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 السيــاق

 باعتباره األفريقي التكامل إلى باستمرار إفريقيا وحكومات دول ؤساءر دعا عقود، عدة مدى على

 التي لمعاهداتوا االتفاقات من كبير عدد في الرؤية هذه تجسدت وقد. القارة تنمية لتحقيق ناجعة ستراتيجيةا

 وم،اليو 2063 أجندةب األفريقية وانتهاء الوحدة منظمة من ابدء .تباعا والحكومات الدول رؤساء اعتمدها

واصلوا إعدادها  التي المبادرات ما أخذنا بعين االعتبار إذا أبدا   والحكومات الدول رؤساء إرادة تتغير لم

 دون كلل.

 بادراتالم هذه من العديد أن الواقعف. المتوقعة النتائج لمبادراتال تكفي لكي تحقق اوحدها غير أن اإلرادة 

 اتاألخرى والنزاع الدولية المؤسسات مع النظر وجهات فواختال التمويل من بينها أسباب، لعدة فشلت قد

 ييموالتق انعدام المتابعة ذلك إلى أضف. سيادتها جزء من عن التخلي في األعضاء الدول الداخلية وتردد

 .أفضل بشكلالمبادرات  هذه من المرجوة النتائج لتحقيق

 التركيز ،2063أجندة  المتمثلة في اتوالحكوم الدول لرؤساء الجديدة المبادرةيمكن، في إطار  وهكذا،

 في ،2013 مايو في. وكفاءة بفعالية األهداف تحقيق أجل من والتقييم المتابعة على خاص بشكل

 لتقييم ظامن تصميم األفريقي االتحاد مفوضية من نوالمجتمعريقيون األف التكامل وزراء طلب موريشيوس،

 التكامل لصالح اتخذت التي اإلجراءات جميع عن واضحة الخروج بصورةمن أجل  فقط ليس، التكامل

 .أفريقيا في التكامل بعملية المرتبطة العقبات لتحديد أيضا ولكن األفريقي،

 المتحدة ألمما ولجنة والبنك اإلفريقي للتنمية األفريقي االتحاد مفوضية توحدت جهود الديناميكية، هذه وفي

. 2016 عام في األول تقريره صدر الذي األفريقي إلقليميا التكامل مؤشر إلعداد ألفريقيا االقتصادية

 االنتقادات أن نصم اآلذان عن أنه من غير المناسب إال اإلشادة، تستحق المبادرة أن من الرغم وعلى

 لكثيرةا االنتقادات بين منو. اإلفريقي التكامل مسار في ابتكار بمثابة عتبري الذي المؤشر لهذا الموجهة

 التكامل أعطى مؤشر( ب) للتكامل هامة أبعاد عدم تغطية (أ: )أن نذكر يمكننا ،لمؤشرلهذا ا الموجهة

 تقييم لىع التركيز والدول دون اإلقليمية االقتصادية المجموعات بين للمقارنة األولوية األفريقي اإلقليمي

 .التكامل مبادراتطبقا ل التكامل مسار

ية الهتمامات الرئيسلاالستجابة آخر، هدفه  مؤشر وضع لمهما من أنه اإلفريقي االتحاد مفوضية رأت لذلك،

 بين مقارنات احالي   التكامل تقييم يتطلب ال ،لهؤالء بالنسبةف. المعنية بالتكامل الرئيسية الفاعلة لجهاتل

ية مفوض وضعته الذي الجديد المؤشر ويسعى. األعضاء الدول بين أو اإلقليمية االقتصادية المجموعات

 لتكاملا مؤشر في الثغرات سد أجل من اإلنتاجية بمنهجيته ليةشمو أكثر أن يكون إلى فريقياالتحاد اإل

 .ملحوظ بشكل األفريقي اإلقليمي

 هدف التقريــر

 وقوي وشامل ومتكامل متين إطار اقتراح هو اإلفريقي االتحاد مفوضية أجرتها التي الدراسة من الهدف

 .قياإلفري لتقييم والمتابعة لدى الفاعلين في التكامليستجيب النشغاالت ا والتقييم للمتابعة

 للدراسة أن: ينبغي تحديدا، أكثر بشكل

  تحدد أبعاد التكامل على أساس مختلف المبادرات المحددة التي تشكل مسار التكامل اإلقليمي

 اإلفريقي؛

  من  لكل زمنيةالومحددة المدة  محددة، وقابلة للقياس، ويمكن تحقيقها، وذات صلة،تحديد مؤشرات

 ؛هذه األبعاد
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 اقتراح طرق لحساب هذه المؤشرات و 

 اإلقليمية ةاالقتصادي المجموعات لجهود تقييم مستوى بمثابة لتكون المؤشرات من لكل عتبات تحديد 

 .المختلفة

  المضافة األفريقي وقيمته اإلقليمي للتكامل األبعاد متعدد المؤشر مالءمة

 للتكامل الناشئة عادا كثيرة بما في ذلك األبعاديأخذ المؤشر بعين االعتبار أب 

 اعاةمر الضروري من العولمة عن الناشئة القضايا وكذلك عالمي نطاق على تحدث التي التحوالتتجعل 

: الجديدة ألبعادا هذه وتشمل. األفريقيين السكان ومستقبل التكامل مسار على تأثير لها التي الجديدة المجاالت

 .واألمن والسالم والحكامة والثقافة المناخ غيروت والهجرة البيئة

 التكاملاريع ومش برامج تنفيذ وتقييم متابعة إطار مؤشر 

 1على طريقة "مين ماكس" ، كما هو مبين أعاله،على عكس مؤشر التكامل اإلقليمي اإلفريقي الذي يقوم

 نحو كثرأ موجه الجديد المؤشر فإن اإلقليمية، االقتصادية والمجموعات البلدان بين المقارنة منطق تبعيو

 األحوال من حال يبأ تسمح ال المقارنة فإن وبالفعل،. التكامل برنامج تنفيذ مسار أساس على والتقييم المتابعة

 تنفيذ سياق في ةالمبذول الجهود تبرز وال المبادرات تنفيذ في اإلقليمية االقتصادية المجموعات مستوى بتقييم

 الذي فريقي،اإل اإلقليمي التكامل مؤشر لسد تلك الثغرة فييأتي المؤشر الجديد لي، وبالتا. التكامل برنامج

 .المحددة عملال خطةو النهائية والمواعيد األهداف على أساس التكامل برنامج تنفيذتقييم ب التنبؤ يستطيع ال

 ومراحل أهدافب مقارنة ةاإلقليمي االقتصادية المجموعات مكتسبات لتقييم إطار الجديد المؤشر فإن ،وبالتالي

 .التكامل مبادرات

 القيمة المضافة للمؤشر الجديد 

 اللجنة عم بالتعاون أنجزت التي تلك بعد مفوضية االتحاد اإلفريقي، أجرتها التي الجديدة الدراسة تقدم

 منوبما أن العديد . ملحوظة مضافة قيمة ،2016 عام في للتنمية اإلفريقي والبنك ألفريقيا االقتصادية

 أدناه 1 الجدول ستخرج منت   أن المهم من أنه يبدوف ،جديد مؤشرقد عارض بقوة جدوى وضع  األصوات

 إيجاز على حرصنا ،لذلك. أهميته على الضوءمزيد من  لتسليط الجديد المؤشر لهذا المقارنة عناصر

 :التالي النحو على المؤشرين بين االختالفات

 شر التكامل اإلفريقي والمؤشر الجديدخالصة االختالفات بين مؤ :1لجدول ا

 األبعاد المتعدد الجديد المؤشر مؤشر التكامل اإلفريقي 

 اإلفريقي اإلقليمي للتكامل
 ميةاإلقلي االقتصادية المجموعات تكامل مستوى قيمي األهداف

  المقارنة حيث من والبلدان
 نم اإلقليمية االقتصادية المجموعات يميق 

 .الرئيسية املالتك برامج تنفيذ حيث

 األهداف طريقة  طريقة "مين ماكس" المنهجية
 المعدالت طريقة 

القيمة المضافة 

 للمؤشر الجديد
  مثل الناشئة المجاالت االعتبار في يأخذ 

 كاملالت البيئي، التكامل االجتماعي، التكامل

 .السياسي
 العتبات استخدام 

                                                           
 القيم كافة ترتيب يتم ثم ؛1 و 0 إلى القيم هذه تقليل يتم. للعينة الصغرى والكبرى القيم على تعتمد ضبط طريقة هي "مين ماكس" طريقة 1 

 .1 و 0 بين األخرى

 



3 

 

 األبعاد المتعدد الجديد المؤشر مؤشر التكامل اإلفريقي 

 اإلفريقي اإلقليمي للتكامل
 يميةاإلقل االقتصادية والمجموعات البلدان بين يقارن األدوار

 العملية. لتنفيذ جهودها في
 أجل من التكامل جهود لتقييم كأداة يعمل 

 حالة عن السنوي التقرير إنتاج تحسين

  .إفريقيا في التكامل

 2018: مفوضية االتحاد اإلفريقي، المصدر
 

 المنهجية

 :رئيسية مراحل ثالث إلى شاملة، ستراتيجيةا على القائمة المنهجية، تنقسم

 بعاد التكامل والمؤشراتاختيار أ 

 البنوك وجمعية اإلقليمية االقتصادية المجموعات من خبراء والمؤشرات األبعاد اختيار عملية ضمت

 شريكة منظماتل وأولئك التابعين لإلحصاء الوطنية للمعاهد العامين المديرين ولجنة األفريقية المركزية

البنك و اللجنة االقتصادية إلفريقياو بناء القدراتل ةاإلفريقيالمؤسسة  مثل لمفوضية االتحاد اإلفريقي

 استخالص متو. مفوضية االتحاد اإلفريقيل االقتصادية الشؤون إدارة من تنسيقوذلك ب اإلفريقي للتنمية

. أبوجا ومعاهدة 2063 خصوصا أجندة األفريقي، لالتحاد المختلفة التكامل مبادرات من والمؤشرات األبعاد

 التكامل درجة لقياس مناسب بشكل مالئمة التكامل مؤشرات تكون أن ينبغي ،(2012) لكافولي بالنسبةو

 :التالية المبادئ أو لألولويات وفق ا االقتصادي

 يجب أن تكون بسيطة وسهلة الفهم؛ 

  ؛يشكل عينة بلدعن كل يجب أن تكون البيانات متوفرة بسهولة 

 سياسية؛ وليست اقتصادية صيغ من ىتتأت إن 

 الوكالء سلوك حول االقتصادي لحدسا أن يدعمها. 

 حساب المؤشرات القطاعية 

 المؤشرات قياس يمكنو. للبعض اآلخر بالنسبة للبعض ونوعية بالنسبة كمية مؤشرات المختارة المؤشرات

 على النوعية المؤشرات تقييم يتم حين في المتعلقة بكل بعد من أبعاد التكامل، المالئمة المتغيرات من الكمية

 .المجتمعية القانونية ألدواتا أساس

 ألدواتا وقد اعتبرت. تمثلها التي القانونية األدوات وضع مراحل أساس على النوعية المؤشرات تقييم يتم

 إعطاء تميوعليه، . التنفيذ( ج) و التصديق( ب) والتوقيع االعتماد( أ: )مراحل ثالث على للتنفيذ قابلة

 .تقييمه تم الذي المجتمع فيها يقع التي للمرحلة وفق ا للمؤشرات الدرجات

 أو القطاعي المركب المؤشر حساب لتسهيل 1و 0 الفاصل بين في ومعايرتها الكمية المؤشرات ضبط يتم

 .النهائي المركب المؤشر

 المؤشرات المركبة القطاعية 

 لىع حسابها يعتمدو. النهائي المركب المؤشر في بعد لكل المحسوبة المؤشرات هي القطاعية المؤشرات

 .محدد ب عد كل يتكون منها التي المؤشرات لقيم البسيط الحسابي المتوسط

 المؤشر المركب النهائي 
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 البسيط يالحساب المتوسط وهو" األبعاد المتعدد اإلقليمي التكامل مؤشر" المركب النهائي يطلق على المؤشر

 .المختارة التكامل أبعاد بعد من لكل التي يتم حسابها القطاعية للمؤشرات

 

 حســـاب العتبات 

 األفريقي التكامل مؤشر إليهما يستند اللذان ،(2063 وأجندة أبوجا معاهدة) الرئيسيان البرنامجان يتضمن

 ةالنوعي األهداف من هدف كل تحويل نضمن أن يجب ولذلك. في نفس الوقت وكمية نوعية أهدافا الجديد،

 جدا مهمة مضافة قيمة ي عتبر هذه األهدافتحديد  عملية فإن نجاح ،وأيا كانت الصعوبة. كمي هدف إلى

 الصعوبات وتحديد فيذالتن في التأخير بشأن تنبيهات بامتالك للفاعلين سمحذلك ي ألن. والتقييم المتابعة ألنظمة

 .األوقات جميع في سقةنامت قرارات واتخاذ والعقبات

 يمكن ثبحي الجديد التقييم إطار إلى الوظيفة هذه إضافة مفوضية االتحاد اإلفريقي أرادت ،السبب ولهذا

ادية ومقارنة المجموعات االقتص عليها الحصول تم التي النتائج لتقييم فقط ليس تقييم كأداة استخدامها

ا ولكن اإلقليمية،  لتحقيق لمناسبةا والسياسات التدابير إلى اآلخرين والفاعلين السياسات صانعي لتنبيه أيض 

. العتبات ديدلتح طريقتين بين التقرير يجمع وفي هذا النسق،. المختلفة التكامل برامج يف المحددة األهداف

 األهداف: وطريقة المعدالت طريقة: هما الطريقتان هاتانو

 المعدالت طريقة 

 وعةمجم في نمطي هو ما التقاط في يساعد أنه أي المركزي، لالتجاه مقياس ا المعدل يعتبر اإلحصاء، في

 رعةالس من تحديدن ويمك   المحسوبة المؤشرات عتبات لتحديد ويستخدم. عدد واحد بمساعدةالبيانات  من

 .التكامل برامج تنفيذ في اإلقليمية االقتصادية المجموعات جميع بها تتطور التي

نفس  قيقتح على قادرة تكون ال قد اإلقليمية االقتصادية المجموعات أن حقيقة على المعدالت طريقة وتعتمد

 حسب معينة مجاالت في متقدمة تكون أن يمكن ولذلك. 2063 وأجندة أبوجا في معاهدة المحددة ائجالنت

 سطالمتو المستوى على الحصول الضروري من لذلك .وأولوياتها لها المتاحة والموارد االفتتاحي وضعها

نى من ي مستوى أداالقتصادية الواقعة ف المجموعات تستند حتى اإلقليمية االقتصادية المجموعات لتطور

 استحالة ذلك تماما. هذه القيمة إلى

 طريقة األهداف 

 بروتوكوالت مثل التكاملأدوات  أو صكوك حيث من أهدافها تحديد تم التي المؤشرات لجميع بالنسبة

 ينب والتبادالت المناقشة مرحلة( أ: )دقيقة مراحل ثالث في األدوات هذه تنفيذ يكفي وغيرها، المؤسسات

 قيعللتو التفاوض مرحلة( ج) والبروتوكوالت؛ والمعاهدات االتفاقات تحرير مرحلة( ب. )عضاءاأل الدول

 .والتصديق

. اآلخر النصف التصديق ويمثل التكامل أداة إنشاءعملية ( 0.5 أو %50) نصف يانولاأل   المرحلتان تمثل

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات عواق فإن ،2018 عام قبل متاحة تكون أن المتوقع من التي لألدوات بالنسبة

 كوكلص األدنى الحد فإن وبالتالي،. األعضاء الدول نصفب التصديق مرحلة إنهاء الضروري من جعل قد

 ببساطة فإننا ،2018 عامفي  الصك تنفيذعملية  تنته لم إذا(. 0.75 أو) % 75 هو هذه التكامل أدوات أو

 وزيعهات يتم العتبة هذه. المرتبطة بها والعتبة التكامل برامج في المقترحةمرحلة ال نأخذ بعين االعتبار

 .األجل انتهاء حتى الفترة كامل على بالتساوي

. تلقائيايرها وغ والنقدية المالية والمؤسسات بالبنوك المتعلقة األهدافب يتم االحتفاظ المثال، سبيل فعلى

 ية.األفريق المركزية البنوك جمعيةو ريقياألف االتحاد حددها التي التقارب معاييروينطبق ذلك على 
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 النتائج الرئيسية

 أبعاد المؤشر .1

  (اإلنسانية مسائل الجنسين، الشؤونتنقل األشخاص،  )حرية: التكامل االجتماعي 1البعد 

  التكامل اإلنتاجي )الزراعة، الصناعة، المعادن، االستثمار، الخ(2البعد : 

  التكامل التجاري3البعد : 

  كامل في مجال البنية التحتية: الت4البعد 

  التكامل النقدي والمالي5البعد : 

  التكامل البيئي6البعد : 

  التكامل السياسي والمؤسسي7البعد : 

 المؤشرات  .2

 :المؤشرات حسب البعد التكامليفيما يلي 

 التكامل االجتماعي 

 البروتوكول بشأن حرية التنقل 

  خاص بالمجموعة االقتصادية اإلقليميةجواز سفر 

 االقتصادية اإلقليمية ةالتأشيرة بين بلدان المجموع 

 حق االستقرار 

 حق اإلقامة 

 النفاذ إلى سوق العمل 

 النفاذ إلى األرض 

 التكامل اإلنتاجي 

 (اإلقليم داخل الصادرات من )% الوسيطة السلع من اإلقليمية البينية الصادرات حصة 

 (اإلقليم داخل من الواردات %) الوسيطة السلع من اإلقليمية البينية الواردات حصة 

 التعدينية/الصناعية/ةالزراعي للتنمية إقليمية خطة وجود 

 التكامل التجاري 

 مشتركة خارجية تعريفة 

 جماليإ من مئوية كنسبة) ؟سلع فيما بين بلدان مجموعة اقتصادية إقليميةال من الواردات قيمة 

 (السلع واردات

 إجمالي من مئوية كنسبة) موعة اقتصادية إقليميةفيما بين بلدان مج من السلع الصادرات قيمة 

 (السلع واردات
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 جماليإ من مئوية كنسبة) فيما بين بلدان مجموعة اقتصادية إقليمية الخدمات من الواردات قيمة 

 (الخدمات من الواردات

 نم مئوية كنسبة) فيما بين بلدان مجموعة اقتصادية إقليمية الخدماتمن  صادراتال قيمة 

 (الخدمات رداتوا إجمالي

 التكامل في مجال البنية التحتية 

 فيما بين بلدان مجموعة اقتصادية إقليمية الكهرباء تجارة نسبة 

 فيما بين بلدان مجموعة اقتصادية إقليمية الرحالت نسبة  

 تكلفة التجوال 

 عدد الطرق العابرة للحدود 

 (المتحدة األمم) اإلقليمي البيني للربط التحتية البنية مؤشر 

 تكامل المالي والنقديال 

  إقليميوجود نظام دفع 

 وجود بورصة إقليمية 

 مقاصة غرفة 

 تفاضلي تضخم معدل 

 )وجود معايير حصيفة كلية )ماكرو 

  مجموعتكم  في المتداولةو( األجنبية العمالت ذلك في بما) بها المعترف العمالت عدد

 االقتصادية اإلقليمية

 فيما بين بلدان مجموعة اقتصادية إقليمية اإلقليمية بالعمالت سدادها يتم التي التبادل نسبة 

 المراسلة للبنوك الشبكة اإلقليمية 

 اإلقليمية التنمية أو بنك االستثمار 

 التكامل البيئي 

 إلدارة البيئةاإلقليمية  خطةال 

 البيئة حماية أنشطة لتنظيم اإلقليمي المعهد. 

 داخل المجموعة االقتصادية اإلقليمية الكربون ضريبة 

 المائية لمواردل لإلدارة المتكاملة اإلقليمي لبرنامجا  

 المائية للموارد لإلدارة المتكاملة اإلقليمية المؤسسة  

 المائية الموارد عن المكانية الجغرافيا بيانات لجمع اإلقليمي المركز 

 التكامل السياسي والمؤسسي 
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 البرلمان اإلقليمي 

 اإلقليمية العدل محكمة 

 إقليمية مسلحة قوة 

 اإلقليمي المركزي بنكال 

 اإلقليمية الجامعة 

 الخالصة والتوصيات

 لخططا فشلت. األفريقية القارة لتنمية منه بد ال شرط ا باعتباره بالتكامل االعتراف تم عقود، عدةمنذ 

 والتقييم تابعةللم أدوات وجود عدم من بينها أسباب، لعدة المتوقعة النتائج تحقيق فيوضعها  تم التي والبرامج

 .والتمويل والتنفيذ البرمجة بشأن تصحيحية إجراءات واقتراح الثغرات وتحديد اإلجراءات تمكن من تلخيص

 فإن ذلك، ومع. مؤشر أول إنشاء تم التكامل، عن المسؤولين الوزراء طلب على بناء   ،2016 عام وفي

 .عديدة مناسبات في أثيرت قيوديعاني من  األفريقي اإلقليمي التكامل مؤشر

 إلقليميا للتكامل األبعاد المتعدد المؤشر يسمى جديد مؤشر إنتاج مفوضية االتحاد اإلفريقي قررت لكذلو

 تقديم في يتمثل يقدم أمرا جديدا وهو. وكميا نوعيا مؤشرا 39و أبعاد 7 من هذا المؤشر يتكون. إفريقيا في

 مثل لتكاملا وبرامج خطط تنفيذ في المتأخرة تلك وتحديد اإلقليمية االقتصادية المجموعات لتقييم عتبات

 .2063 وأجندة أبوجا معاهدة

 مباالك مفوضية االتحاد اإلفريقي في نظمته الذي الفني االجتماع في الجديد المؤشر هذا اعتماد وقد تم

 اإلقليمية االقتصادية المجموعات من خبراء ضم والذي 2018 سبتمبر 21 إلى 17 من الفترة في( أوغندا)

 .مستقلين وخبراء الوطنية اإلحصائية والمعاهد مركزيةال والبنوك

 :التالية التوصيات الخبراء اجتماع وقد قدم

 واعتمادها؛ هالبحث األفريقي االتحاد أجهزة إلى التوصيات تقديم األفريقي االتحاد مفوضية طلب مني   (أ

 تنفيذ يف اإلقليمية االقتصادية المجموعات أداء تقييم األفريقي االتحاد مفوضية من أيضا   طلبي    (ب

 و األبعاد؛ المتعدد األفريقي التكامل مؤشر أساس على 2063 وأجندة أبوجا معاهدة

اد مفوضية االتح مع وثيق بشكل العمل اإلقليمية االقتصادية المجموعات جميع من كذلك طلبي    (ج

 برامج نفيذت ينتحس أجل من الجديد المؤشر هذا أساس على هذه والتقييم المتابعة عملية في اإلفريقي

 .والقارية اإلقليمية التكامل

 


