفادة من فوائد التجارة 

اإللكترونية.

وتتزامن مناقشات التجارة اإللكترونية في منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية مع مفاوضات منظمة 
التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة اإللكترونية التي تم إطالقها في دافوس عام 2019 حول 
ستة مواضيع رئيسية: تعزيز التجارة اإللكترونية، االنفتاح والتجارة اإللكترونية، الثقة والتجارة اإللكترونية، 
إلى  التوصل  فإن  لذلك،  األسواق.  إلى  والوصول  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  الشاملة،  القضايا 
موقف أفريقي مشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية قد يسهم في تعزيز مواقف 

البلدان األفريقية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.

مما ال شك فيه أن البلدان التي لديها نسبة انتشار أكبر لخدمات اإلنترنت تتمتع بدرجة أكبر من االنفتاح 
»االتصال  زيادة  تسهم  حيث  األسواق،  من  لمزيد  بمنتجاتها  الوصول  على  قدرة  لديها  وتكون  التجاري 
الرقمي« بنسبة 10% إلى زيادة تجارة السلع بنحو 2%،  وفي تجارة الخدمات بنسبة تزيد عن 3%، وفي حالة دمج 
تأثير الرقمنة مع اتفاقية التجارة الحرة اإلقليمية تسهم في زيادة صادرات السلع بنسبة 2.3%، ويعكس 
ذلك أهمية الرقمنة في جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة والموارد الطبيعية والمنسوجات، وتسهم 

في تعزيز قدرة البلدان على جني فوائد أكبر من اتفاقيات التجارة اإلقليمية .

تؤكد منظمة التجارة العالمية في تقرير لعام 2020، أنه على الرغم من أن فوائد التجارة الرقمية كانت واضحة 
بالفعل قبل الجائحة، إال أن األدلة تشير إلى أنها قد أدت إلى تسريع التجارة اإللكترونية بشكل مباشر، مع 
ارتفاع كبير في ومعامالت الشركات والعمالء عبر اإلنترنت، السيما على مستوى المستلزمات الطبية 
واالحتياجات المنزلية والمنتجات الغذائية، بينما قالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تقرير إن 
الحكومات في حاجة ملحة تعزيز التجارة الرقمية للتخفيف من التباطؤ االقتصادي وتسريع عملية التعافي.

الرقمية في إفريقيا ملموًسا بسبب نقاط  التكنولوجيا  الجائحة الذي انعكس باإليجاب على  تأثير  لم يكن 
الخدمات  وضعف  لإلنترنت  المرتفعة  التكاليف  منها  القارة،  في  الرقمي  االقتصاد  تنمية  في  الضعف 
 Futi 2021 ،البريدية وتكاليف التجارة عبر الحدود  والتحديث المحدود ألنظمة الدفع اإللكترونية والرقمية
and Macleod. باإلضافة إلى ذلك، تختلف أنظمة التجارة اإللكترونية بشكل كبير بين البلدان األفريقية، 
وتستحوذ 10 دول أفريقية فقط على 94% من جميع األعمال التجارية عبر اإلنترنت في القارة )مركز التجارة 
الدولية ، 2020(. ترجع األسباب إلى وجود منصات تبادل تجاري تفرض قيوًدا خاصة بمنشأ البائعين، إذ أن 
57% من األسواق تسمح  للبائعين المحليين فقط بالتجارة على منصتهم، بينما 28% من تلك األسواق  

تقدم خدمة الدفع عبر اإلنترنت )مركز التجارة الدولية ، 2020(.

وبشكل عام  التحديات الستة الكبرى التي تواجه التجارة اإللكترونية عبر الحدود في أفريقيا هي:  ضعف 
المشاكل  والنقل،   التسليم  وتكاليف  البريدية  الكفاءة  اللوجستية:  العوائق  لالتصاالت،  التحتية  البنية 
الضريبية، منها الضرائب األجنبية  واالزدواج الضريبي  وأنظمة ضريبة القيمة المضافة،  عدم وجود طرق 

دفع موثوقة،  نقص الوعي بالقواعد الوطنية واإلقليمية،  الرسوم واإلجراءات الجمركية
.2021 ,.Banga et al 

نظرة عامة:



•  الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في معالجة كافة 
      تحديات التجارة اإللكترونية.

•  استكشاف اآلثار المترتبة على جودة البنية التحتية والمعايير في دعم مشاركة القطاع الخاص في 
      التجارة الرقمية.

•  تتناول خطط المنظمين والقطاع الخاص لتعزيز عملية تبادل البيانات، عبر الحدود، وتذليل المخاوف 
     بشأن استخدام البيانات وإساءة استخدامها؛ المخاوف المتزايدة بشأن حماية الخصوصية؛ األمن 

     الرقمي؛ حماية الملكية الفكرية؛ سياسة المنافسة؛ والسياسة الصناعية.
• تناقش كيف يمكن تيسير التجارة عبر الحدود بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم     

     دراسات حالة عن التجارة التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

• صانعو القرار على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
• شركاء التنمية متعددو األطراف والثنائيون

• شركات القطاع الخاص 
• منظمات المجتمع المدني

• مراكز األبحاث

لذا، فإن حلقة النقاش بعنوان » تفعيل آليات التعاون اإلقليمي في 
ظل اتفاقية التجارة الحرة األفريقية« سوف تناقش:

المشاركون


