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 خمفية ا.
عمى المستويات المتعمقة بالتكامل األفريقي يتجسد مستقبل أفريقيا وطموحاتيا  .1

 مجموعةميثاق منظمة الوحدة األفريقية ومعاىدة إنشاء الالقارية واإلقميمية في 
، يقية )معاىدة أبوجا( والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقياالقتصادية األفر 

تتعمق االقتصادية األفريقية. لممجموعاتسسة ؤ والمعاىدات والبروتوكوالت الم
باألولويات الرئيسية التالية: تحرير  –ضمن أشياء أخرى  –ىذه االتفاقيات 

تطوير التجارة، وحرية انتقال األشخاص والبضائع والخدمات ورأس المال، و 
سياسات اإلنتاجية، ومواءمة  القدراتالبنية التحتية اإلقميمية، وتطوير 

المعالم الرئيسية لمعاىدة  1الكمية والقطاعية. يبين الجدول رقم  االقتصاد
 أبوجا.

 
 : المعالم الرئيسية لمعاهدة أبوجا:1الجدول رقم 

 
 المعالم الرئيسية المدة المراحل

-1994 المرحمة األولى
1999  

 

  الموجودة  المجموعات االقتصادية اإلقميميةتقوية
نشاء تجمعات جديدة في المناطق التي ال توجد  وا 

 .الجماعاتفييا ىذه 
-1999 المرحمة الثانية

2007 
 

  استقرار الحواجز الجمركية وغير الجمركية، والرسوم
الجمركية، والضرائب الداخمية في كل تجمع 

 اقتصادي.
 ىذه الحواجز. جداول زمنية إلزالة مثل 
 .مواءمة الرسوم الجمركية 
 .تقوية التكامل القطاعي 
  المجموعات االقتصادية تنسيق ومواءمة أنشطة

 .اإلقميمية
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-2007 المرحمة الثالثة
2017  

 

  إنشاء منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي في كل
 اقتصادية إقميمية. مجموعة

-2017 المرحمة الرابعة
2019  

 

 مة الجمركية وغير الجمركية تنسيق ومواءمة األنظ
وصوال إلى  المجموعات االقتصادية اإلقميميةبين 

 اتحاد جمركي قاري.
مة حالمر 

 الخامسة
2019-
2023  

 

 .سياسات قطاعية مشتركة 
  مواءمة السياسات النقدية والمالية وسياسات المالية

 العامة.
 .حرية انتقال األشخاص وحقوق اإلقامة واالستقرار 

المرحمة 
دسة السا

 واألخيرة

2023-
2028 

 سوق أفريقية مشتركة 
 .اتحاد أفريقي اقتصادي ونقدي 
 .برلمان أفريقي 
 .تطوير الشركات األفريقية متعددة الجنسيات 

 
لممجموعات االقتصادية  نظاماً  الوضع العام لمتكامل األفريقي حالياً يتضمن  .2

 موعةمجيشمل ثمان جماعات تعبر لبنات البناء الرئيسية لم اإلقميمية
عمى  المجموعات االقتصادية اإلقميمية، وقد اتفقت االقتصادية األفريقية

 التكامل بطرق متنوعة قد تختمف أحيانا عن اتفاقيات قارية.
 
تبنت القيادات السياسية لالتحاد األفريقي في السنوات األخيرة عددا من  .3

يقي برنامج المبادرات لتسريع أجندة التكامل األفريقي، واعتمد االتحاد األفر 
الحد األدنى لمتكامل لتسريع عممية التكامل األفريقي في مجاالت رئيسية 
تشمل تكامل التجارة واألسواق، وحرية تنقل األشخاص، وتطوير البنية 

اقتصادية  جماعات بمدان أفريقية كثيرة أعضاء فيلما كان وجود التحتية. و 
مة يؤدي إلى تعقيد تنسيق إقميمية متعددة قد تكون ليا أىداف وتكميفات متداخ
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يساعد عمى تركيز  ن برنامج الحد األدنى من التكاملفإ ،عممية التكامل
تكامل أفريقيا في مجاالت رئيسية عات بقصد تسريع و جممأنشطة ىذه ال

أصدر االتحاد األفريقي  ،عن ذلك وحرجة بطريقة متماسكة ومتناغمة. وفضالً 
قارية بحمول  ة حرةي إنشاء منطقة تجار باإلسراع ف ميماً  قراراً  2012في يناير 
وتنفيذ خطة عمل شاممة لتعزيز التجارة البينية األفريقية. وعالوة عمى  2017

مثل مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي لمتنمية  ،تعمل منظمات ،ذلك
 ،المجموعات االقتصادية اإلقميميةولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا و 

عمى مستوى القارة  تطوير البنية التحتيةقت الراىن عمى تعزيز برنامج في الو 
 األفريقية بأسرىا.

أمام التكامل اإلقميمي  عمى الرغم من ىذه االتفاقيات ما زال الطريق طويالً  .4
في أفريقيا لتحقيق إمكانات المساىمة في تحقيق األىداف العامة لتنمية القارة. 

التجارة البينية األفريقية ما  مجاالت.ىذه المن  تعتبرومن الواضح أن التجارة 
% من إجمالي التجارة األفريقية، 11إذ تصل إلى حوالي  زالت منخفضة نسبياً 

وبالمقارنة مع بقية مناطق العالم باستثناء غرب آسيا حيث تقل التجارة 
أما التجارة الصادرات عن ذلك.  إجمالي اإلقميمية البينية كنسبة مئوية من

ة اإلقميمية في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ودول االتحاد األوروبي البيني
% 64% و 62% و 42% و 17السبعة والعشرين وآسيا فإنيا تصل إلى 

بالترتيب. كما أن نسبة التجارة البينية في الجماعات االقتصادية األفريقية 
ة في التجمعات : التجارة البينيمنخفضة بالمقارنة بالتجمعات اإلقميمية األخرى

% من إجمالي 15اإلقميمية األربعة عشر األعمى أداء في العالم  تبمغ 
 المجموعات االقتصادية اإلقميميةتجارتيا مع بقية العالم، أما النسبة في 

%. وتعتبر تكمفة التجارة في أفريقيا أعمى منيا 4يا في المتوسط األفريقية فإن
 ا في ذلك إال شرق أوروبا وآسياأخرى في العالم وال يسبقي منطقةفي أي 

الوسطى )حيث تكون النسبة أعمى في الدول الداخمية(. الحواجز التجارية بين 
األفريقية وبقية أنحاء  نالبمدان األفريقية أعمى من الحواجز الموجودة بين البمدا

 العالم.
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ابعة وكذلك تفتقر أجندة التكامل اإلقميمي األفريقية إلى آلية عممية منتظمة لممت .5
والتقييم تستخدم مؤشرات لتتبع التقدم عمى جميع المستويات القارية واإلقميمية 

عن وضع  سنوياً  ومع ذلك تعد مفوضية االتحاد األفريقي تقريراً والوطنية. 
المجموعات التكامل في أفريقيا عمى أساس المعمومات المقدمة من 

دة التكامل عمى عن التقدم المحرز في تنفيذ أجن االقتصادية اإلقميمية
ال توجد في الوقت الحالي آلية منتظمة لممتابعة و المستويات اإلقميمية والقارية. 

والتقييم تستخدم مؤشرات كمية وموضوعية لتقييم التقدم في أىداف التكامل 
المجموعات االقتصادية اإلقميمي عمى المستوى القاري. وعمى مستوى 

الدوري رغم تقديم عدد من المقترحات  ال يتم تنفيذ التقييم الكمي اإلقميمية
 بذلك.

فإن االجتماع المشترك السادس لمجنة االقتصادية ألفريقيا في ىذا السياق،  .6
ومؤتمر  يينقيومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفر 

االتحاد األفريقي لوزراء االقتصاد والمالية المنعقد في أبيدجان، كوت ديفوار، 
التكامل والمؤتمر السادس لموزراء األفارقة المسئولين عن  2013بريل في ا

بتحسين متابعة  تطالب 2013المنعقد في بورت لويس بموريشيوس في مايو 
وتقييم التكامل األفريقي. واستجابة ليذه النداءات شرعت مفوضية االتحاد 

ل اإلقميمي لمتكام رقم قياسياألفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا في وضع 
 بقصد إجراء متابعة أكثر فاعمية لتنفيذ أجندة التكامل اإلقميمي في أفريقيا.

 
 متكامل اإلقميمي في أفريقيال الرقم القياسيأهداف  ب.
ال يمكن  متكامل اإلقميمي في أفريقيا مرجعاً الرقم القياسي ليصبح أن يمكن  .7

ار التقدم الذي تحرزه االستغناء عنو لمحكومات األفريقية يمكنيا من رؤية مقد
التأخر الموجود في في تحقيق الرؤيا المتفق عمييا لمتكامل في أفريقيا و 

واحد ستتمكن المجنة االقتصادية  رقم قياسيوبوضع األخرى. المجاالت 
ألفريقيا ومفوضية االتحاد األفريقي من تمخيص المعمومات من المجاالت 

عيا في رقم واحد. ىذا سيسيل الكثيرة التي يغطييا التكامل اإلقميمي ووض
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المجموعات عمى الحكومات وعموم الجميور إلقاء نظرة عامة عمى أداء 
ويساعد الحكومات عمى تقييم تقدميا العام بالمقارنة  االقتصادية اإلقميمية

الرقم القياسي بالبمدان األفريقية األخرى. باإلضافة إلى ذلك، سيتم وضع 
 يكونالمجاالت المعينة من التكامل التي  تحديد منالحكومات  تمكنبطريقة 
، وىذا سيشجع الحكومات ويساعدىا عمى تصحيح المسار ضعيفاً فييا  األداء

 في المجاالت التي يكون التقدم فييا بطيئا بالمقارنة ببمدان أفريقية أخرى.
 

 المخرجات المتوقعة: ج.
في لقياس التقدم  مجموعة من المؤشرات المصممة خصيصاً يتم تجميع  .8

لمتكامل  قياسياً  رقماً  شكلاألبعاد المختمفة لمتكامل عمى أساس منتظم، لت
المجموعات اإلقميمي في أفريقيا يقيس التقدم الكمي لمبمدان األفريقية و 

 نحو التكامل اإلقميمي. االقتصادية اإلقميمية
صدر قرار مؤتمر وزراء االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا المنعقد  .9

الرقم  ضفاء الطابع المؤسسي عمىإل 2014في أبوجا في نياية مارس 
من التقارير  اً منتظم اً مممحباعتباره اإلقميمي ألفريقيا القياسي لمتكامل 

 .المجموعات االقتصادية اإلقميميةواألجندات القانونية لقمم االتحاد األفريقي و 
 

 المنهجية د.
ي ألفريقيا سيساعد جميع الدول متكامل اإلقميمالرقم القياسي لال شك أن  .10

 األفريقية األعضاء عمى تقييم التقدم في تنفيذ معاىدة أبوجا.
ال بد من اعتماد  متكامل اإلقميمي ألفريقياالرقم القياسي للكي يتم تصميم  .11

تعريف لمتكامل اإلقميمي ثم اختيار المؤشرات األفضل لقياس التكامل اإلقميمي 
فإن القادة األفارقة توصموا إلى اتفاق واضح وفق ىذا التعريف. وكما سبق، 

الرقم القياسي في أفريقيا، ولذلك فإن  في رؤيتيم وأولويات التكامل اإلقميمي
متكامل اإلقميمي ألفريقيا سيرتكز عمى جوانب التكامل اإلقميمي التي حددتيا ل

المعاىدات والبروتوكوالت التي دخل فييا قادة أفريقيا وخاصة ميثاق منظمة 
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االقتصادية األفريقية )معاىدة  مجموعةمالمؤسسة لمعاىدة اللوحدة األفريقية، و ا
أبوجا( والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، والمعاىدات والبروتوكوالت 

وعمى ىذا فإن المنيجية التي . إلقميميةاالقتصادية ا لممجموعاتالمؤسسة 
رئيسية المجاالت ال تركز عمى قياس التقدم فيالرقم القياسي تبع لوضع ت  

حرية انتقال األشخاص والبضائع والخدمات ورأس التالية: تحرير التجارة، 
المال، تطوير البنية التحتية اإلقميمية، تطوير القدرات اإلنتاجية )مع التركيز 

 ومواءمة السياسات. اسية لمتجارة البينية األفريقية(عمى الصناعات األس
عن القائمة أعاله بسبب الحاجة  إلى حد ماتصنف المؤشرات بطريقة مختمفة  .12

توافر البيانات، ولذا يتم تجميع عمى  إلى مجموعة من المؤشرات تعتمد أساساً 
ىذه المؤشرات عن حرية انتقال األشخاص والتجارة واإلحصائيات والسياسات 

الرقم القياسي والحكم الرشيد والصناعة والطاقة والبنية التحتية. ولكي يبين 
بمرور الوقت فإنو يأخذ بعين االعتبار  ريقيينور أولويات القادة األفكيف تتط

وخطة من التكامل  ىوبدقة األولويات المتفق عمييا في برنامج الحد األدن
ة طريق تنفيذ منطقة العمل الشاممة لتعزيز التجارة البينية األفريقية وخريط

 ة القارية.التجارة الحر 
سياسات االتحاد  عن تتبع تنفيذلرقم القياسي اإال أنو من الميم تمييز أىداف  .13

إذ  ؛األفريقي الحالية المتعمقة بالتكامل مثل برنامج الحد األدنى من التكامل
من قياس تنفيذ جميع  المنيج القائم عمى النتائج بدالً الرقم القياسي يتبع 

 ، كما أنوجوانب برنامج الحد األدنى من التكامل والسياسات القارية األخرى
ركز عمى ما إذا كانت السياسة في أفريقيا تحقق األىداف األعمق الكامنة ي

في رؤية التكامل اإلقميمي ألفريقيا كما تحددت في المعاىدات والبروتوكوالت 
التي يتم  المؤشراتأن ومن الميم أيضا تسميط الضوء عمى ذات العالقة. 
 .ر الحدودمدلول عمى التفاعل عب المؤشرات التي ليا إدراجيا ىي فقط

 عند وضع قائمة المؤشرات بذل موظفو المجنة االقتصادية ألفريقيا جيوداً  .14
لفريق الخبراء ع قد اجتماع فقد كبيرة باإلضافة إلى جيود الخبراء الخارجيين. 

في أديس أبابا كما نظمت المجنة االقتصادية  2013نوفمبر  26و  25في 



Page 7 
 

7 

 

أنتجت ىذه العممية قائمة و لخبراء. ألفريقيا اجتماعات تشاورية متتالية ليؤالء ا
المناسبة ألولويات التكامل من المؤشرات المختارة طبقا لممعايير التالية: 

األفريقي )المحددة أعاله( والقابمية لمقياس وتوافر البيانات. ب ذلت جيود ليكون 
عدد المؤشرات في أضيق الحدود وعند اقتراح مؤشرين متشابيين تقرر إدراج 

. وباإلضافة إلى ذلك تم ترتيب أولويات المؤشرات الديناميكية فقط واحد منيما
 )التي من المحتمل أن تتغير مع مرور الوقت(.

 ريقيون، توصل القادة األفباإلضافة إلى أطر التكامل المتفق عمييا قارياً   .15
المجموعات االقتصادية إلى اتفاقيات مختمفة لمتكامل عمى مستوى  أيضاً 

ذ ىذه خولكي تؤ  .إلى أخرى مجموعةىذه االتفاقيات من تختمف و  اإلقميمية
اقتصادية  محموعةخاص لكل رقم قياسي االتفاقيات في الحسبان سيتم إعداد 

القاري الذي سبق ذكره والذي سيقارن بين الرقم القياسي باإلضافة إلى  إقميمية
الثمان التي  المجموعات االقتصادية اإلقميميةمن مجموعة البمدان في كل 

لقياس التقدم الذي تحققو في تنفيذ اتفاقيات يعترف بيا االتحاد األفريقي 
وحيث أنو تم التوصل إلى اتفاقيات مختمفة . مجموعةالتكامل عمى مستوى ال

وأن ىذه االتفاقيات قد ال تكون قابمة  مجموعةلمتكامل اإلقميمي في كل 
مية سيقيس التقدم االقتصادية اإلقمي مجموعةمالرقم القياسي لفإن  ،لممقارنة

وتجدر . مجموعةمقابل شروط االتفاقية عمى مستوى ال مجموعةالفردي لكل 
مستمرة في تحديث أىداف  المجموعات االقتصادية اإلقميميةمالحظة أن 

قد يكون من الضروري إضافة ونتيجة لذلك  ؛مى المستوى اإلقميميتكامميا ع
ن من الصعب تتبع التقدم مؤشرات أكثر في المستقبل وىذا يعني أنو قد يكو 

 بمرور الوقت.
مرقم القياسي لفي ىذه الوثيقة يشمل قائمة المؤشرات المقترحة  2رقم  الممحق .16

 عمى المستوى القاري.
  والقارة المجموعات االقتصادية اإلقميميةالنقاط لمدول و  حساب هـ.
كل بمد  سيحسب الدرجة العامة ويرتبالرقم القياسي لمتكامل اإلقميمي ألفريقيا  .17

المجموعات من  مجموعةفي أفريقيا ويحسب الدرجات المجمعة لكل 
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من  راء وضع الدرجات لكلالسبب و و  ولمقارة ككل. االقتصادية اإلقميمية
الحكومات والمواطنين من الحكم عمى أدائيا  نالبمدان األفريقية ىو تمكي

كانت تفي أو ال بالمقارنة بالبمدان األخرى واستخدام ىذا من أجل تقييم ما إذا 
وكذلك سيسمح قياس فيما يتعمق بعممية التكامل. بالتزاماتيا تفي بالقدر الكافي 

البمدان بصفة منفردة بالحكم عمى األداء النسبي في مختمف مجاالت التكامل 
بما في ذلك الرقم القياسي، وىذا يعني أن الحكومات ستعرف مدى إمكانية 

أن يكون نب التكامل، ومن المأمول تحسين األداء في جانب معين من جوا
عادة مضاعفة الجيود  ذلك حافزاً  أو إعادة التفكير في لمزيد من التقدم وا 

بأخذ  المجموعات االقتصادية اإلقميميةسيتم قياس نقاط منيجية ليذا الجانب. 
سيكون من . وبالنسبة لبعض المؤشرات مجموعةوسيط نقاط البمدان أعضاء ال

ككل بدال من كل دولة عمى حدة )مثال: إذا  مجموعةمالممكن إعطاء نقاط ل
في منطقة معينة(  االقتصادية اإلقميمية قد تبنت بروتوكوالً  مجموعةكانت ال

المجموعات وينطبق ذلك عمى الرقمين القياسيين عمى مستوى القارة أو 
 مجموعةفي ىذه الحالة ستأخذ كل دولة عضو في ال. االقتصادية اإلقميمية

. وبالمثل، إذا كان الرقم القياسي عمى المستوى القاري يحتوي نفس الدرجة
عمى مؤشرات تنطبق عمى القارة بأسرىا وليس عمى بمدان بعينيا فإن جميع 

 البمدان ستأخذ نفس الدرجة )أي درجة القارة ككل( بالنسبة ليذه المؤشرات.
 
 وترجيح وتجميع المؤشرات وزن و.
سيقوم عمى ي لمتكامل اإلقميمي ألفريقيا سبقت اإلشارة إلى أن الرقم القياس .18

 واسعاً  أساس معاىدات وبروتوكوالت قارية عن التكامل اإلقميمي تشمل نطاقاً 
من مختمف السياسات التي من المتوقع أن تنفذىا البمدان األفريقية. ولكي يتم 
بناء الرقم القياسي ال بد أن تقرر المجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االتحاد 

لتقدم في مؤشرات منسوبا إلى ااألفريقي كيف ي قاس التقدم في مؤشر واحد 
الطريقة أخرى عند تجميع النقاط الفردية لكل مؤشر لتكوين نقطة كمية واحدة. 

 mean المتوسطات متوسطالمفضمة المختارة في ىذه الوثيقة ىي استخدام 
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average  ؤشرات بحيث الم وزنترجيح بسيط لممؤشرات، وبيذه الطريقة يتم
البسيط لنقاط متوسط المتوسطات ثم يؤخذ  يقع كل مؤشر بين صفر وواحد

 الرقم القياسي.
جاء اختيار طريقة المتوسط البسيط عمى أساس احتمال وجود بواعث متنوعة  .19

عمى أساس  ليدف تكاممي معين وأن أي وسيمة تنسب إلى المؤشرات ترجيحاً 
بيذه  2رقم  الممحقإدراك أن أىميتيا النسبية قد يكون متحيزا وتحكميا. 

 الوثيقة يبين مزايا وعيوب مختمف الخيارات لترجيح الرقم القياسي.
المؤشرات بين صفر وواحد بأخذ القيمة األولية لممؤشر بطرح أقل  وزنيتم  .20

القسمة عمى  قيمة أولية لذلك المؤشر ألي بمد في العالم في السنة المعنية ثم
الفرق بين أعمى قيمة أولية ألي بمد في العالم في السنة المعنية وأقل قيمة 

ذا لم تكن قيم البمدان خارج أولية ألي بمد في العالم في السنة المعنية.  وا 
بمدان من القارة تقتصر عمى  سأفريقيا متاحة بسيولة فإن ىذه العممية 

)عندما يكون البمد المعني قد صادق  األفريقية. وعندما يكون المؤشر ثنائياً 
 عمى معاىدة معينة( فإن النقطة ليذا المؤشر بكل بساطة إما أن تكون صفراً 

 حسب األعمال التي قام بيا ذك البمد. أو واحداً 
المؤشرات في أماكن أخرى )مثال:  لوزنطرق أخرى است خدمت بينما  .21

ة بين المجموعة التغييرات المتعمقة بقيمة سنة األساس والنسب المئوي
المشمولة في الرقم القياسي، وىكذا( كان ىناك شعور بأن ىذه الطريقة ىي 

سبب ذلك ىو أن التغير األنسب لمرقم القياسي لمتكامل اإلقميمي ألفريقيا. 
فقط إلى أي حد تغير تكامل أفريقيا بمرور الوقت المنسوب لسنة أساس يقيس 

يقدم مقارنة نسبية لما ىو ممكن. كنسبة من قيمة سنة األساس ىذه لكنو ال 
التركيز عمى المئويات داخل أفريقيا قد يخفق في إعطاء صورة وبالمثل، 

نو واضحة لما تفعمو أفريقيا ككل في مجال التكامل بالمقارنة ببقية العالم أل
المؤشرات المنيجية المأخوذة ىنا )وزن يقارن فقط بين البمدان األفريقية. 

"( تعطي  frontier حدوديى والقيم الدنيا في العالم أو "البالنسبة لمقيم القصو 



Page 10 
 

 

 ليس فقط بمقدار ما حققتو البمدان األفريقية من تقدم بل وأيضاً  إحساساً 
 بمقدار ما يمكن أن تحرزه في بعد معين من أبعاد التكامل(.

 
 التعامل مع البيانات الناقصة ز.
بمدان األفريقية وليس عندما تكون البيانات عن مؤشر معين متاحة لبعض ال .22

لجميعيا، يجب أال يمثل ذلك مشكمة لمرقم القياسي. ما يزال من الممكن إدراج 
المؤشر المعني دون أن يؤدي ذلك إلى تشويو األوزان الكمية لمبمدان التي لم 

من أي بمد يتم تحديد  اتمؤشر  ةتكتمل بياناتيا. عند عدم توافر بيانات عن أي
س متوسط نقاطو في المؤشرات األخرى. استخدام درجة ىذا البمد عمى أسا

ىذه الطريقة يعني أن الدول منفردة ليست بالضرورة معرضة ألن تكسب ميزة 
تسميم أو أن تخسر ميزة لعدم وجود بيانات منيا عن مؤشر معين، وفي ىذا 

 بتبرير استعمال مؤشرات بياناتيا غير مكتممة.
 

 الحقيقي الفصل بين التكامل المؤسسي والتكامل ح.
تقرر أيضا فصل جيود التكامل "المؤسسي" )كالسياسات المتبناة والمعاىدات  .23

)تدفقات التجارة واالستثمار وعدد الموقعة وغير ذلك( عن التكامل "الحقيقي" 
أفريقية وغير ذلك( مع -المسافرين المنقولين بواسطة شركات نقل جوي بين

دين. ونتيجة لذلك ستكون لكل إيجاد أرقام قياسية منفصمة لكل من ىذين البع
بمد أربع نقاط كمية: اثنتان لمرقم القياسي عمى المستوى القاري )إحداىما 
لجيود التكامل المؤسسي واألخرى  لمتكامل الحقيقي(، واثنتان عمى مستوى 

 االقتصادية اإلقميمية. مجموعةالرقم القياسي لم
 

 حساب النقاط لمختمف أبعاد التكامل ط.
اطنين وصناع السياسات من رؤية أداء بمدانيم في مختمف أبعاد لتمكين المو  .24

حرية انتقال األشخاص، والتجارة في السمع والخدمات، الخ.( ستقوم التكامل )
مفوضية االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا بتجميع كل المؤشرات 
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مفوضية  وبنفس الطريقة ستقوم في أحد األبعاد إلنتاج رقم كمي لكل بعد.
االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا بوزن وترجيح وتجميع المؤشرات 

مزيدا من التفاصيل عن  2رقم  الممحقكما تم في الرقم القياسي الكمي. يبين 
، أبعاد التكامل المستخدمة كما يضع قائمة بالمؤشرات المقترحة لمرقم القياسي

سسي والتكامل الحقيقي لكل من ىذه وكذلك سيتم الفصل بين التكامل المؤ 
 المكونات الفرعية.

 
 طرق جمع البيانات ي.
. يجب أن تتجنب آلية يتطمب إنتاج الرقم القياسي القيام بجمع البيانات سنوياً  .25

جمع البيانات االزدواجية في تدفق البيانات الموجودة بالفعل حتى ال تكون 
 ات.ىناك زيادة في عبء استجابة البمد لطمب البيان

 ولذلك ي قترح أن يتم الحصول عمى البيانات عمى ثالث مراحل: .26
ألكبر عدد  مركز اإلحصاء األفريقياستخدام البيانات الموجودة لدى  (1)

 ممكن من المؤشرات.
 مركز اإلحصاء األفريقيحيثما ال تتوفر بيانات عن مؤشر معين لدى  (2)

ترف بيا الثمانية المع المجموعات االقتصادية اإلقميميةتتم مراجعة 
 لمعرفة ما إذا كانت لدييا بيانات منشورة عنيا بالفعل.

إذا لم تتوفر جميع البيانات المطموبة لمؤشر معين عن طريق المرحمة  (3)
 المجموعات االقتصادية اإلقميمية( يتم التشاور مع 2( أو المرحمة )1)

. إذا لم يكن لمعرفة ما إذا كانت لديو البيانات المتعمقة بذلك المؤشر
، تتشاور المجنة االقتصادية ألفريقيا مع الحكومات عن ك ممكناً ذل

 لمحول عمى البيانات. مركز اإلحصاء األفريقيطريق نقاط اتصال 
المجموعات االقتصادية أن يسافر موظفون إلى قد يكون من الضروري  .27

لمتحقق من البيانات المقدمة لفحص الوثائق األصمية المتعمقة بيذه  اإلقميمية
ت مثال. قد يكون السفر إلى جميع البمدان لمتأكد من صحة البيانات البيانا

 باىظ التكاليف ومستيمكا لموقت.التي تقدميا الحكومات 
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 الخطوات التالية ك.
بعد االنتياء من المنيجية يجب القيام بالخطوات التالية لحساب الرقم   .28

 القياسي:
 المقترحة لمرقم القياسي  تؤخذ بعين االعتبار مالحظات الحكومات عمى المنيجية

 بالطريقة المناسبة.وتراجع المنيجية 
 لطمب البيانات التي ليست متوافرة  المجموعات االقتصادية اإلقميميةاالتصال ب

لدى مركز اإلحصاء األفريقي والتأكد أن البيانات الموجودة لدى مركز اإلحصاء 
 األفريقي قد تم تحديثيا بالفعل.

 يتم جمعيا  المجموعات االقتصادية اإلقميميةتوفرة لدى ليست م بيانات متبقيةال
من الحكومات، ويتم حساب النقاط لمرقم القياسي وعمل تحميل يرفق بالرقم 

 القياسي قبل نشره.
 

 : مناقشة مختمف طرق ترجيح الرقم القياسي اإلقميمي ألفريقيا1رقم  الممحق
 

عددا من فريقيا مفوضية االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألدرست  .29
المنيجيات المختمفة لترجيح الرقم القياسي لمتكامل اإلقميمي ألفريقيا قبل 

يستكشف الجزء التالي مزايا ومساوئ  اختيار ىذا االختيار المفضل.
 المنيجيات التي لم يتم اختيارىا.

 
ترجيح المؤشرات حسب األولوية النسبية التي تحددىا  الحكومات  :1المنيجية رقم 

 لمخرجات السياسات التي تقيسيا. فريقيةاأل
 

أولويات أفريقيا إال أنيا تفتقر  بكونيا تصطف جيدا مع تتميز ىذه المنيجية  .30
إلى بيانات قابمة لمقياس الكمي ولممقارنة عن األولويات النسبية المعطاة لكل 
مجال من مجاالت السياسات الخاضعة لدراسة. وعمى الرغم من وجود بيانات 

وى برنامج الحد األدنى لمتكامل عن األولويات النسبية التي تحددىا عمى مست
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ىذه إال أن  ،لمختمف مجاالت التكامل المجموعات االقتصادية اإلقميمية
المجموعات إلى الدقة. لقد حددت  األسئمة واألجوبة الناتجة عنيا تفتقر كثيراً 

لتي تعتبر "أولويات المجاالت التي تعتبر أولويات وتمك ا االقتصادية اإلقميمية
لكن ال توجد طريقة لكي نعرف من المسح كيف ت رجح األولويات  ،عاجمة"

العاجمة في مقابل األولويات األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، لم يطمب المسح 
ئمة دقيقة أخرى عن مدى تقييم أي أس المجموعات االقتصادية اإلقميميةمن 

فيما عدا السؤال عن كونيا  التقدم في مجال معين من مجاالت السياسات
بما إذا كان من الممكن استخدام وفيما يتعمق  أولوية أو أولوية عاجمة.

االقتصادية  مجموعةاألولويات النسبية لترجيح الرقم القياسي عمى مستوى ال
 قد يكون ىناك نقص مماثل في البيانات عن األولويات المختمفة. ،اإلقميمية

 
 لخبراء حول الترجيحات النسبية التي ت حدد لممؤشرات.: استشارة ا2المنيجية رقم 

استشارة خبراء مختمفين حول مختمف  في جوازقصور ىذا المنيج يكمن  .31
ىؤالء الخبراء مفاىيم مختمفة في تقدير الترجيح  وقد يستخدم المؤشرات

ابمة لممقارنة. وىذا يعني أن قتؤدي إلى ترجيحات غير لمختمف المؤشرات 
نظري، وىذا يوحي بأنو قبل استشارة  ؤشرات لن يتمتع بتبريرنظام تجميع الم

الخبراء في ىذا الموضوع يستحسن أن تتوصل مفوضية االتحاد األفريقي 
والمجنة االقتصادية ألفريقيا إلى مفاىيم رئيسية يمكن لمخبراء تحديد 

 الترجيحات وفقا ليا.
 

مشترك عمى  لمسياسات : ترجيح المؤشرات طبقا لمساىمتيا في ىدف3المنيجية رقم 
 نطاق واسع وقابل لمقياس.

يمتاز ىذا المنيج بأنو يعطي الفرصة لترجيح جميع السياسات تقريبا حيث  .32
لجميع  اليدفوجد اتصال بغايات واسعة لمسياسات. يجب استخدام نفس 

يمكن تقدير المجاالت المشمولة في الرقم القياسي لمتأكد من القابمية لممقارنة. 
مؤشر في تحقيق ىدف السياسة باستخدام األدبيات األكاديمية كل  ساىمةم
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الموجودة أو التحميل اإلحصائي الذي تقوم بو مفوضية االتحاد األفريقي 
والمجنة االقتصادية ألفريقيا. وبينما ال يغطي ىذا المنيج جميع مزايا 

ثر إصالحات التكامل اإلقميمي في البمدان األفريقية إال أنو ما يزال يبدو أك
دقة من المنيجية القائمة عمى وضع الترجيحات عمى اساس أولويات محددة. 

لتقريب  ىدف السياسة المشترك عمى نطاق واسع والقابل لمقياس قد يكون
اإلجمالي. إذا اعتمد ىذا  الدخل القوميفوائد التكامل اإلقميمي ىو مستوى 

لدخل القومي اطبقا لمشاركتيا في المنيج يمكن ترجيح المؤشرات الفردية 
ذا كاناإلجمالي  ىناك تأثيرات تصل إلى  تلمبمد الذي تطبق فيو المؤشرات. وا 

الدخل القومي اإلجمالي لبمدان أخرى فإنو من الممكن إضافتيا. إذا كانت 
من الدخل  بدالً  أثير عمى الناتج اإلجمالي المحمياألدبيات الموجودة تقيس الت

لتقريب  الناتج اإلجمالي المحمي تأثير فإنو يمكن استخدام ،القومي اإلجمالي
 الدخل القومي اإلجمالي. تأثير

أنو بعد وضع المؤشرات المختارة قد يكون من من عيوب ىذا المنيج  .33
المستحيل الحصول عمى بيانات عن مساىمة عدة مؤشرات في الدخل القومي 

إلدخال ىذه المؤشرات في اإلجمالي. أحسن طريقة في مثل ىذه الحاالت 
متوسط ترجيح المؤشرات األخرى. ويمكن عمل قم القياسي ىي إعطاؤىا الر 

ليذا المؤشر والحصول عمى معادلة  لنقاطتسجيل اذلك بوضع نظام خطي ل
لنقاط المؤشر عن طريق االفتراضات التالية: أدنى مستوى ممكن ليذا 
المؤشر ىو الصفر، ومتوسط متوسطات ىذا المؤشر )عبر جميع البمدان( 

عبر جميع ىذه المؤشرات. ومع  النقاط مثل متوسط المتوسطات يسجل نفس
ذلك فإنو يقدم الكثير من التعقيد الذي يجعل من الصعب اتباع الحكمة من 

ا يعني أن الرقم القياسي ذىذه المنيجية ويقمل الرغبة في استخداميا. وى
في ميمتو لتحفيز المزيد من  سيكون أقل قوة كوسيمة لمتواصل وأقل نجاحاً 

 لتقدم في التكامل اإلقميمي.ا
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 : مؤشرات مقترحة لمرقم القياسي لمتكامل اإلقميمي ألفريقيا2الممحق رقم 
 

مجاالت 
 موضوعية

 مستويات مؤشرات 

حرية انتقال 
 األشخاص

عدد البمدان األفريقية التي ي سمح لمواطنييا بدخول  1
 بمد معين دون تأشيرة دخول

 البمد

 قارةلا حقوق اإلقامة واالستقراربمدان سنت قوانين حول  2 
  بمدان تعطي التأشيرة عند الوصول 3 
متوسط الوقت إلصدار تأشيرة لممواطنين األفارقة  4   

 في بمد معين.
 البمد

التأشيرة التي تحصميا البمدان من المواطنين  تكمفة 5 
 األفارقة

 البمد

 افريقيةمتوسط الرسوم المطموبة من طمبة من بمدان  6 
من طمبة  المطموبةخرى كنسبة مئوية من الرسوم أ

 البمد المحميين.

 البمد

      
البمدان األفريقية المنضمة إلى البنك األفريقي  1 التجارة 

( وبنك إقميمي Afreximbankلمتصدير واالستيراد )
 لمتنمية

 البمد

االقتصادية  مجموعةنسبة البمدان األعضاء في ال 2  
فييا تنسيق ساعات العمل عمى اإلقميمية التي يتم 

 الحدود

االقتصادية  مجموعةال
 اإلقميمية

متوسط عدد ساعات فتح النقاط  الحدودية في البمد  3 
  يومياً 

 البمد

 البمدعدد الحواجز غير الجمركية التي تمت إزالتيا في  4  
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مجاالت 
 موضوعية

 مستويات مؤشرات 

البمد )انظر منيجية مسح التجارة البينية األفريقية( 
المقارنة يز عمى والحصول عمى معمومات مع الترك

 مع بمدان أفريقية أخرى.
االقتصادية  مجموعةنسبة الدول األعضاء في ال 5  

 القارة التي تستخدم نظام النافذة الواحدة./اإلقميمية
 البمد

 مجموعةقيمة تجارة البمد مع بقية بمدان ال 6  
 االقتصادية اإلقميمية لكل نسمة.

 البمد

ع بمدان أفريقية أخرى خارج قيمة تجارة البمد م 7  
 االقتصادية اإلقميمية لكل نسمة. مجموعةال

 البمد

بمدان تستخدم محور طريق الترانزيت المنسق  8 
 والسندات اإلقميمية. الناقالت وتراخيص

 

االقتصادية  مجموعةنسبة الدول األعضاء في ال 9  
مراكز حدودية ذات القارة التي تستخدم اإلقميمية/
 دةنافذة واح

 البمد

 1
0 

  قيمة التجارة في الخدمات

 1
1 

عدد البمدان التي تستخدم النظام اآللي لمبيانات 
واألدوات األخرى لتيسير   ASYCUDAالجمركية 

 التجارة عمى الحدود

 البمد

  1
2 

متوسط الوقت المنقضي عند كل من الحدود قبل 
 اإلفراج عن البضائع جمركياً 

 البمد

  
 

     

االقتصادية  مجموعةال مجموعةنقاط البيانات التي أنتجتيا كل عدد  1 اإلحصاء
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مجاالت 
 موضوعية

 مستويات مؤشرات 

اقتصادية في السنوات الخمس السابقة في مجاالت 
 إحصائية رئيسية تتعمق بالتكامل اإلقميمي.

 اإلقميمية

عدد البمدان التي صادقت عمى الميثاق األفريقي  2  
 لإلحصاء

 القارة

بمد معيا ممارساتو عدد البمدان األفريقية التي نسق ال 3 
 اإلحصائية

 البمد

 البمد اعتماد مكتب اإلحصاء الوطني عمى الحكومة 4  
نشر كتاب اإلحصاء اإلقميمي/القاري السنوي في  5  

العام الماضي بما في ذلك مؤشرات التكامل 
 األفريقي

االقتصادية  مجموعةال
 اإلقميمية

     
السياسة والحكم 

 الرشيد
ءات قانونية إلنياء العنف ضد بمدان تنفذ إجرا 1

 النساء والبنات
 البمد

  مستوى التدخل الحكومي في األنظمة القضائية 2 
 البمد االنتقال السممي لمسمطة في أحدث االنتخابات 3 
مراجعة األقران  ةعدد البمدان التي أتمت مراجعة آلي 4 

 األفريقية
 قارةلا

م الرشيد توازن النوع االجتماعي في ىيئات الحك 5 
 اإلقميمية

االقتصادية  مجموعةال
 اإلقميمية

     
االقتصادية  مجموعةال مستويات التجارة األفريقية البينية 1 الصناعة

 اإلقميمية
ية االقتصاد مجموعةالعدد التسييالت اإلقميمية لتصنيع المنسوجات في  2  
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مجاالت 
 موضوعية

 مستويات مؤشرات 

)بما فييا تمك اقتصادية إقميمية،  مجموعةكل 
 الممموكة ألجانب(.

 اإلقميمية

مستوى االستثمار في البحوث والتكنولوجيا في  3  
 الدول األعضاء

 البمد

عدد الشركات المشتركة التي تشمل بمدان أفريقية  4  
 متعددة في دولة عضو معينة

 البمد

 البمد عدد براءات االختراع المسجمة في البمد 5 
 البمد عدد المناطق الصناعية في البمد 6  
جارة البينية في السمع )واردات المواد الخام إلنتاج الت 7 

 سمع نيائية(
 البمد

 البمد وجود مجمعات إقميمية لمطاقة 8 
     

   االستثمار
1 

مستوى القيود عمى عودة عائدات األعمال إلى 
 الوطن

 البمد

عدد البمدان التي توجد بيا قوانين تعامل  2 
 مارات الوطنيةاالستثمارات األجنبية معاممة االستث

االقتصادية  مجموعةال
 اإلقميمية

نسبة الشركات الممموكة ألجانب )المصدر: مسح  3 
. مؤشرات منفصمة لمشركات الممموكة الشركات(

 مجموعةلمواطني بمدان أخرى في نفس ال
االقتصادية اإلقميمية وتمك الممموكة لمواطني بمدان 

 أفريقية أخرى

 البمد

سيس البنك األفريقي لمتنمية في إدخال بروتوكول تأ 4  
 االستراتيجيات الوطنية في الدولة

 البمد

 البمدعدد األيام الالزمة الستخراج تراخيص لشركات  5 
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مجاالت 
 موضوعية

 مستويات مؤشرات 

 أجنبية
 البمد متوسط تكمفة إنشاء شركة ألجنبي 6 
قيمة المعامالت المالية عبر الحدود مع بمدان  7 

 أفريقية أخرى
 البمد

     
ستثمارات السنوية في أنابيب النفط والغاز قيمة اال 1 الطاقة

 لكل نسمة في كل بمد
 البمد

قيمة صادرات وواردات منتجات الطاقة المتجية إلى  2 
بقية القارة. مؤشرات /االقتصادية األفريقية مجموعةال

التصدير، متعددة عمى أساس األبعاد: االستيراد/
 الوجية.

 البمد

الطاقة اإلقميمية في قيمة اإلنفاق عمى مشروعات  3 
 مجمع طاقة البمد حيثما ينطبق.

 البمد

      
إجمالي طول أجزاء شبكة الطرق الرئيسية العابرة  1 البنية التحتية

ألفريقيا الغير مطابقة لمواصفات التصميم في إقميم 
 البمد

 البمد

 البمد استخدام مقاييس قياسية في موانئ الدول األعضاء 2 
األفريقية األخرى التي توجد لمبمد  عدد البمدان 3 

 توصيالت لخطوط الطيران معيا
 البمد

ذا  4  عدد المسافرين عن طريق الجو في كل بمد )وا 
 أمكن: عدد المسافرين عمى رحالت أفريقية بينية(.

 البمد

 البمدعدد الرحالت المغادرة داخل أفريقيا )ليس بالضرورة  5 
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مجاالت 
 موضوعية

 مستويات مؤشرات 

 نفس عدد رحالت الطيران( في كل بمد
لى البمد 6   البمد قيمة البضائع المشحونة جوا من وا 
مدى توفر خدمات السفن الساحمية ومخازن  7 

 الحاويات البرية في كل دولة
 

الطرق المرتبطة مع بمدان /خطوط السكة الحديد 8 
 مجاورة )إجمالي عدد الكيمومترات( في كل دولة

 البمد

طول كل متوسط متوسطات عدد نقاط التفتيش عمى  9 
 محور نقل في البمد

 البمد

 1
0 

عدد المشتركين في شركات الياتف المحمول التي 
 تسمح بالتجوال البيني األفريقي

 البمد

 


