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 المطروحة والحجج المستند إليها في هذا الكتاب واآلراء. االقتصاديةتم نشر هذا الكتاب تحت مسؤولية أمين عام منظمة التعاون والتنمية 

.االقتصاديةفي منظمة التعاون والتنمية  األعضاءتعكس بالضرورة الموقف الرسمي للدول  ال  

 يادة أي إقليم وال ترسيم الحدود والتخوم الدولية وال اسم أي إقليم أو مدينة أوهذا الكتاب وأية خريطة متضمنة به ال تمس وضع أو س

.منطقة  

المعنيـة وتحـت مسـؤوليتها. واسـتخدام هـذه البيانـات مـن  اإلسرائيليةالخاصـة بإسـرائيل متوافـرة مـن قبل السـلطات  اإلحصائيةالبيانـات 

فـي الضفـة  يليةاإلسرائوالقـدس الشـرقية والمسـتوطنات  الجوالنال يمـس وضـع مرتفعـات  االقتصاديةقبـل منظمـة التعـاون والتنميـة 

.حكام القانـون الدولـيألالغربيـة وفقا   

من تركيا مالحظة  

كي إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة والمشيرة إلى "قبرص" تتعلق بالجزء الجنوبي من الجزيرة. ما من سلطة تمثل الشعبين التر

واليوناني معاً في الجزيرة. تعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص التركية وإلى أن يتم التوصل إلى حل دائم ومنصف في سياق األمم 

.المتحدة، ستحافظ تركيا على موقفها فيما يتعلق بـ"قضية قبرص  

االقتصاديةفي منظمة التعاون والتنمية  األعضاء األوروبي االتحادمن كافة دول  مالحظة  

 المتحدة باستثناء تركيا وتتعلق المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بالمنطقة األممإن جمهورية قبرص معترف بها من قبل جميع أعضاء 

 الخاضعة للسيطرة الفعلية لحكومة جمهورية قبرص.

:يرجى التنويه إلى هذه المطبوعة كالتالي
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 من إعداد االتحاد من أجل المتوسط مقدمة

حول التكامل اإلقليمي في وقت يواجه فيه  (UfM)أقدم هذا اإلصدار األول من التقرير المرحلي لالتحاد من أجل المتوسط  يسعدني أن

والتي  )والعالم بأسره( رياح التغيير التي أحدثتها االضطرابات الرقمية وسلسلة القيمةاالتحاد من أجل منطقة البحر األبيض المتوسط 

على  جليةً أصبحت مسألة تعزيز التكامل اإلقليمي  الحالية. 19-الجتماعية واالقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيدالخسائر ا تترافق مع

في رؤية لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات، التي يتجاوز حجمها هذا اإلصدار الزمنية الجديدة بالتحديد؛ فيتمثل  الحقبةمشارف هذه 

  فرده.ونطاقها قدرات أي دولة أو كيان بم

مانة االتحاد من أجل المتوسط والمبينة في خارطة طريق عمل االتحاد من أجل أليستوفي هذا التقرير التفويض الذي كلفته الدول األعضاء 

، وذلك باستخدام هذا المجال، بهدف وضع تقرير مرحلي عن التكامل اإلقليمي من أجل تقييم التقدم المحرز في 2017المتوسط لعام 

ويرتكز هذا التقرير أيًضا على مهمة االتحاد من أجل المتوسط، والتي تحليل االتجاهات والتطورات الرئيسية. ستتيح مؤشرات أداء محددة 

 ن واالزدهار.السالم واالستقرار واألمتتميّز ببطريقة تؤدي إلى إنشاء منطقة مشتركة  ينيتمثل جوهرها في تعزيز التعاون والتكامل اإلقليمي

تقرير قائم على األدلة أعده طرف ثالث موثوق به ومحايد يستخدم بيانات سليمة ونماذج إحصائية علمية لذا كان من الضروري بلورة 

وةً الرئيسية للتكامل؛ أال وهي تمويل التجارة، والبنية التحتية، وحركة األشخاص، وكذلك التعليم العالي. عال اتيةمجاالت السياساللتغطية 

تشير األدلة، من على ذلك، تعيّن على هذا التقرير الرائد تجاوز العرض التقليدي للنتائج الرئيسية بهدف تقديم توصيات سياساتية عملية. 

ى ، لكنها تشير أيًضا إل1995عام في تقدم في التكامل اإلقليمي منذ عملية برشلونة ال إحرازبين النتائج األخرى الواردة في التقرير، إلى 

مصممون على  كما إنناأن التقدم كان بطيئًا وال يزال أقل من إمكانات المنطقة من حيث القدرات والموارد. نحن نؤمن بهذه اإلمكانات، 

 .إنجاحهاالجهود الرامية إلى  المشاركة في

باعتباره واحًدا من مبادئ المرونة البحر األبيض المتوسط منذ العصور الغابرة،  الذهنية في منطقةيعتبر التكامل اإلقليمي راسًخا في 

منطقة. إنني على ثقة من أن هذا التقرير سيساعد في توجيه بوصلتنا الجماعية نحو تعزيز التعاون وسيرشد إلى اإلصالحات الفي  واإلنعاش

 التطلعات المشروعة لشعبنا.السياساتية التي ال غنى عنها والتي من شأنها أن تخلق بيئة مواتية لتقدم مستدام ومسؤول وشامل يلبي 

لنا متابعة حالة التكامل  سيتيحأدعوكم إلى قراءة هذا اإلصدار األول من التقرير المرحلي الذي ستتبعه إصدارات أخرى بشكل دوري، مما 

 في المنطقة.

   ناصر كامل                                                                                                                                         

 األمين العام                                                                                                                                        

 االتحاد من أجل المتوسط
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 ن والتنمية االقتصاديةمنظمة التعاومقدمة من إعداد 

متوسطية ثروة من الروابط التاريخية والثقافية التي شكلت بعض من أروع فترات التاريخ اإلنساني.  -تقاسم بلدان المنطقة األورو 

المناخ  جزء من العالم سلسلة من التحديات الهامة التي تتطلب استجابات عاجلة في المجال السياساتي. من تغيرواليوم، ويتشاطر هذا ال

صياغة وتنفيذ استراتيجيات  الحاجة إلىومن حركة الناس إلى االستجابة الفعالة ألثر جائحة فيروس كورونا، بمعنى  الشباب؛إلى تشغيل 

.طموحة واضحة  

فريد من متوسطية منطقة ذات أهمية استراتيجية، وهي مزيج  -بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تعتبر المنطقة األورو 

البلدان األعضاء والشريكة التي ترتبط من خالل حوار إقليمي بشأن السياسات يتم تيسرها من خالل المبادرة المشتركة بين الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا والمنظمة التعاون بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية. إن التكامل اإلقليمي هو محور تركيز هذه المبادرة لبناء 
. تعمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع االتحاد 2030شاملة ومرنة ومستدامة تمشيا مع جدول أعمال التنمية المستدامة  اقتصادات

.من أجل المتوسط لتحقيق هذا الغرض المشترك  

 

األدلة بشأن التكامل في المنطقة،  يقدم هذا التقرير المرحلي األول عن التكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط، بحثا دقيقا يستند إلى

متوسطي من خالل  -اعتمادا إلى منهجيات وخبرات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. ويستعرض التقرير حالة التكامل األورو 

العالي. وتتيح مؤشرات تشمل التجارة، والمالية، والبنية التحتية األساسية للنقل والطاقة، وحركة السكان، والبحث العلمي والتعليم 

.المؤشرات الكمية والنوعية المقدمة للقراء قياس التقدم المحرز حتى اآلن، والمسافة التي ال يزال يتعين تغطيتها  

 

كامل والنهج المتبع لرصد التكامل اإلقليمي في التقرير له سمات متميزة. أوال، بالنسبة لكل من أبعاد التكامل التي تم بحثها، إن مفهوم الت

في مجموعة من االعتبارات بشأن الظروف التي ينبغي أن توجد في بلد ما لضمان تحقيق الفوائد المتأتية من التكامل اإلقليمي  ينعكس

بمجمعه. ثانيا، تستخدم الدراسة عددا محدودا من المؤشرات السليمة. والنهج يطبق مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

. وثالثا، تكشف الدراسة، من خالل إجراء التفسيريةالتي تشمل األهمية والدقة وإمكانية تحقيق الهدف والقدرة  البيانات،المتعلقة بنوعية 

تحليل على مستوى متميز ومفصل، عن التطورات التي حدثت في مجال التكامل اإلقليمي ولكنها تظل "تحت رادار" تحليل األنماط 

.بطريقة مركزة واالتجاهات المتتبعة  

 

التحليل والتوصيات الواردة في هذا التقرير هي نتيجة لعملية تشاركية، بما في ذلك إجراء مشاورات مكثفة مع مقرري السياسات 

وتوفير  والمتوسط،والخبراء في جميع أنحاء المنطقة. والهدف هو اإلسهام في تعميق فهم ديناميات التكامل اإلقليمي في منطقة أوروبا 

أدوات قابلة للتنفيذ لضمان تفعيل اإلصالحات إلى أثر ملموس. وفي غضون بضع سنوات، سيقوم تقرير مرحلي جديد باستعراض وتقييم 

فعالية عملية التنفيذ، وقياس إنجازات التكامل في مجاالت السياسات الحاسمة التي يغطيها المنشور. وسيكون االلتزام السياسي بتنفيذ 

أمرا أساسيا لتحقيق هذه النتائج. وندعو الحكومات وأصحاب المصالح غير الحكومية إلى توحيد الجهود واالستجابة لتحديات  اإلصالحات

 منطقة المتوسط واحتياجاتها، وتعزيز تكاملها الذي تمس الحاجة إليه.
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 تمهيدال

بل على العكس  ،البحر األبيض المتوسطمنطقة اساتي عبر عاًما على إعالن برشلونة، لم تتضاءل أهمية تعزيز الحوار السي 25بعد مرور 

من ذلك، ال يزال الهدف االستراتيجي يتمثل في التعاون اإلقليمي للدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط، نظًرا للتحديات المشتركة 

االنتعاش من  أن يؤديالدول أيًضا إلى  أن تحرصيجب كما الكثير منها عن االتجاهات العالمية.  ينجمالتي تواجهها دول المنطقة، والتي 

هي رؤية االستقرار واالزدهار في  األمد. إن الرؤية المشتركة طويلة مراعاةً للبيئةوإلى مجتمعات أكثر ازدهاًرا وشمولية  19-أزمة كوفيد

 هم والعيش في بيئة سلمية وآمنة.آمالهم في المستقبل والتمتع بحقوق تحقيقالمنطقة، حيث يمكن للناس، وخاصة النساء والشباب، 

التكامل في المنطقة  من حيثالتقدم المحرز  "مرحلي التكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير"يستعرض تقرير 

سلسلة مستقبلية ستراقب  منيعتبر هذا التقرير هو العدد األول األورومتوسطية ويقدم توصيات سياساتية قائمة على األدلة لتعزيز التكامل. 

مجاالت رئيسية للتكامل اإلقليمي، أال وهي: التجارة،  خمسعلى  "2021التقرير المرحلي لعام "التقدم المحرز على فترات دورية. يركز 

 والتمويل، والبنية التحتية، وحركة األشخاص، والبحث والتعليم العالي.

وبالدعم منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، بقيادة المدير أندرياس شال، في ( GRSالمية )أمانة العالقات الع من قبلهذا التقرير  إصدارتم 

وتم إعداد هذا التقرير من قبل قسم الشرق األوسط وأفريقيا تحت التوجيه (. GIZالمالي المقدم من المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )

 ،مستشار أقدم ماريا روسا لوناتي، الذي قادتهضم فريق الصياغة، االستراتيجي لكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق األوسط وأفريقيا. 

اريو سيرفانتس من مديرية العلوم والتكنولوجيا وبيلين لو. وأعد م لبيضروجر فوريس كاريون وألين هورج وياسمين مورو وسلمى 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الفصل الخامس، بدعم إحصائي من هيرويوكي شيراتو. أما أنتونيال ليبراتور، وغوانام  فيواالبتكار 

دية فطوروا نموذج الجاذبية للتجارة مياو، ورودولفو أوستوالزا من مديرية اإلحصاءات والبيانات في منظمة التعاون والتنمية االقتصا

 في الفصل األول. الواردتحليل حرروا الو

( ويوهانس ليبل UfMتعرب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن امتنانها لمحمد الرزاز وحامد اإلتربي من االتحاد من أجل المتوسط )
(GIZ ّلتعليقاتهم وإرشاداتهم القيمة طوال المشروع. كما نشكر كل )  من سعيد شرنة وسليمة فزاني وجوزيبي بروفنزانو )االتحاد من أجل

يعرض التقرير آراء  ومع ذلك ( الذين قدموا تعليقات على مشروع التقرير.GIZالمتوسط( وأليسيا فيغيروا روميرو وأندرياس غارباد )
(/ الوزارة االتحادية GIZالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )المؤلفين وال يعكس بالضرورة آراء األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط أو 

( أو سلطات البلدان المعنية. وال تخل األسماء المستخدمة في التقرير لتحديد أي إقليم أو مدينة BMZاأللمانية للتعاون االقتصادي والتنمية )
مستعملة في التقرير لإلشارة لكل من األراضي او المدن ال تخل أو منطقة بالمصطلحات الرسمية التي تستخدمها أمانة االتحاد. األسماء ال

 باألسماء المستعملة من طرف أمانة االتحاد من أجل المتوسط.

 

 فيخالل المرحلة المبكرة من المشروع، قدم المشاركون في ورشة عمل أمانة العالقات العالمية ومديرية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

تباداًل مفيًدا  "التعاون اإلقليمي في البحث والتعليم العالي واالبتكار في المنطقة األورومتوسطية"تنمية االقتصادية حول منظمة التعاون وال

، فضالً عن األولويات السياساتية الناشئة للتعاون ةاألورو متوسطيعلى التعاون اإلقليمي في المنطقة  19-لآلراء حول تأثير أزمة كوفيد

كما قدم المشاركون في المؤتمر الخامس للبنوك المركزية المتوسطية "التكامل المالي والتنمية الشاملة: نظرة م العالي. في البحث والتعلي

( بدعم من منظمة التعاون IEMedمن بلدان البحر األبيض المتوسط" الذي نظمه بنك إسبانيا والمعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )

 بمنطقة االتحاد من أجل المتوسط. المتعلقةشورة بشأن تدابير التكامل المالي والتنمية االقتصادية، الم

 مسوداتتعرب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عن امتنانها للمشاركين في األحداث المخصصة لتقديم مشوراتهم وتعليقاتهم على 

ومحمد بنجلون ورشيد صّراخ  ؛عطا، ايالن كونسلتنج، تونس نزار الفصول: كريم أمالل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية؛

 اليسيو تشرلوني والساندرو سكيارلوني ومغراوي حسني سعيد من وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي في المغرب؛

ا سان باولو؛ وأوليفيا أوروزكو دي ( التابع لمجموعة انتيسSRMوماسيمو دي أندريس، من مركز أبحاث جنوب إيطاليا ) من بنك إيطاليا؛

 مالدائنيكو فراندي من الوفد و ال توري من البيت العربي في إسبانيا؛ وميكايال دوديني من المديرية العامة للتجارة بالمفوضية األوروبية؛

  إيطاليا؛ لعمل السياسات االجتماعيةوخبراء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة ا لدى منظمة التعاون االقتصاي والتنمية، إيطاليا

ونسيب غبريل من البحوث والتحاليل اإلقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس في لبنان؛ وخالد المومني من هيئة االستثمار األردنية؛ ومارسيلو 
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الخارجية اإلسبانية؛ ووائل ماسيرا من مركز البحوث المشتركة للمفوضية األوروبية؛ ولويس أوسكار مورينو غارسيا كانو من  وزارة 

(؛ وبينار FIIAPPنعيم من وزارة النقل في مصر؛ وآنا تيرون كوزي من المؤسسة الدولية واأليبيرية األمريكية لإلدارة والسياسات العامة )

 يالتشين باستيرماج من وزارة التجارة التركية.

( SEEوأفريقيا مارزينا كيسيليوسكا، رئيس قسم جنوب شرق أوروبا )في منطقة الشرق األوسط  التحريرباإلضافة إلى ذلك، يشكر فريق 

كما تم الفصول.  لمسودات ةالدقيق المراجعةرئيسي، وفريق قسم جنوب شرق أوروبا على  كمراجعفي أمانة العالقات العالمية، الذي عمل 

ن دوبيراس، وجين ستايسي، وليتيسيا رايل من مركز ريادة المنظمة، وال سيما: آال كافة أقسامتلقي تعليقات قيمة من العديد من الخبراء في 

األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن؛ ووينفريد بالشك، وهيلين فرانسوا، وإميلي كوث، وإتيان ليبرز، وفرناندو 

ريستوف دومون، وشارلوت ليفونوا، المؤسسات؛ وجان كوميستورا، وأندريا مارين أوديو، ويواكيم بوهل من مديرية الشؤون المالية 

والعمل والشؤون االجتماعية؛ وأوالف ميرك من منتدى النقل الدولي. وقدم علي  التوظيفوسارة موهود وجيل سبيلفوغل من مديرية 

تجاهات الرئيسية الصفار من وكالة الطاقة الدولية وخافيير لوبيز غونزاليس من مديرية التجارة والزراعة، على التوالي، المشورة بشأن اال

 في البنية التحتية للطاقة واستخدام وتفسير نماذج الجاذبية التجارية.

الشرق األوسط  /أمانة العالقات العالمية تم تحرير التقرير من قبل كريستوفر ماركوارت، وتم إعداده للنشر من قبل تشاريتي كوم )

 ا، والدعم اإلداري المقدم من ناديسامي إرشفو ائي المقدم من ليو مينور(. وقد استفاد التقرير بشكل كبير من الدعم اإلحصوإفريقيا

منظمة التعاون أمانة العالقات العالمية في من ، وصابرينة جسبريني من روبرت أكام وصوفي إليوت في التواصلدعم ال، وكامليدين

 والتنمية االقتصادية.
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 دليل القارئ

 النهج المتبع للرصد

التكامل في المنطقة األورومتوسطية، بهدف تقديم توصيات  "مرحليالتقرير الالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: "يرصد تقرير 

مجاالت، أال وهي:  خمستحليل المؤشرات الكمية والنوعية الرئيسية للتكامل في  التقرير المرحليسياساتية قائمة على األدلة. ويعرض 

تم اختيار المؤشرات لكل مجال تكامل بناًء على األدبيات  بنية التحتية، وحركة األشخاص، والبحث والتعليم العالي.التجارة، والتمويل، وال

 الخاصة بالتكامل االقتصادي وتبادل األفكار حول مالءمة التدابير المعينة لغرض رصد التكامل في االتحاد من أجل المتوسط. كما تم اتخاذ

هدف ضمان اختيار مؤشرات ذات مغزى في سياق االتحاد من أجل المتوسط. ويعكس االختيار النهائي منظور جديد عند الضرورة ب

 للمؤشرات االعتبارات المتعلقة بالتغطية الجغرافية وجودة البيانات وأهميتها وتوافرها والسهولة النسبية في تفسير النتائج.

لتوالي أحد مجاالت التكامل الخمسة في نطاق عملية الرصد. ويقدم الجدول على ا 2021تحلل الفصول الخمسة من التقرير المرحلي لعام 

ن، أي التجارة، والتمويل، والبنية التحتية، وحركة في كل فصل مؤشرات الرصد الرئيسية المستخدمة لتحليل تقدم التكامل في مجال معيّ 

 األشخاص، والبحث والتعليم العالي.

 Xل التكامل الجدول. مؤشرات الرصد الرئيسية لمجا

  الوصف التغطية التواتر

البيانات،  وتيرة
على سبيل المثال 
سنوي، نصف 
 سنوي، إلخ.

دول االتحاد من أجل المتوسط التي تغطيها 
 قاعدة البيانات ذات الصلة بالمؤشر

الغرض الرئيسي وخصائص المؤشر 
 مصادر( البيانات.أو ومصدر )

 Xشر مؤال

 (Xnإلى  X1)من 

 

 

برصد األبعاد اإلضافية للتكامل في االتحاد من أجل المتوسط، وستعمل  "التقرير المرحلي"من المحتمل أن تقوم اإلصدارات المستقبلية من 

 على تعميق تحليل التكامل االقتصادي فيما يتعلق بالنمو الشامل والمساواة بين الجنسين واالستدامة البيئية.

 البياناتالمصادر الرئيسية وقواعد 

يستخدم التقرير، ما لم يُذكر خالف ذلك، بيانات مستمدة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ووكاالت بيانات دولية أخرى مع تفويض 

وموارد وخبرات لجمع البيانات الوطنية حول مؤشرات محددة. إن البيانات الرئيسية مدرجة في الجداول التي تعرض مؤشرات الرصد 

البيانات في قواعد البيانات  تتوفرعندما ال تغطي قواعد البيانات الدولية بلًدا أو أكثر من دول االتحاد من أجل المتوسط ولكن . الرئيسية

 كمكمل لتوسيع تغطية الدولة، ولكن بشرط أن تبين البيانات الوصفية اتساقاً كافياً مع قاعدة البيانات الدولية هذه األخيرة الوطنية، يتم استخدام

 المرجعية.
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 التجمعات اإلقليمية

 يستخدم التقرير التعاريف التالية للمناطق والمناطق الفرعية.

 ،األردن الجزائر، ،البوسنة والهرسك، ألبانيا ،الجبل األسوددولة:  42

موريتانيا،  ،موناكومصر،  ،لبنان ،إسرائيل ،السلطة الفلسطينية ،المغرب

)اعتباًرا من أيلول/ديسمبر  27األوروبي الـ تركيا؛ ودول االتحاد  ،تونس

 (. وسوريا )معلقة(؛ وليبيا )مراقب(.2020

 دول االتحاد من أجل المتوسط

 المنطقة األورومتوسطية

يشمل أعضاء االتحاد من أجل المتوسط: الجزائر ومصر واألردن ولبنان 

 والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.

وشمال إفريقيا الجزائر والبحرين وجيبوتي تشمل منطقة الشرق األوسط 

ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية 

وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة 

 واليمن.

 دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 شمال أفريقيا .الجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وتونس

 دول غرب البلقان .ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود: أعضاء االتحاد من أجل المتوسط

 بالد الشام .لبنان والسلطة الفلسطينية واألردن

تشمل دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا األعضاء في االتحاد من أجل 

ونيا والمجر والتفيا المتوسط: بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإست

وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا والجمهورية السلوفاكية؛ وألبانيا والبوسنة 

 والهرسك والجبل األسود.

 (CESEEوسط وشرق وجنوب شرق أوروبا )

 رموز البلدان

 ألسماء البلدان على النحو الوارد أدناه. ISO (ISO3)الواردة في هذا المنشور رموز  البياناتتستخدم 
 

ALB ألبانيا KWT الكويت 

ARE اإلمارات العربية المتحدة LBN لبنان 

BHR البحرين LBY ليبيا 

BIH البوسنة والهرسك MAR المغرب 

BRA البرازيل MCO إمارة موناكو 

CAN كندا MKD جمهورية مقدونيا الشمالية 

CHE سويسرا MNE  األسودالجبل 

CHN جمهورية الصين MRT موريتانيا 

DJI جيبوتي OMN سلطنة عمان 

DZA الجزائر PSE السلطة الفلسطينية 

EGY مصر QAT دولة قطر 

GBR المملكة المتحدة SAU المملكة العربية السعودية 

HKG هونج كونج SRB صربيا 

IND الهند SYR سوريا 

IRQ العراق TUN تونس 

IRS إسرائيل TUR تركيا 

JOR األردن USA الواليات المتحدة االمريكية 

XXK كوسوفو YEM اليمن 
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 االختصارات

AMU اتحاد المغرب العربي  

BRI مبادرة الحزام والطريق 

CESEE  دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا 

EC  األوروبيةالمفوضية 

EFTA الرابطة األوروبية للتجارة الحرة 

FDI  المباشراالستثمار األجنبي 

GATS الخدماتفي  االتفاقية العامة للتجارة 

LAS جامعة الدول العربية  

MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

OIC منظمة التعاون اإلسالمي 

PAFTA منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

PAM المنطقة األورومتوسطية  

PCT معاهدة التعاون بشأن البراءات 

PRIMA  بريما – منطقة البحر األبيض المتوسطفي  البحث واالبتكار من أجل الشراكة  

RISE تنقل موظفي البحث واالبتكار 

RTA اتفاق تجاري إقليمي 

SDGs )أهداف التنمية المستدامة )األمم المتحدة 

SMP شراكة تنقل المهارات 

TFA اتفاق تيسير التجارة 

UfM االتحاد من أجل المتوسط 

WTO منظمة التجارة العالمية 
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 ملخص تنفيذي

الشمالي والجنوبي للبحر األبيض المتوسط تعزيز الروابط التي كانت قائمة بينها  الواقعة على الشاطئينبلدان ال، قررت 1995في عام 

كانت هذه بداية عملية برشلونة، وهي شراكة لقرون، وذلك بهدف بناء مستقبل يسوده السالم واالستقرار واالزدهار في المنطقة. 

بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها. تمثلت إحدى المعالم الرئيسية في إنشاء االتحاد من أجل  2020أورومتوسطية احتفلت في عام 

. ومنذ ذلك الحين، عمل االتحاد من أجل المتوسط على تعزيز ين، بهدف دعم التكامل والتماسك اإلقليمي2008( في عام UfMالمتوسط )

 لى الحوار وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات التأثير الملموس على مواطني المنطقة.تناداً إاسالتعاون اإلقليمي، 

التكامل في  من حيثالتقدم المحرز  "2021مرحلي لعام التقرير الالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: "تستعرض دراسة 

الجهود الرامية إلى تحقيق  19-أعاقت جائحة كوفيد مة لتعزيز التكامل المستمر.المنطقة األورومتوسطية وتحدد اإلجراءات السياساتية الالز

ة التكامل؛ وتجدر اإلشارة إلى أن إجراءات االحتواء التي تم تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة انتشار الفيروس قد أثرت أيًضا بشد

طاعات الرئيسية مثل السياحة، مما كلف وظائف الماليين من الناس. يمكن على العديد من االقتصادات، خاصة في الساحل الجنوبي وفي الق

الرقمي، التحّول ل المراعي للبيئة واالقتصادات، من خالل دعم التحوّ  إلعادة تحقيق االنتعاش في هذهأن يكون التكامل اإلقليمي مفيًدا 

 جتماعية.االعدالة تحقيق الو وتعزيز التجارة المستدامة واالستثمار واالبتكار؛ وخلق فرص عمل الئقة

 حالة التكامل في االتحاد من أجل المتوسط: تطورات إيجابية، إال أن التقدم بطيء

التكامل في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، ولكن في نفس الوقت تظهر أن التقدم كان بطيئًا  من حيثتقر نتائج التقرير بالتقدم المحرز 

في  الناقصةوال يزال أقل من إمكانات المنطقة من حيث القدرات والموارد. ويتضح ذلك في التقرير من خالل تحليل الفرص التجارية 

نويع الصناعي في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط، مع خلق فرص عمل المنطقة، حيث يتطلب المزيد من التوسع التجاري زيادة الت

 خارج قطاعات التصنيع التقليدية.

داخل المنطقة األورومتوسطية، من حيث التجارة في المنتجات النهائية والسلع  التكامل التجاريتقدم في ال تم إحرازمع مرور الوقت، 

ية. ومع ذلك، ال تزال هناك العديد من التحديات، خاصة بالنسبة للبلدان الواقعة على الساحل الوسيطة والتكامل في سالسل القيمة اإلقليم

، الجنوبي. وتشمل هذه التحديات تعقيد التعامل مع االتفاقات التجارية المتنوعة، واستمرار العوائق غير الجمركية أمام التجارة في السلع

بيئة األعمال  الخدمات، وعدم كفاية البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، فضالً عنواالفتقار إلى إطار تنظيمي مناسب للتجارة في 

 التي ال تدعم بشكل كاٍف طموح الشركات للمشاركة في التجارة الدولية.

في منطقة  الماليالتكامل ال تزال منطقة االتحاد من أجل المتوسط متنوعة من حيث التنمية المالية عبر البلدان. فال يمكن أن يتغاضى 

االتحاد من أجل المتوسط عن أولويات التنمية في دول غرب البلقان والشرق األوسط وشمال إفريقيا، والتي تتميز بمستويات منخفضة نسبيًا 

 من التنمية المالية.

ل من سرعة التكامل ، خاصة في جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط، غير كاٍف أو غير مكتمل، مما يقلترابط البنية التحتيةإن 

االجتماعي واالقتصادي. وبينما قامت بلدان المنطقة في السنوات األخيرة ببناء شبكات نقل وطاقة واسعة النطاق، فإن مستوى االستثمار 

 ال يكفي لتلبية احتياجات الترابط المتزايدة بين البلدان.

، تشمل تسهيل متطلبات التأشيرة وتوقيع اتفاقات د من أجل المتوسطحركة األشخاص في منطقة االتحااتخذت البلدان خطوات مهمة لتسهيل 

بما في ثنائية و / أو إقليمية بشأن تنقل العمالة والتعليم. ومع ذلك، فإن التقدم المحرز من حيث التنقل كان غير متكافئ عبر بلدان المنطقة، 

طالع بدوٍر مركزي في أنماط الهجرة في المنطقة، بما في ذلك ذلك الحركات فيما بين بلدان الجنوب. ويواصل االتحاد األوروبي االض

 هجرة العمالة.

في المنطقة بشكل غير متساو تماشيًا مع القدرات المتزايدة ولكن غير المتكافئة في التعليم والبحث  التكامل في التعليم العالي والبحثازداد 

وتتميز كثافة التعاون العلمي في المنطقة األورومتوسطية بالتفاعالت بين في بلدان االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية وغرب البلقان. 

 الشمال والجنوب أكثر من التعاون فيما بين الجنوب.
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 الوقت: أولويات لتسريع عملية التكامل في االتحاد من أجل المتوسط لهدرال مجال 

 .يجب أن تدعم االتفاقات الخاصة بالتجارة في الخدمات، التي تضم العديد من  معالجة العقبات القائمة التي تعوق تنمية التجارة

دول جنوب البحر األبيض المتوسط غير األطراف حاليًا في مثل هذه االتفاقات، دمج القطاعات المهمة القتصادات االتحاد من 

ون السياسي واإلداري لخفض تكاليف التجارة، أجل المتوسط في سالسل القيمة اإلقليمية. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة التعا

على سبيل المثال، من خالل زيادة التعاون الحدودي مع البلدان المجاورة، وتقليل األعباء اإلدارية على التجار، وتعزيز الشفافية 

في ذلك تنمية المهارات، التنظيمية، وتبسيط اإلجراءات ورقمنتها. أخيًرا، تدعو الحاجة إلى سياسات تدعم التنويع الصناعي، بما 

لى تعزيز الوظائف المحلية والنماذج التي تهدف إو - وجدول أعمال الرقمنة، وتكامل أقوى في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية

 االقتصادية المستدامة.

 .تقوية األسواق  بهدفيجب على الحكومات النظر في اإلصالحات المالية  تطوير األسواق المالية في جميع أنحاء المنطقة

والمؤسسات وتحديث األطر التشريعية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وال سيما في بلدان الشرق األوسط وشمال 

مدونة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتخفيف القيود على "إفريقيا ودول البلقان الغربية. ويمكن أن توفر األطر الدولية مثل 

إرشادات لرفع معايير األنظمة المالية بهدف تحقيق تكافؤ الفرص. كما يجب على الحكومات أيًضا تعزيز  "مالتحركات رأس ال

مناخ االستثمار وتقليل القيود التنظيمية على االستثمار األجنبي المباشر، ال سيما في جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط، في 

بط النقل والطاقة. أخيًرا، يجب أن يسهل التعاون الدولي إنشاء أطر فعالة لتحويل القطاعات الرئيسية للتكامل اإلقليمي مثل ترا

 التحويالت عبر القنوات الرسمية، وبالتالي تجنب الخسائر في القنوات غير الرسمية ودعم زيادة المعرفة المالية والشمول المالي.

 التخطيط وتحديد تحسين يجب أن تركز الحكومات على  لجودة.زيادة االستثمارات لتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة عالية ا

األولويات وتنسيق االستثمار في ترابط البنية التحتية بين البلدان وداخلها. ويتضمن ذلك بناء ترابط متعدد الوسائط في البنية 

دورها تأدية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في المناطق الجنوبية والشرقية، باإلضافة إلى تحسين قدرة وكفاءة الموانئ في 

كما يجب على ت وطنية أو إقليمية، مرتبطة بالمناطق الداخلية والمناطق االقتصادية الخاصة ومراكز البحوث والجامعات. كبوابا

الحكومات تعزيز اإلصالحات في قطاع الطاقة بهدف تشجيع المنافسة ودخول مستثمري القطاع الخاص وتطوير الطاقات 

التوليد والنقل والتوزيع في قطاع  تجزئةي توليد الكهرباء المتجددة من خالل المتجددة. ويتضمن ذلك تهيئة الظروف لالستثمار ف

الكهرباء، ال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. عندما تكون السياسات ضرورية لمعالجة مخاوف األمن القومي 

وب. أخيًرا، على الحكومات التعاون بشأن ليست أكثر تقييًدا مما هو مطل األنظمةللبلدان، على الحكومات التأكد من أن هذه 

 األدوات والصكوك الدولية بهدف ضمان الجودة والتوافق والتشغيل البيني لشبكات البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة.

 .للتنمية االقتصادية واالجتماعية ً ت يمكن للحكومات تخفيف متطلبا تعزيز رؤية مشتركة لتنقل األشخاص باعتبارهم محركا

، مثل السياحة وتنقل الطالب والباحثين والتنقل بأشكالها المختلفة لتنقل في جميع أنحاء المنطقةاالتأشيرة لالستفادة من إمكانات 

المرتبط بالتجارة في الخدمات. ويجب على الحكومات مراجعة تصميم مخططات الهجرة الدائرية لوضع حقوق المهاجرين في 

ن. يالمضيفة، وأصحاب العمل والمهاجرالبلدان و المنشأالستدارة لجميع األطراف، أي البلدان مركز الصدارة وضمان جاذبية ا

في أخيًرا، على البلدان االستثمار في تنمية المهارات وإمكانية نقلها لتمكين مشاركة أكبر لشباب جنوب البحر األبيض المتوسط 

بين  االتساقمزيد من ال تسعى لتحقيقلبلدان أن على اه الغاية، ينبغي لهذومخططات التنقل بين بلدان االتحاد من أجل المتوسط. 

أطر المؤهالت الوطنية في المنطقة، وتطوير التعاون بين المؤسسات التي تعمل من أجل اإلدماج االجتماعي والمهني للشباب 

المهاجرين، بما في ذلك طالب في جميع أنحاء المنطقة، فضالً عن توسيع نطاق خطط التنقل التي تستهدف فئات جديدة من 

 التعليم العالي والمهنيين الشباب ذوي المهارات العالية.

 .يجب على الحكومات تعزيز االستثمار في البنية التحتية البحثية  تنفيذ سياسات تكميلية في مجال البحث والتعليم العالي واالبتكار

على المستوى الوطني، وذلك بهدف تسهيل دمج التكنولوجيا في أنظمة اإلنتاج االقتصادي المحلي وجذب التدفقات الدولية للبحث 

عم البنى التحتية مثل مختبرات البحوث والتطوير والموارد البشرية واألنشطة ذات القيمة المضافة العالية ذات الصلة. من خالل د

كما عليها تعزيز التعاون العلمي الموزعة، يمكن للحكومات تعزيز التنقل االفتراضي و"تداول األدمغة" كبديل لهجرة األدمغة. 

عليها تشجيع تنقل الطالب كوسيلة وفي العلوم البيئية، نظًرا لتأثير تغير المناخ على أنظمة المياه والغذاء والزراعة في المنطقة، 

لتوجيه البحث نحو المشكالت المشتركة في منطقة البحر األبيض المتوسط. أخيًرا، على الحكومات تسهيل نشر واستيعاب التقنيات 

إلقليمي، الرقمية للعلوم والتعليم، مثل منصات العلوم المفتوحة، بهدف تمكين البلدان من االستفادة من الفرص الجديدة للتعاون ا

. نظًرا ألن البحث العلمي يعتمد بشكل متزايد على البيانات، فإن التأكد من أن موظفي 19-كوفيد لجائحةخاصة في السياق الحالي 

 البحث مجهزين بالمهارات الرقمية الالزمة للتعامل مع أقرانهم حول العالم سيكون أمًرا مهًما.

يجب على الحكومات في منطقة الشرق األوسط وشمال  ي التكامل اإلقليمي بشكل صحيح.بناء القدرة اإلحصائية لرصد التقدم المحرز ف
إفريقيا على وجه الخصوص الحفاظ على تطوير بيانات سليمة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي من أجل توجيه تصميم سياسات التكامل 

فجوات في البيانات. كما عليها تعزيز مشاركة أكبر بين ال تتواجدلة حيث الفعالة ورصد تنفيذها وتأثيرها في المجاالت السياساتية ذات الص
األنظمة اإلحصائية الوطنية لبلدان جنوب البحر األبيض المتوسط، والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي والهيئات الدولية التي تعزز 

 صادية.المنهجية والبيانات اإلحصائية، مثل منظمة التعاون والتنمية االقت اتساق
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. 1995ق هذا الفصل بديناميات التكامل التجاري في المنطقة األورومتوسطية منذ إطالق عملية برشلونة في عام يتعمّ 

ويحلل تطور التدفقات التجارية داخل المنطقة ومع بقية العالم، مع التركيز على األنماط على المستوى دون اإلقليمي 

. كما يتناول الفصل األبعاد وخارجهين دول االتحاد األوروبي لرصد التقدم في التكامل التجاري إلى جانب التجارة ب

الرئيسية للتكامل، من النهج التنظيمي للمشاركة في سالسل القيمة اإلقليمية إلى تكوين تدفقات الصادرات. ويعرض 

، والموجهة القسم األخير مجموعة من التوصيات السياساتية الرامية إلى دعم المزيد من التكامل التجاري في المنطقة

 نحو اقتصادات أكثر تنافسية وتنوًعا ومرونة.

  

 التجارة 1
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 األفكار الرئيسية

  25خالل آخر اكتسبت التجارة بين دول االتحاد من أجل المتوسط أهمية  ً ، من حيث التجارة في المنتجات النهائية عاما

لبلدان االتحاد من أجل  أداء التصديرحليل في سالسل القيمة اإلقليمية. يؤكد ت التكاملوالتجارة في السلع الوسيطة، فضالً عن 

بين دول االتحاد من أجل المتوسط متوافقة مع المستويات التي يتوقعها  تجارة السلعاالتجاه: فبشكل عام، تعتبر المتوسط هذا 

داخل المجموعة، وإن كان بشكل متواضع، قد تسارع منذ بداية عملية  التكاملنموذج الجاذبية للتجارة أو أعلى منها، كما أن 

 برشلونة.

  لوحظ أكبر تقدم في التجارة اإلقليمية في السلع بين المناطق الفرعية لالتحاد من أجل المتوسط على الساحل الجنوبي وغرب

لة للتوسع التجاري بين دول االتحاد من البلقان. ومع ذلك، على الرغم من التقدم المحرز، توجد إمكانات كبيرة غير مستغ

 ال سيما دول غرب البلقان مع إسرائيل -أجل المتوسط خارج االتحاد األوروبي، وكذلك بين مجموعات فرعية محددة 

 ، وإسرائيل مع دول المشرق وشمال إفريقيا.والمشرق

 المعايير العالمية في اإلجراءات ب وااللتزاملتجارة يتجلى تطلع دول االتحاد من أجل المتوسط إلى تقليل العقبات القائمة أمام ا

 الشاطئين، إال أن االختالفات بين يُلحظ بشكل عاملمؤشرات التي تقيس تيسير التجارة. في حين أن التقدم تحسين االحدودية في 

 .بارزةالشمالي والجنوبي للبحر األبيض المتوسط ال تزال 

  رة الخدمات، باستثناء اتفاقات الشراكة بين االتحاد األوروبي ودول غرب البلقان. طموحة بشأن تجا أنظمةتفتقر المنطقة إلى

التجارية، بما في ذلك اعتماد اتفاقات أكثر طموًحا بشأن التجارة في الخدمات وتوحيد  األنظمة حولومن شأن تعزيز التعاون 

 ل االقتصادي في المنطقة وتدعيم سالسل القيمة.اإلجراءات المشتركة مثل اعتماد قواعد المنشأ المشتركة، أن يعزز التكام

  .السلع المصنعة  فارتفعت حصةأصبحت الصادرات داخل االتحاد من أجل المتوسط أكثر تنوًعا وتعقيًدا في العقود األخيرة

وقت. الصادرات، مما قلل من أهمية منتجات النفط والتعدين، بينما ظلت صادرات المنتجات الزراعية مستقرة بمرور ال من

النسبي، على مستوى المنتج، يسلط الضوء على تطور غير متجانس عبر البلدان المختلفة، حيث ال  أداء التصديرإن تحليل 

 يزال البعض يعتمد بشكل كبير على عدد قليل من المنتجات )مثل صادرات الهيدروكربون(.

 نية التحتية والوصول إلى التمويل، يخلق الظروف المواتية إن تحسين البيئة العامة للتجارة، بما في ذلك التعاون التنظيمي والب

ولكن يمكن أن يظل غير فعال في غياب التنويع الصناعي. لذلك، يجب أن تستمر بلدان االتحاد من أجل المتوسط في تشجيع 

عروض اإلنتاج  الجنوب ترجع إلىدول وتيسير التنويع الصناعي، حيث يبدو أن إمكانات التجارة غير المستغلة بين بلدان 

 المحدودة أو غير الكافية.

  تفتقر العديد من بلدان االتحاد من أجل المتوسط في الساحل الجنوبي إلى اإلحصاءات الالزمة لتقييم قدرتها على االستفادة

  من االتجاهات الكبرى للعولمة والرقمنة من أجل تحسين قدرتها التنافسية الدولية.
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 مقدمةال

عكست وتيرة التكامل التجاري العالمي، في النصف الثاني من القرن العشرين، تزايد مساهمة التجارة في االقتصاد العالمي، مما جعلها 

إجمالي السلع في الناتج المحلي اإلجمالي  حصة، زادت 2008و 1990تضطلع بدور المحرك األساسي لنمو معظم البلدان. بين عامي 

. إن توسع التجارة، باعتباره أحد األبعاد الهامة للتكامل االقتصادي، مدفوع بالدور القوي الذي تضطلع به االقتصادات ٪60العالمي بأكثر من 

في عام  الحصة٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصادات الناشئة، فقد بلغت هذه 19نسبة  1990الناشئة. إذا مثلت تجارة السلع في عام 

، مثلت جزًءا مهًما من 2018منطقة االتحاد من أجل المتوسط، شهدت التجارة أيًضا زيادة كبيرة؛ ففي عام أكثر من الثلث. في  2008

 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.35اقتصاد المنطقة، أي 

عشرين، إذ بلغت وبشكل أكبر في بداية القرن الحادي وال -بدأت التجارة في الخدمات أيًضا بالتسارع في الربع األخير من القرن العشرين 

 .1٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي7. وحالياً، تمثل التجارة في الخدمات حوالي 2018و 2005٪ بين عامي 125الزيادة 

سية في حين عانى توسع التجارة من التباطؤ بعد األزمة المالية العالمية واألزمة الوبائية في اآلونة األخيرة، ال تزال التجارة ركيزة أسا

 (.1.1لالقتصاد العالمي )الشكل 

 . كثافة التجارة في العالم1.1الشكل 

 2018-1972كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي،  صادرات السلع

 

المصدر: قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد"، وحسابات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

/https://comtrade.un.org 

في الواقع، تحظى التجارة الدولية باعتراف واسع النطاق كمحرك للنمو االقتصادي لكل من االقتصادات المتقدمة والنامية، على الرغم من 

  ;UN 2030 Agenda for Sustainable Development)الحاجة إلى سياسات تهدف إلى "جعل التجارة تعمل للجميع" 

)[1]OECD, 2017( على وجه الخصوص، تخلق التجارة الدولية فرص عمل: فيمكن أن تصل نسبة العمالة التي يدعمها الطلب األجنبي .

لمباشرة وغير المباشرة )حيث ال تشمل القناة غير المباشرة ٪ لالقتصادات الصغيرة المتكاملة للغاية عند النظر في كل من القنوات ا50إلى 

، ولكن أيًضا العمالة المستخدمة في إنتاج المدخالت الوسيطة المستخدمة والخدمات التي يتم تصديرها مباشرةً العمالة المرتبطة بالسلع فقط 

 في إنتاج الصادرات(.

بهدف تشجيع وتيسير تنمية التجارة، وقعت البلدان على مر السنين اتفاقات تجارية عادةً ما استهدفت تخفيض حواجز التعريفة الجمركية. 

الحرب العالمية الثانية وأواخر القرن العشرين، كرد فعل لسيناريو سياسة  في الفترة الممتدة بينكان هذا النوع من االتفاقات هو المعيار 

ية الجمركية الشاملة، حيث تم فرض تعريفات جمركية عالية للحد من منافسة المنتجات األجنبية في األسواق المحلية. نجح تنفيذ الحما

 .)WTO, 2007[2](االتفاقات التجارية طوال القرن العشرين في خفض مستويات التعريفة الجمركية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم 

. ) )Rodrik, 2018[3]((تعد تعريفات وحصص االستيراد اليوم واحدة من العديد من الموضوعات التي تغطيها االتفاقات التجارية 

مفاوضات تجارية تتناول مجاالت سياساتية معقدة، بما في ذلك المجاالت التي تفتقر فيها النظرية  بإجراءشرعت الدول بشكل تدريجي 

 االقتصادية التي تستند إليها التجارة الحرة إلى حلول أكثر توافقية. تحاول االتفاقات الجديدة معالجة مجموعة متنوعة من القضايا، مثل

ومعايير العمل أو حماية البيئة، والحوكمة الرشيدة. يوضح تعقيد مثل هذه االتفاقات مدى تأثير قواعد براءات االختراع، ومعايير اإلنتاج، 

https://comtrade.un.org/
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االقتصاد المحلي. في الواقع، سعت العديد من البلدان بنشاط في السنوات األخيرة إلى  فيدرجة أعلى من التكامل التجاري التوصل إلى 

 (.1.2البًا ما تكون أكثر حداثة، تهدف إلى زيادة التجارة وتعزيز النمو االقتصادي )الشكل إبرام اتفاقات تجارية ثنائية وإقليمية جديدة، وغ

 . تطور االتفاقات التجارية اإلقليمية العالمية1.2الشكل 

 

 .28/09/2020، مستخرج بتاريخ https://rtais.wto.org/المصدر: منظمة التجارة العالمية، نظام معلومات االتفاقات التجارية اإلقليمية،

 رصد التكامل التجاري

تقدم المؤشرات المختارة لرصد التكامل التجاري في منطقة االتحاد من أجل المتوسط صورة تعكس المستوى الحالي للتكامل من خالل 

بما في ذلك التشريعات وأحجام التبادل التجاري وتكامل سلسلة ديناميات التجارة اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية على أبعاد مختلفة، 

(. وتعكس هذه المؤشرات تغطية غير متجانسة لبلدان االتحاد من أجل المتوسط، مع تغطية أقل اكتماالً لبلدان جنوب 1.1القيمة )الجدول 

 منطقة.البحر األبيض المتوسط، ولكنها مع ذلك تقدم تحليالً شامالً ألنماط التجارة في ال

 

 . مؤشرات الرصد الرئيسية للتكامل التجاري1.1الجدول 

  الوصف التغطية التواتر
تم التحديث 

لغاية 
آذار/مارس 

2020 

جميع الدول األعضاء 
في االتحاد من أجل 

 المتوسط

اتفاقات تخص تحتوي قاعدة بيانات اتفاقات التجارة اإلقليمية على معلومات 
التجارة اإلقليمية التي تم إخطار منظمة التجارة العالمية بها من قبل 

 بعض أحكامهاو )السلع والخدمات(مثل عددها وطبيعتها أعضائها 
المختارة. إن اتفاقات التجارة اإلقليمية هي ترتيبات تجارية تفضيلية متبادلة 

 بين شريكين أو أكثر.
 WTO Regional Trade Agreements database: المصدر

المؤشر 
T1 .

االتفاقات 
التجارية 

التي 
تغطي 
السلع 

 والخدمات
نصف سنوى؛ 

آخر سنة 
متوفرة: 
2019 

جميع الدول األعضاء 
في االتحاد من أجل 
المتوسط باستثناء 
 السلطة الفلسطينية

تغطي هذه المؤشرات النطاق الكامل لإلجراءات العابرة للحدود. فتقيس 
البلدان إجراءات تيسير التجارة باألرقام المطلقة، وتنفيذ  مدى إدخال

باإلضافة إلى أدائها مقارنة بالبلدان األخرى. يتكون كل مؤشر فرعي من 
الحالية  واألنظمةعدة متغيرات دقيقة وقائمة على الحقائق تتعلق بالسياسات 

 المتعلقة بالتجارة وتنفيذها في الممارسة العملية.
 OECD Trade Facilitation Indicators database: المصدر

المؤشر 
T2 .

مؤشرات 
تيسير 
التجارة 
لمنظمة 
 التعاون
والتنمية 

االقتصادية 

https://rtais.wto.org/
http://rtais.wto.org/UI/About.aspx
https://www.compareyourcountry.org/trade-facilitation?cr=oecd&lg=en&page=0&visited=1
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  الوصف التغطية التواتر
(TFIs) 

سنوي؛ آخر 
سنة متوفرة: 

2019 
  2018و
 2017و

)تعتمد سنة 
التوفر على 

 البلد(

جميع الدول األعضاء 
في االتحاد من أجل 

 المتوسط

يقي ّم هذا المؤشر الكمي مدى التكامل اإلقليمي من خالل التدفقات التجارية البينية 
لدول األعضاء في االتحاد من للع المتداولة واإلقليمية للسلع. كما يقيس حجم الس
)بقية العالم(: بين منطقة الشرق األوسط  أجل المتوسط داخل المنطقة وخارجها

وشمال إفريقيا، وبين الشرق األوسط وشمال إفريقيا واالتحاد األوروبي، 
وبين الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان، وبين الشرق األوسط 

 فريقيا.إوشمال إفريقيا و
nal Trade and Balance of PaymentsOECD Internatio ;: المصدر

; trade-trade and extra-UNCTAD Intra, UN Comtrade Database
IMF databaseاإلحصاءات الوطنية ، 

المؤشر 
T3. 

التجارة 
 في السلع
داخل 
 المنطقة

سنوي؛ آخر 
سنة متوفرة: 

2015 

االتحاد األوروبي 
وإسرائيل والمغرب 

 وتونس وتركيا

تقيس هذه المؤشرات القيمة المضافة لكل بلد في إنتاج السلع والخدمات 
في جميع أنحاء العالم، مما يوفر رؤى حول مدى مشاركة المستهلكة 

البلدان في شبكات اإلنتاج العالمية وسالسل القيمة. وهي تشمل مقاييس 
المحتوى المحلي واألجنبي للقيمة المضافة في إجمالي الصادرات )من 

خالل الصناعة المصدرة(؛ والمشاركة في سالسل القيمة اإلقليمية 
(RVCsعن طريق الوار ) دات الوسيطة المتجسدة في الصادرات

)الروابط الخلفية( والقيمة المضافة المحلية في صادرات الشركاء )الروابط 
 األمامية(؛ والعالقات بين البلدان وداخلها. 

: قاعدة البيانات المشتركة بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة المصدر
 لقيمة المضافة:التعاون والتنمية االقتصادية بشأن التجارة في ا

-value-in-trade-https://www.oecd.org/sti/ind/measuring
added.htm#access ,-d.org/sdd/its/tivahttps://www.oec

nowcast.htm 

المؤشر 
T4 .

التجارة 
في القيمة 
المضافة 

(TiVA) 

 

 . االتفاقات التجارية التي تغطي السلع والخدماتT1المؤشر 

في تعتمد التدفقات التجارية بشكل كبير على العديد من العوامل، من االتفاقات التجارية إلى الممارسات التنظيمية والمسافة الجغرافية. 

التسعينيات وأوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، ركزت االتفاقات التجارية داخل المنطقة األورومتوسطية في الغالب على 

 (. A.1.1 خفض التعريفات الجمركية الحالية في تجارة السلع الزراعية والمصنعة، بينما لم تغطي التجارة في الخدمات )جدول الملحق

( الساري PAFTA) اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىأي  -اقان الرئيسيان للتجارة اإلقليمية فيما بين بلدان الجنوب يستهدف االتف

إلغاء التعريفات الجمركية على السلع المتداولة، لكنهما يحددان أهدافًا وآليات  - 2007السارية منذ عام  واتفاقية أغادير، 1998منذ عام 

ة من التعقيد. فيهدف اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى تيسير تبادل السلع عبر الحدود، ولكنه ال يستهدف بدرجات مختلف

رة في العناصر األساسية المرتبطة باإلنتاج والتجارة، مثل االستثمار أو الخدمات أو الملكية الفكرية. تركز اتفاقية أغادير أيًضا على التجا

تضع األساس لمنصة مستقبلية للتكامل االقتصادي من خالل االعتراف بأهمية تجارة الخدمات ومعالجة القضايا ذات الصلة السلع، ولكنها 

اتفاقية أغادير حيز التنفيذ، كانت الدول عند دخول  بالضرائب والتمويل والتنسيق الجمركي والسياسات الصناعية والتجارة الخارجية.

بالنسبة التفاق منطقة التجارة الحرة  لكن لم يكن الوضع مماثالً . 2االتفاقية المتعلقة بإلغاء التعريفة الجمركيةالموقعة قد أدركت التزامات 
ً العربية الكبرى، التي   .)UNESCWA, 2019[3]( كان تطبيقها أقل نجاحا

 في المنطقة األورومتوسطية. هناالتفاقات التي يجري إنفاذها في الوقت الرا 1.3ويوضح الشكل 

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24397
https://comtrade.un.org/
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712
https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm#access
https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm#access
https://www.oecd.org/sdd/its/tiva-nowcast.htm
https://www.oecd.org/sdd/its/tiva-nowcast.htm
https://www.oecd.org/sdd/its/tiva-nowcast.htm
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 2020. االتفاقات التجارية المبرمة بين دول االتحاد من أجل المتوسط، 1.3الشكل 

 عدد االتفاقات التجارية النافذة

 

بالنسبة إلى اتفاقات التكامل االقتصادي. يشمل إجمالي "االتحاد األوروبي"  EIAsإلى االتفاقات التجارية اإلقليمية؛ وتشير  RTAsمالحظة: تشير 
المتحدة تعامل كدولة  لمنظمة التجارة العالمية المملكة المتحدة أيًضا. أخطر االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة أعضاء منظمة التجارة العالمية أن المملكة

. إن عدد 2020كانون األول/ديسمبر  31ت الدولية ذات الصلة خالل الفترة االنتقالية التي انتهت في عضو في االتحاد األوروبي ألغراض االتفاقا
 االتفاقات التجارية لموريتانيا هو صفر. 

 .28/09/2020، مستخرج بتاريخ s.wto.orghttps://rtai/،نظام معلومات االتفاقات التجارية اإلقليميةالمصدر: منظمة التجارة العالمية، 

 

ات الشراكة مع االتحاد األوروبي واتفاقيات الرابطة األوروبية للتجارة يتفاقإتتجلى اتفاقات التجارة بين الشمال والجنوب بشكل رئيسي في 

الحالتين، يتم التفاوض عليها بشكل ثنائي (. على الرغم من أن االتفاقات مع دول جنوب البحر األبيض المتوسط، في كلتا EFTAالحرة )

 وتنظم إلغاء التعريفة الجمركية على التجارة في السلع، إال أنها ال تتناول تيسير التجارة في الخدمات.

 1997بوضع المرشح المؤهل لالتحاد األوروبي منذ عام  هذه األخيرةتعد العالقة بين االتحاد األوروبي وتركيا أكثر تعقيًدا، حيث حظيت 

( مجموعة متنوعة 2005. وتشمل مفاوضات انضمام تركيا )التي بدأت في 1995وأنشأت اتحاًدا جمركيًا مع االتحاد األوروبي في عام 

التي تعكس الهدف المتمثل في إنشاء رابطة تكامل اقتصادي فعلية، وليس فقط منطقة تجارة حرة. بصرف ، 3 من المجاالت السياساتية

شارك في أكبر عدد من االتفاقات التجارية الثنائية  الذيتركيا االقتصاد من االتحاد من أجل المتوسط  تعتبرألوروبي، النظر عن االتحاد ا

 4مع دول االتحاد من أجل المتوسط األخرى، وتتعلق جميعها بتحرير التجارة في السلع.

لتجارية الحديثة على إنشاء قواعد جديدة بشأن حركة السلع مع تقدم المنطقة نحو تعريفات جمركية أقل، ينطوي طموح وطبيعة االتفاقات ا

في ضمان انخراط البلدان في عالقات تجارية تحترم، من بين أمور  هام( بدوٍر NTMsوالخدمات. تضطلع التدابير غير الجمركية )

بالتجارة الدولية، ولكنها تمثل عبئًا  أخرى، الممارسات االجتماعية وممارسات السالمة والبيئة. تتناول هذه القواعد قضايا مهمة تتعلق

والوفاء  للتطرق إلى هذه األنظمةمحتمالً على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تفتقر إلى القدرات الالزمة 

 بها.

العقد األول من القرن الحادي خالل  5(ITC، التي أجراها مركز التجارة الدولية )للشركاتسلطت سلسلة من الدراسات االستقصائية 

والعشرين، الضوء على أن نسبة كبيرة من الشركات تواجه عقبات تجارية متعلقة بالتدابير غير الجمركية، وال سيما في االقتصادات 

ركز التجارة الدولية واجه حوالي ثلث الشركات المصدرة في االتحاد األوروبي عقبات متعلقة بالتدابير غير التعريفية، بينما يقدر م النامية.

. من بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي شملتها الدراسة بذلك المصدرة لالقتصادات النامية قد تأثرت الشركاتأن نصف 

٪( 65٪(، تليها السلطة الفلسطينية )64كانت الشركات المصدرة في األردن هي األكثر تضرًرا من التدابير غير التعريفية )، 6االستقصائية

٪(. باإلضافة إلى ذلك، تعرب الشركات الزراعية عن مخاوفها بشأن التدابير غير التعريفية 23٪( والمغرب )37٪( ومصر )52وتونس )

إن األنواع الثالثة األكثر شيوًعا للعقبات المتعلقة  أكثر من شركات التصنيع، وذلك في جميع البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية.

ر غير التعريفية التي أبلغت عنها الشركات في المنطقة هي تقييم المطابقة، والتدابير المتعلقة بالتصدير )مثل حظر تصدير بعض بالتدابي

يمكن التقليل من التأثير . 7األغذية المصنعة التي سيتم تصديرها( وقواعد المنشأ فيالمنتجات بسبب النقص الداخلي؛ والتفتيش الصحي 

لفهم للشركات. يتعلق أحد التطورات لتدابير غير التعريفية من خالل تعزيز تنسيق القواعد وجعلها أكثر شفافية وأسهل السلبي المحتمل لل
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قواعد المنشأ للمنتجات المنصوص عليها في االتفاقات التجارية، والتي يمكن  مواءمةالمهمة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط بمحاولة 

 (1.1 المربعة اإلقليمية )أن تساعد في تعزيز التجار

 

 . تنسيق قواعد المنشأ في المنطقة األورومتوسطية1.1المربع 

في سياق االتفاقات التجارية، تعتبر قواعد المنشأ أدوات أساسية لتحديد السلع التي يجب أن تستفيد من المعاملة التفضيلية بالنظر إلى 

أن تفي بها المنتجات من أجل التمتع بالمعاملة التفضيلية، والتي تتضمن عادةً منشأها الوطني. تشير القواعد إلى الشروط التي يجب 

تج حًدا أدنى من المعالجة المحلية أو المحتويات أو القيمة المضافة. يتم تطبيق قواعد المنشأ من قبل السلطات الجمركية لتقييم منشأ المن

ن المنتج مؤهالً لالستيراد بمعدالت رسوم أقل أو بدونها، وذلك اعتماًدا على الذي يتم استيراده. إذا تم استيفاء جميع المتطلبات، فسيكو

االتفاق التجاري. باإلضافة إلى ذلك، فإن قواعد المنشأ ضرورية لتنفيذ أدوات مثل رسوم مكافحة اإلغراق أو تدابير الحماية، ولتمكين 

 البلدان من جمع إحصاءات التجارة بشكل صحيح.

من قواعد المنشأ المطبقة في اتفاقيات تجارية مختلفة. وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، تعترف جميع البلدان أن هناك مجموعة متنوعة 

 تنسيق قواعد المنشأ من شأنه تيسير التجارة الدولية.

قليمي الرامية إلى ( حول قواعد المنشأ التفضيلية مثاالً على جهود التنسيق على المستوى اإلPEMتعتبر االتفاقية األورومتوسطية )

. من المتوقع أن تدخل مجموعة جديدة من قواعد قواعد مشتركة لبلد المنشأ والتراكم بين الدول الشريكة واالتحاد األوروبيوضع 

. وتشمل هذه القواعد األحكام المعدلة بشأن التراكم، ورد الرسوم الجمركية 2021المنشأ حيز التنفيذ في بلدان المنطقة حتى عام 

يتمثل الهدف من ذلك في مساعدة بلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط على التجارة  سامح، فضالً عن قاعدة عدم التغيير.والت

بسهولة أكبر مع االتحاد األوروبي بموجب االتفاقات التجارية القائمة. وتقر المناقشة بأن قواعد التراكم األكثر مرونة ستسهل أيًضا 

طيد وتطوير سالسل التوريد المتكاملة داخل بلدان المنطقة التي تطبقها. وكخطوة أخيرة، ستحل االتفاقية التكامل االقتصادي وتو

 بروتوكواًل ثنائيًا حول قواعد المنشأ المعمول بها في المنطقة األورومتوسطية. 60األورومتوسطية محل شبكة من حوالي 

التراكم األورومتوسطي واالتفاقية  ؛ المفوضية األوروبية،عد المنشأ، معلومات فنية عن قواالمصدر: منظمة التجارة العالمية
 https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm األورومتوسطية

 

مع دول  8في الخدمات من خالل اتفاقات االستقرار والمشاركة لالتحاد األوروبيأخيًرا، يتم تغطية االتفاقات التي تتناول تنظيم التجارة 

التي تستهدف مجموعة متنوعة  -غرب البلقان، بما في ذلك أيًضا ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود. وتعكس طبيعة هذه االتفاقات 

البلدان وضع  -لمؤسسي والتعاون االقتصادي والحوار السياسي الوثيق من المجاالت إلى جانب التجارة، مثل سيادة القانون واالستقرار ا

)البوسنة والهرسك( بين الدول  والبلدان التي من المحتمل أن تترشحلالنضمام إلى االتحاد األوروبي )ألبانيا والجبل األسود(  المرشحة

  المعنية.

 (TFIsاالقتصادية ). مؤشرات تيسير التجارة لمنظمة التعاون والتنمية T2لمؤشر ا

وضع االتفاق قواعد متعددة األطراف لمعالجة عقبات  .2017( حيز التنفيذ في عام TFAدخل اتفاق تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية )

ات الحدودية. سرعة وكفاءة اإلجراء بنفسمحددة في إجراءات التجارة، مما يسمح للبلدان بجني الفوائد االقتصادية الناتجة عن التحسينات 

وقد طورت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منذ ذلك الحين مجموعة محددة من "مؤشرات تيسير التجارة" التي تعكس األحكام 

ط تبسيالموضوعية التفاق منظمة التجارة العالمية، بهدف قياس مدى قيام الدول بإدخال وتنفيذ تدابير تيسير التجارة. تم تصميم هذه التدابير ل

يتم تداولها دوليًا. يشمل تيسير التجارة النطاق الكامل لإلجراءات ما والتي ساإلجراءات الفنية والقانونية للمنتجات التي تدخل أو تغادر بلًدا 

ية من الحدودية، من التبادل اإللكتروني للبيانات حول الشحنة، إلى تبسيط وتنسيق المستندات التجارية، وخيار استئناف القرارات اإلدار

 .يةوكاالت الحدودالقبل 

(. على 1.4شهدت جميع المناطق الفرعية لالتحاد من أجل المتوسط تقريبًا، في السنوات األخيرة، تحسينات في تيسير التجارة )الشكل 

سبيًا، بينما ( منخفضة ن0.9( ولبنان )1( واألردن )0.8)أفضل أداء(، تعتبر قيم الجزائر ) 2إلى  0المستوى الوطني، على مقياس من 

 ( أعلى متوسط أداء بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.1.6المغرب ) سّجل

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm
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2019-2017. متوسط أداء تيسير التجارة، بلدان ومناطق فرعية من االتحاد من أجل المتوسط، 1.4الشكل   

)أفضل أداء( 2إلى  0من   

 

)أفضل أداء(. يتم ترميز المتغيرات في مجموعة  2إلى  0مالحظة: يعتمد متوسط األداء على أحد عشر مؤشًرا لتيسير التجارة. يأخذ كل مؤشر قيًما من 
لكن، إلى أقصى حد إلى عكس ليس فقط اإلطار التنظيمي في البلدان المعنية وهذه . تسعى 2أو  1أو  0البيانات المتعلقة بمؤشرات تيسير التجارة بالرقم 
 مجموعة البيانات المتعلقة بمؤشرات تيسير التجارة.في موريتانيا والسلطة الفلسطينية  لم يتم شملممكن، حالة تنفيذ مختلف تدابير تيسير التجارة. 
 facilitation-https://www.oecd.org/trade/topics/trade/ ،تيسير التجارةالمصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

االستثناءات. ولكن هناك بعض  مؤشًرا يحدد متوسط أداء تيسير التجارة. 11تعد معظم دول االتحاد من أجل المتوسط متشابهة نسبيًا عبر 

سبيل المثال، تشير النتائج في الجزائر إلى الحاجة إلى تحسينات في مجاالت اإلجراءات، وتتعلق في الغالب بمتطلبات التوثيق ونقص  ىعل

( وقضايا الحوكمة 0.6(، وأتمتة اإلجراءات التجارية الضرورية )0.4(، والتعاون مع البلدان المجاورة والثالثة )0.3تنسيق المستندات )

(، 1.56( وإجراءات االستئناف )1.25(، واألحكام المسبقة )1.25مثل الرسوم والتكاليف ) -(. أما في مجاالت أخرى 0.6والنزاهة )

فيعد أداء الجزائر مرتفعاً بالفعل. يساعد تحليل كل من المؤشرات األحد عشر البلدان على تقييم حالة جهود تيسير التجارة وتحديد فرص 

لجهود التي تبذلها بلدان االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية لتعظيم إمكاناتها التجارية على المستوى اإلقليمي التقدم. هذا مهم بشكل خاص ل

 وعلى المستوى العالمي.

 داخل المنطقة التجارة في السلع .T3المؤشر 

٪ من 33تريليون دوالر أمريكي من السلع، وهو ما يمثل  6، قامت منطقة االتحاد من أجل المتوسط بتصدير أكثر من 2018في عام 

ثالثة أضعاف ة بالمنطقالسلعية في صادرات لومع ذلك، حتى مع زيادة القيمة اإلجمالية ل (.1.5في العالم )الشكل الصادرات السلعية إجمالي 

(، حيث زادت االقتصادات الناشئة، وال سيما 1996٪ في عام 39نقاط مئوية )من  6نخفض وزنها العالمي النسبي بنحو ، ا1996منذ عام 

مة جمهورية الصين الشعبية، بشكل كبير مشاركتها في التجارة الدولية في السلع. في العقود الثالثة الماضية، فقدت جميع االقتصادات المتقد

احية النسبية، في األسواق العالمية. ومن ناحية أخرى، شهد الوزن العالمي للصين في صادرات السلع زيادة سنوية الرئيسية أهميتها، من الن
 .1996نقطة مئوية منذ  0.5متوسطها 

https://www.oecd.org/trade/topics/trade-facilitation/
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 2018-1996االتحاد من أجل المتوسط في الصادرات السلعية العالمية،  حصة. 1.5الشكل 

 مليون دوالر أمريكيبالصادرات من السلع، 

 

. 2019المجاميع اإلقليمية لعام  بجمعمالحظة: ال تسمح البيانات الناقصة أللبانيا واألردن ولبنان وموريتانيا والجبل األسود والسلطة الفلسطينية وتونس 
 .غير متوفرة 2018إن بيانات الجزائر وموريتانيا لعام 

  https://comtrade.un.org، سية "كومتريد"قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساالمصدر: 

تريليون دوالر أمريكي( من  3.7٪ )61يعتبر االتحاد من أجل المتوسط المقصد الرئيسي للصادرات السلعية في المنطقة، فمثل أكثر من 

. ظلت أهمية السوق البينية في المنطقة مستقرة نسبيًا منذ عام 2018صادرات الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط في عام 

٪ من تجارة 20٪(. مع استقطاب أكثر من 63) 2007 في ٪ من إجمالي الصادرات السلعية(، بعد أن بلغت ذروتها عام56) 1996

 العالمية األكثر أهمية.، ال يزال السوق البيني لالتحاد من أجل المتوسط أحد األسواق 2018السلع العالمية في عام 

يعتبر االتحاد األوروبي مسؤوالً عن أكثر من  ومع ذلك، فإن توزيع هذه السوق البينية يتركز في الشاطئ الشمالي للبحر األبيض المتوسط.

لسلعية ٪ من الصادرات ا93(، و2018تريليون دوالر أمريكي في عام  3.6٪ من الصادرات السلعية الداخلية في المنطقة )حوالي 95

٪ من سوق 2.3تعتبر تركيا ثالث أكبر مصّدر في المنطقة، حيث تمثل  (.1.6تريليون دوالر أمريكي( )الشكل  2.2الخارجية )أكثر من 

٪ في 1.8الصادرات السلعية داخل االتحاد من أجل المتوسط. وتعد المنطقة الفرعية لشمال إفريقيا رابع شريك رئيسي في تصدير السلع )

ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أهمية قطاع الهيدروكربونات في الجزائر وقطاع التصنيع المتنامي في المغرب. أخيًرا، تمثل  (،2017عام 

ً ٪( 0.07٪( ودول الشام )0.228٪( ودول البلقان )0.41إسرائيل )  ثانوية. حصصا

https://comtrade.un.org/
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 . إجمالي الصادرات السلعية لمنطقة االتحاد من أجل المتوسط1.6الشكل 

 السلع حسب المناطق الفرعية لالتحاد من أجل المتوسط، بمليون دوالر أمريكيالصادرات من 

 

لمنطقة ع مالحظة: يضم شمال إفريقيا الجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وتونس؛ وتضم دول المشرق األردن ولبنان والسلطة الفلسطينية. يبدأ التجمي
 ، وهو العام األول للبيانات المتوفرة للجبل األسود.2006في عام  البلقان الفرعية

  https://comtrade.un.org، قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد"المصدر: 

في سوق الصادرات  حصتهالمناطق الفرعية المتبقية من االتحاد من أجل المتوسط فضالً عن االتحاد األوروبي وإسرائيل، زادت البلدان وا

 ، وذلك على النحو التالي:1996اإلقليمية البينية لالتحاد من أجل المتوسط منذ عام 

  من الصادرات السلعية داخل االتحاد من أجل المتوسط بأكثر من الضعف  حصتهالوحظت أكبر زيادة في تركيا، حيث زادت

 خالل العقدين الماضيين.

  انطلقت، المشرق٪ على التوالي. في حالة 56٪ و30٪ و78وشمال إفريقيا وغرب البلقان بنسبة  المشرق حصةكما زادت 

 المتوسط.المنطقة من مستويات منخفضة للغاية لتصدير السلع داخل االتحاد من أجل 

  ،وزنها مستقراً  يعدإسرائيل، التي تعتمد على السوق البينية لالتحاد من أجل المتوسط بشكل أقل بكثير من معظم الشركاء اآلخرين

 ٪ في العقدين الماضيين.0.48، ولكن بمتوسط وزن 1996٪ منذ عام 5نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 

  ( 1.34لصادرات السلعية الداخلية لالتحاد من أجل المتوسط بشكل طفيف )االتحاد األوروبي في سوق ا حصةأخيًرا، انخفضت٪

. ومع ذلك، وكما هو متوقع، يظل االتحاد األوروبي من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لمعظم اقتصادات 1996منذ عام 

 (1.2كثف مع دول الخليج )الجدول االتحاد من أجل المتوسط، بما في ذلك دول منطقة المشرق العربي التي تتاجر أكثر بشكل م

 

 2018. مقاصد التصدير الرئيسية لمناطق االتحاد من أجل المتوسط الفرعية، 1.2الجدول 

 ٪ من إجمالي الصادرات

  األول الثاني الثالث الرابع الخامس

 ٪(12صربيا ) ٪(4البلقان ) ٪(2تركيا ) ٪(1.5مقدونيا )
االتحاد األوروبي 

 غرب البلقان ٪(73)

 ٪(3.9الصين ) ٪(2.8سويسرا )
المملكة المتحدة 

(6)٪ 
الواليات المتحدة 

 ٪(7األمريكية )
االتحاد األوروبي 

 االتحاد األوروبي ٪(59)

https://comtrade.un.org/
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  األول الثاني الثالث الرابع الخامس

 ٪(7.1هونغ كونغ )
المملكة المتحدة 

 ٪(8الصين ) ٪(7.5)
االتحاد األوروبي 

(23)٪ 
الواليات المتحدة 

 إسرائيل ٪(29األمريكية )

االتحاد األوروبي 
 ٪(10إسرائيل ) ٪(6.5الهند ) ٪(5)

الواليات المتحدة 
 ٪(17األمريكية )

دول مجلس التعاون 
 بالد الشام ٪(24الخليجي )

 ٪(4.9باقي إفريقيا ) ٪(3.8تركيا )
الواليات المتحدة 

 ٪(4.9األمريكية )
دول مجلس التعاون 

 ٪(6الخليجي )
االتحاد األوروبي 

 شمال إفريقيا ٪(52)

التعاون دول مجلس 
 ٪(4.9الخليجي )

الواليات المتحدة 
 ٪(5العراق ) ٪(5األمريكية )

المملكة المتحدة 
(7)٪ 

االتحاد األوروبي 
 تركيا ٪(44)

 إلى دول مجلس التعاون الخليجي؛ ويضم بقية إفريقيا جميع الدول األفريقية التي ليست جزًءا من االتحاد من أجل المتوسط. GCC: تشير مالحظة
  https://comtrade.un.org ،قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد"المصدر: 

، قامت دول االتحاد من أجل المتوسط بتصدير السلع أكثر بمرتين إلى دول االتحاد من أجل المتوسط األخرى مقارنة ببقية 2018في عام 

المصدرة إلى ، اللوحة أ(. ومع ذلك، فإن المستوى المرتفع للصادرات السلعية داخل المنطقة مقارنة بالصادرات السلعية 1.7العالم )الشكل 

بمجرد استبعاد السوق الداخلية لالتحاد  خارج المنطقة تفسر إلى حد كبير من خالل التبادالت داخل السوق الداخلية لالتحاد األوروبي.

، 1.7٪ من إجمالي صادراتها السلعية إلى مناطق أخرى من العالم )الشكل 80ي، تصدر دول االتحاد من أجل المتوسط أكثر من األوروب

تريليون دوالر أمريكي مقارنة بـ  2.2المنطقة التابعة لالتحاد من أجل المتوسط  المصدرة إلى خارجاللوحة ب(. بلغت الصادرات السلعية 

تريليون دوالر أمريكي تم تصديرها داخل المنطقة. ومع ذلك، حتى عند استبعاد سوق االتحاد األوروبي، فإن نسبة الصادرات السلعية  3.7

، مما يشير إلى التقدم المحرز في الشيءقة تُظهر اتجاًها إيجابيًا بعض المنط المصدرة إلى خارجداخل المنطقة مقابل صادراتها السلعية 

 . التكامل اإلقليمي

 2018-1996المنطقة في االتحاد من أجل المتوسط،  إلى خارج. نسبة الصادرات البينية إلى الصادرات 1.7الشكل 

  الخارجية للسلعصادرات إلى المبلغ )المقياس األيسر، بمليون دوالر أمريكي( ونسبة )المقياس األيمن( الصادرات البينية 

 

( إلى أن الصادرات البينية تتجاوز صادرات المنطقة إلى بقية العالم. في اللوحة ب، تم استبعاد السوق 1مالحظة: تشير قيمة النسبة ألكثر من واحد )
لى ية لالتحاد األوروبي )مثل الصادرات من فرنسا إلى ألمانيا( من الحساب، بينما يشمل الصادرات من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إالداخل

االتحاد من أجل  المصدرة إلى خارجتونس )كجزء من الصادرات داخل االتحاد من أجل المتوسط( أو من هولندا إلى الصين )كجزء من الصادرات 
 المتوسط(.
  https://comtrade.un.org"، قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريدالمصدر: 

https://comtrade.un.org/
https://comtrade.un.org/
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، الضوء على اتجاه 2005يسلط التحليل المتعمق لتطور شركاء التصدير الرئيسيين القتصادات االتحاد من أجل المتوسط المختلفة منذ عام 

(. فزادت الصادرات السلعية بشكل مكثف بين اقتصادات 1.8إيجابي في التكامل اإلقليمي للساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط )الشكل 

( ولكن هناك تحسنًا عاًما في التجارة الثنائية بين االقتصادات غير األعضاء في االتحاد 2.أ.1منطقة فرعية واحدة )الجدول الملحق 

 المشرق. تعتمد مصر بشكل أكبر على اقتصادات والمشرق( وينطبق هذا بشكل خاص على مناطق غرب البلقان 1.3األوروبي )الجدول 

 عبر الساحل الجنوبي.الفرعية كشركاء تجاريين، بينما تتمتع تركيا بوجود أكثر تنوًعا 

 18-2005. حصة المقصد في إجمالي الصادرات، 1.8الشكل 

 كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات

 اللوحة )ب(. الصادرات إلى بقية االتحاد من أجل المتوسط لوحة )أ(. الصادرات إلى االتحاد األوروبي

 

 

 

 وشمال إفريقيا. والمناطق الفرعية للمشرقالبلقان ومالحظة: تضم "بقية االتحاد من أجل المتوسط" إسرائيل وتركيا 
  https://comtrade.un.org"، قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريدالمصدر: 

 

 ؟أنواع السلع التي يتم تبادلهاما هي 

يكشف تحليل التجارة داخل االتحاد من أجل المتوسط حسب نوع السلع عن األهمية المتزايدة لتبادل المنتجات المصنعة األكثر تطوًرا 

مثل أكثر من  ، كان الوقود هو السلعة ذات الحصة األكبر في سوق االتحاد من أجل المتوسط الداخلي، حيث2006(. في عام 1.9)الشكل 

، كانت أكثر السلع أهمية هي 2018٪ من هذه الصادرات منشؤها الجزائر. في عام 60٪ من إجمالي الصادرات الداخلية للمنطقة، و16

السلع والسلع المصنعة واألدوات العلمية  ازدادت أهمية٪ من الصادرات الداخلية للمنطقة. بشكل عام، 13معدات النقل، حيث مثلت 

 والكيميائية في سوق المنطقة، وذلك على حساب صادرات الوقود والمنسوجات والمالبس واألحذية والحديد والفوالذ. الصيدالنية

يؤكد تطور مجموعات المنتجات الرئيسية االتجاه نحو سلة صادرات داخل االتحاد من أجل المتوسط مع محتوى أعلى من السلع المصنعة 

٪ من إجمالي حجم الصادرات في عام 66ع المصنعة داخل االتحاد من أجل المتوسط من (. فزادت حصة صادرات السل1.9)الشكل 

، 2006٪ في عام 24، بينما انخفضت مؤخًرا حصة صادرات الوقود ومنتجات التعدين، التي مثلت 2018٪ في عام 73، إلى 2006

(، على الرغم من أن حصتها في 2006ام ٪ منذ ع29٪. كما شهدت الصادرات الزراعية زيادة ملحوظة )حوالي 15إلى أقل من 

 ٪.9الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط ال تزال أقل من 

  

https://comtrade.un.org/
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 18-2006. تكوين الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط، حسب نوع السلعة، 1.9الشكل 

 الحصة من إجمالي الصادرات، حسب نوع السلعة )٪(

 

 تم، "ب"و "أ". في الجدولين 2017إلى عام  2018يشير عام  ،. بالنسبة للجزائر وموريتانيامستثناةمالحظة: إن التجارة الداخلية لالتحاد األوروبي 
 ٪.100 إلىعلى التوالي  وتصلحصص صادرات المنتجات ومجموعات المنتجات  جمع

  https://comtrade.un.org ،السلع األساسية "كومتريد"قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة المصدر: 
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 (TiVA. التجارة في القيمة المضافة )T4المؤشر 

عة يوفر التحليل التقليدي للتدفقات التجارية رؤى في الغالب حول السعر النهائي لسلعة معينة، في حين أن قيمة جميع األجزاء المكونة للسل

لسلع في تدفقات ا وأهميةً  تعقيداً  أكثر أصبحتسالسل القيمة العالمية واإلقليمية  أن وبماال تشملها البيانات.  -واألهم من ذلك، منشأ السلع -

همية المتداولة خالل القرن الماضي، تعتبر البيانات المتعلقة بتجارة السلع الوسيطة المستخدمة إلنتاج مكونات جديدة وسلع نهائية بالغة األ

 لفهم العالقات األعمق بين االقتصادات المترابطة، حيث إنها ال تشمل السلع والخدمات فحسب، بل تضيف أيًضا قيمة لبعضها البعض.

سبيل المثال، تتطلب صناعة السيارات مجموعة معقدة من المكونات والمواد التي تنشأ من عشرات المواقع في جميع أنحاء العالم.  على

زادت صناعة المركبات الناشئة في المغرب بشكل كبير من وزن قطاع التصنيع المحلي في صادراتها. فحدثت الزيادة في الصادرات 

دفقات السلع المصنعة من البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي وإليها، مما يدل على زيادة تكامل المغرب مع المغربية في سياق ارتفاع ت

 دول الساحل الشمالي للبحر األبيض المتوسط.

عية في االتحاد كيفية ارتباط االقتصادات المختلفة والمناطق الفرعلى ( TiVAالبيانات المتعلقة بالتجارة في القيمة المضافة ) تدليمكن أن 

(. تسمح البيانات 1.2القيمة وأصلها في مختلف مراحل اإلنتاج )المربع  بخلقمن أجل المتوسط ببعضها البعض، ال سيما فيما يتعلق 

 مية.المتعلقة بالتجارة في القيمة المضافة بتقدير التكامل الفعلي القتصادات االتحاد من أجل المتوسط في سالسل القيمة اإلقليمية والعال

 ؟. لماذا تعتبر التجارة في القيمة المضافة مفيدة1.2المربع 

تصف التجارة في القيمة المضافة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية النهج اإلحصائي المستخدم لتقدير مصادر )مقسمة حسب الدولة 

قاعدة بيانات التجارة في المستخرجة من والصناعة( القيمة المضافة في إنتاج السلع والخدمات للتصدير )واالستيراد(. توفر البيانات 

 لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية رؤى حول: القيمة المضافة

 الصناعة المصدرةحسب المحتوى المحلي واألجنبي للقيمة المضافة إلجمالي الصادرات،  ‒

 محتوى الخدمات من إجمالي الصادرات، حسب الصناعة المصدرة ونوع الخدمة وأصل القيمة المضافة ‒

الواردات الوسيطة المتجسدة في الصادرات )الروابط الخلفية( والقيمة المحلية المشاركة في سالسل القيمة العالمية عن طريق  ‒

 المضافة في صادرات الشركاء والطلب النهائي )الروابط األمامية(

في سالسل القيمة العالمية هو استخدام المدخالت األجنبية إلنتاج السلع النهائية والوسيطة  التكامل الخلفي .أ

التي تصدرها شركات الدولة. إنه يسهل نشر المعرفة إما بشكل غير مباشر من خالل التعلم من الموردين 

 أو بشكل مباشر عبر انتشار المعرفة من االستثمار األجنبي المباشر.

في سالسل القيمة العالمية هو إنتاج المدخالت الوسيطة المستخدمة في صادرات البلدان  يالتكامل األمام .ب

األخرى. تتطلب زيادة اإلنتاج لألسواق الخارجية تقارب معايير المنتج مع أفضل الممارسات الدولية، 

ال البشري وبالتالي يؤدي ذلك إلى حلقات تغذية راجعة حميدة بين اإلنتاجية واالبتكار وهبات رأس الم

 ومستويات المعيشة.

 "التوجه العالمي" للنشاط الصناعي، أي حصة القيمة المضافة للصناعة التي تلبي الطلب النهائي الخارجي ‒

القيمة المضافة في االستهالك النهائي )من قبل األسر  منشأالصناعة للقيمة المضافة في الطلب النهائي، بما في ذلك منشأ و البلد ‒

 (GFCFإجمالي تكوين رأس المال الثابت )والحكومة( وفي 

 في الطلب المحلي النهائيبدورها المتجسدة  ،العالقات التجارية الثنائية القائمة على تدفقات القيمة المضافة ‒

 وداخلها المناطقالعالقات بين بلدان  ‒

 محتوى القيمة المضافة المحلية للواردات ‒

، (TiVA) القيمة المضافةفي  قاعدة بيانات التجارة، (2018)المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

added.htm-value-in-trade-http://www.oecd.org/sti/ind/measuring 

 

، باإلضافة إلى إسرائيل وتركيا والمغرب وتونس، مدرجة في قاعدة بيانات التجارة في القيمة 27تعتبر جميع دول االتحاد األوروبي الـ

، فإن الحجم اإلجمالي لمجموعة اقتصادات غائبةفي حين أن عدًدا من البلدان  منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. الصادرة عنالمضافة 
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 لحصةأجل المتوسط التي تغطيها بيانات التجارة في القيمة المضافة يسمح بإجراء تحليل ثاقب حول روابط التجارة واإلنتاج  االتحاد من

 من اقتصاد االتحاد من أجل المتوسط. ةكبير

المتواضع بعد األزمة ، على الرغم من االنتعاش 2011على المستوى العالمي، تباطأت وتيرة التكامل في سالسل القيمة العالمية منذ عام 

يمكن مالحظة تكامل اقتصاد معين في سالسل القيمة العالمية جزئيًا من خالل تحليل المكون األجنبي إلنتاجه. فتميل . 9المالية العالمية

لية من القيمة البلدان التي لديها سياسات تجارية متحررة نسبيًا ومنفتحة على التجارة واالستثمار األجنبي إلى الحصول على مستويات عا

المضافة األجنبية في السلع التي تنتجها وتصدرها. وبشكل أكثر تحديًدا، سيكون لالقتصادات كثيفة الخدمات واالقتصادات المتخصصة في 

 المراحل النهائية من عملية التصنيع، مستويات عالية من القيمة المضافة األجنبية في إنتاجها وصادراتها، بينما سيكون لالقتصادات

 المتخصصة في األنشطة في بداية سلسلة اإلنتاج )مثل الصناعات االستخراجية( نصيب عال من القيمة المضافة المحلية في صادراتها.

النسبة المئوية للقيمة المضافة األجنبية في سلة صادرات البلد، والتي تشمل صادرات التصنيع والزراعة والصناعات  1.10يوضح الشكل 

، 2016تبعًا لالتجاه العالمي، تباطأ تكامل اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط في سالسل القيمة العالمية. ففي عام  دمات.االستخراجية والخ

كما كانت البلد الوحيد الذي ظلت فيه  ٪(، وهو ما يعكس السياحة جزئيًا،30احتلت تونس أعلى نسبة من المحتوى األجنبي في صادراتها )

٪، وهو معدل مشابه لمعدل دول االتحاد 25. وشكل المحتوى األجنبي في إجمالي الصادرات المغربية 2012عام هذه الحصة مستقرة بعد 

. وتقدم إسرائيل وتركيا مستويات 2012األوروبي والمملكة المتحدة، حيث انخفضت حصة القيمة المضافة األجنبية بشكل طفيف بعد عام 

. كما تُظهر إسرائيل أخرى٪ من إجمالي قيمة صادراتهما في بلدان 17عالمية، حيث نشأت أقل من التكامل الخلفي في سالسل القيمة ال

 .2005نقاط مئوية منذ عام  8انخفاًضا هاًما في حصة القيمة المضافة األجنبية في صادراتها، أي 

 16-2005. محتوى القيمة المضافة األجنبية للصادرات، جميع القطاعات، 1.10الشكل 

 من إجمالي الصادرات الكليةكنسبة مئوية 

 

التجارة  مالحظة: يتم تغطية قطاعات الزراعة والتصنيع واالستخراج والخدمات في بيانات الصادرات ومحتوى القيمة المضافة األجنبية. ويشمل إجمالي
 ( المملكة المتحدة.2018ة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالتحاد األوروبي في نسخته األخير الصادر عنفي القيمة المضافة 

، (TiVA) القيمة المضافةفي  قاعدة بيانات التجارة، (2018)المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
added.htm-value-in-trade-http://www.oecd.org/sti/ind/measuring 

على المستوى اإلقليمي، ازداد التكامل األمامي إلسرائيل والمغرب وتونس وتركيا في سالسل اإلنتاج في االتحاد األوروبي والمملكة 

ة في الصادرات الخارجية لالتحاد األوروبي والمملكة ، على الرغم من أن مساهمة االقتصادات األربع2005المتحدة بشكل ملحوظ منذ عام 

 (.1.11٪ من قيمة إجمالي الصادرات الخارجية تأتي من البلدان األربعة )الشكل 0.48المتحدة ال تزال متواضعة، أي 

لة، ويعزز استخدام إن التكامل األمامي، أي إنتاج المدخالت الوسيطة المستخدمة في صادرات البلدان األخرى، يزيد من السوق المحتم

ي. الموارد البشرية ورأس المال والموارد الطبيعية في تركيا. ونتيجة لذلك، يساهم التكامل األمامي في إعادة التوازن إلى االقتصاد الترك

ت تغذية راجعة تتطلب زيادة اإلنتاج لألسواق الخارجية تقارب معايير المنتج مع أفضل الممارسات الدولية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حلقا

 رأس المال البشري ومستويات المعيشة. وثروةحميدة بين اإلنتاجية واالبتكار 

كما زادت إسرائيل  صادرات الخارجية لالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة.للتعتبر تركيا البلد الذي شهد أعلى نمو في حصة القيمة المضافة 

 .2005والمغرب من مساهمتهما النسبية منذ عام 
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. مساهمة القيمة المضافة األجنبية لدول مختارة من االتحاد من أجل المتوسط في صادرات االتحاد األوروبي 1.11الشكل 
 15-2005والمملكة المتحدة، جميع القطاعات، 

 المبلغ )المقياس األيسر، بمليون دوالر أمريكي( والنسبة المئوية )المقياس األيمن( من إجمالي الصادرات الكلية

 

العالم )بما في ذلك بلدان االتحاد من أجل المتوسط والمملكة المتحدة مقارنة ببقية  27الحظة: تشير البيانات إلى صادرات دول االتحاد األوروبي الـم
نبية من الزراعة ولكن باستثناء الصادرات داخل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة(. يوضح الرسم البياني القيمة المضافة األج

والمملكة  27والتصنيع والصناعات االستخراجية والخدمات في إسرائيل والمغرب وتونس وتركيا إلى إجمالي صادرات دول االتحاد األوروبي الـ
( 2018خته األخيرة )منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالتحاد األوروبي في نس الصادر عنويشمل إجمالي التجارة في القيمة المضافة  المتحدة.

 المملكة المتحدة.
، (TiVA) القيمة المضافةفي  قاعدة بيانات التجارة، (2018)المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

added.htm-value-in-trade-http://www.oecd.org/sti/ind/measuring 

مساهمة اقتصادات مختارة من االتحاد من أجل المتوسط في إجمالي قيمة الصادرات الكلية إلسرائيل والمغرب  1.12يوضح الشكل 

إجمالي صادرات  منمملكة المتحدة . انخفضت حصة االتحاد األوروبي وال2015إلى  2005وتونس وتركيا في الفترة الممتدة من 

اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط األخرى في كل حالة، باستثناء المغرب. كان هذا التراجع قوياً بشكل خاص في حالة إسرائيل، حيث 

. وفي تونس، انخفض 2005٪ بعد عام 37انخفض محتوى االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة في الصادرات اإلسرائيلية بأكثر من 

٪ في تركيا. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة لالتحاد األوروبي 0.7٪ وبنسبة 13تحاد األوروبي والمملكة المتحدة بنسبة محتوى اال

 ٪ خالل هذه الفترة.4.5والمملكة المتحدة إلى صادرات المغرب بنسبة 
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 15-2005المتوسط، جميع القطاعات، . أصل القيمة المضافة في صادرات بلدان مختارة من االتحاد من أجل 1.12الشكل 

 100=  2005 المؤشرتطور القيمة المضافة إلى إجمالي الصادرات، 

 المغرب إسرائيل

 

 

 تركيا تونس

تطور محتوى القيمة المضافة األجنبية من الزراعة والتصنيع والصناعات االستخراجية والخدمات في إجمالي صادرات  المؤشرمالحظة: يوضح 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالتحاد  الصادر عنويشمل إجمالي التجارة في القيمة المضافة  إسرائيل والمغرب وتونس وتركيا على التوالي.

 ( المملكة المتحدة.2018ألخيرة )األوروبي في نسخته ا
، (TiVA) القيمة المضافةفي  قاعدة بيانات التجارة، (2018)المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

added.htm-value-in-trade-http://www.oecd.org/sti/ind/measuring 

األخرى قد انخفضت بشكل في حين أن مساهمة االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة في إجمالي صادرات بلدان االتحاد من أجل المتوسط 

ة في حصة إسرائيل وتركيا من القيمة المضافة إلى إجمالي عام، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة للبلدان األخرى. فشهد المغرب زيادة كبير

٪، باإلضافة إلى إسرائيل 100. وشهدت تونس زيادة في محتوى تركيا من القيمة المضافة في صادراتها بأكثر من 2005صادراته منذ 

نس وإسرائيل )بشكل طفيف(، لكن . شهدت تركيا انخفاًضا في محتوى القيمة المضافة من توالتوالي٪، على  34٪ و48والمغرب بنسبة 

٪. تعتبر إسرائيل االقتصاد الوحيد الذي شهد انخفاًضا عاًما في 85زادت حصة القيمة المضافة للمغرب في إجمالي صادرات تركيا بنسبة 
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االتجاه العام في  األخرى في إجمالي صادراتها؛ ويتماشى هذا معالقيمة المضافة التي ساهمت بها اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط 

(. وتعزى ذروة حصة القيمة المضافة للمغرب في إجمالي 1.10محتوى القيمة المضافة األجنبية إلجمالي الصادرات اإلسرائيلية )الشكل 

 الصادرات اإلسرائيلية في الغالب إلى الوزن النسبي المنخفض جًدا للبالد في إجمالي القيمة المضافة لصادرات إسرائيل.

 ، جميع القطاعات2015. أصل القيمة المضافة، حسب نسبة الصادرات عام 1.3الجدول 

 

 المتلقي                      
االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 األصل تركيا تونس المغرب إسرائيل المتحدة

 6.02% 11.97% 14.59% 5.74% 

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 المتحدة

 إسرائيل 0.10% 0.03% 0.04%  0.09%

 المغرب 0.06% 0.16%  0.02% 0.05%

 تونس 0.02%  0.11% 0.003% 0.03%

 تركيا  1.32% 1.20% 0.65% 0.31%

 يشير "األصل" إلى اقتصاد المنشأ للقيمة المضافة في إجمالي صادرات االقتصاد المتلقي؛ ويشير "المتلقي" إلى صادرات االقتصاد المبلّغ.مالحظة: 
ويشمل إجمالي التجارة في  المتعلقة بالصادرات ومحتوى القيمة المضافة األجنبية قطاعات الزراعة والتصنيع واالستخراج والخدمات.تغطي البيانات 
 ( المملكة المتحدة.2018منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لالتحاد األوروبي في نسخته األخيرة ) الصادر عنالقيمة المضافة 

، (TiVA) القيمة المضافةفي  قاعدة بيانات التجارة، (2018)االقتصادية  ن والتنميةالمصدر: منظمة التعاو
added.htm-value-in-trade-http://www.oecd.org/sti/ind/measuring 

  
٪ 6٪ من المغرب، و12٪ من قيمة إجمالي الصادرات التونسية، و14.5والمملكة المتحدة معًا بـ ، ساهم االتحاد األوروبي 2015في عام 

٪ من تركيا. تعد تركيا ثاني أكبر مساهم في القيمة اإلجمالية لصادرات شركاء االتحاد من أجل المتوسط اآلخرين، ال 5.7من إسرائيل، و
ادي، يبدو أن حصة إسرائيل من القيمة المضافة في صادرات اقتصادات االتحاد بالنسبة لحجمها االقتص سيما لصادرات المغرب وتونس.

من أجل المتوسط األخرى أقل من إمكاناتها. وسيتم تحليل ذلك بشكل أكبر في القسم الذي يناقش تكلفة عدم التكامل في منطقة االتحاد من 
 أجل المتوسط.

                                                                                                           التجارة في الخدمات والتكامل االقتصادي

( الذي اعتمدته منظمة GATSتم االعتراف بأهمية الخدمات في االقتصاد العالمي من خالل االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات )

بشكل كبير، حتى وتنفيذها . ومنذ ذلك الحين، ازدادت إخطارات االتفاقات المتعلقة بالتجارة في الخدمات 1995التجارة العالمية في عام 

االتحاد من أجل لو ظلت محدودة في مناطق معينة. كما لوحظ سابقًا في هذا الفصل، فإن االتفاقات التجارية الوحيدة النافذة حاليًا داخل 

 المتوسط والتي تتناول التجارة في الخدمات هي اتفاقات الشراكة بين االتحاد األوروبي وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود.

 يوظف قطاع الخدمات عامالً واحًدا من بين عاملين على مستوى . لكن10٪ فقط من تدفقات التجارة العالمية25تمثل التجارة في الخدمات 

 مما يكشف عن أهميته كمحرك رئيسي للتنمية االقتصادية والتكامل.، 12رب ثلثي إجمالي اإلنتاج العالمياويمثل ما يق 11العالم

 على الرغم من أهمية التجارة في الخدمات، إال أن البيانات الالزمة إلجراء تحليل شامل غير متوفرة في العديد من بلدان االتحاد من أجل

(، وهي أداة STRIقاعدة بيانات مؤشر تقييد التجارة في الخدمات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )إن ل المثال، المتوسط. على سبي

مهمة لتحليل التجارة في الخدمات، تغطي حاليًا جزًءا فقط من أعضاء االتحاد من أجل المتوسط، وال سيما الدول األعضاء في االتحاد 

 ينبغي أن يسمح العمل الجاري بإدراج ألبانيا والبوسنة والهرسك في المستقبل القريب.األوروبي وإسرائيل وتركيا. و

توفر قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية بيانات التجارة المصنفة حسب القطاعات 

وإسرائيل وتركيا والمغرب  27دول االتحاد األوروبي الـ المتوسط التاليين:والقطاعات الفرعية ألعضاء االتحاد من أجل  13االقتصادية

متلك وتونس. تتوافق بلدان االتحاد من أجل المتوسط هذه نسبيًا مع االتجاه العالمي فيما يتعلق بأهمية الخدمات في اقتصاداتها. من بينها، ت

ً  28٪(، تليها دول االتحاد األوروبي الـ79إسرائيل أعلى حصة من الخدمات في القيمة المضافة الوطنية ) ٪(. 69٪( وتركيا )78) 14 سابقا

وتعد حصة الخدمات من إجمالي صادرات هذه البلدان . 15٪( حصة أقل بقليل من المتوسط العالمي59٪( والمغرب )61تمتلك تونس )

http://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm
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الخدمات في  بحجمها ال تزال ناقصة التمثيل مقارنة المختارة من االتحاد من أجل المتوسط أعلى من المتوسط العالمي، باستثناء تونس، لكن

منظمة التعاون الصادرة عن (. كما تعتبر المملكة المتحدة التي تغطيها قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة 1.4االقتصاد )الجدول 

 والتنمية االقتصادية، في التحليل عند االقتضاء، كعضو سابق في االتحاد األوروبي.

 15-2010. حصة الخدمات من إجمالي الصادرات لبلدان مختارة من االتحاد من أجل المتوسط، 1.4الجدول 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

االتحاد  39.2% 38.1% 38.2% 38.8% 40.0% 40.9%
األوروبي 
والمملكة 
 المتحدة

 إسرائيل 41.3% 45.2% 46.6% 48.7% 47.1% 50.2%

 المغرب 42.4% 39.0% 38.0% 35.7% 37.7% 38.4%

 تونس 26.1% 25.0% 23.4% 22.4% 21.9% 22.0%

 تركيا 33.4% 32.3% 32.3% 33.0% 33.4% 33.6%

منظمة التعاون والتنمية  الصادر عنويشمل إجمالي التجارة في القيمة المضافة  دولة عضو في االتحاد األوروبي. 27مالحظة: يغطي االتحاد األوروبي 
 ( المملكة المتحدة.2018االقتصادية لالتحاد األوروبي في نسخته األخيرة )

، (TiVA) القيمة المضافةفي  قاعدة بيانات التجارة ،(2018)المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
added.htm-value-in-trade-http://www.oecd.org/sti/ind/measuring 

 

تطور مساهمة الخدمات األجنبية في إجمالي قيمة الصادرات إلسرائيل والمغرب وتونس وتركيا ودول االتحاد  1.13يوضح الشكل 

( الذي أخذ في االعتبار مساهمة قطاع 1.12. كما يعمق تحليل )الشكل 2015إلى  2005سابقاً في الفترة الممتدة من  28وروبي الـاأل

  الزراعة والتصنيع والصناعات االستخراجية والخدمات ككل.

http://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm
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 المتوسط المختارة. أصل القيمة المضافة من الخدمات في إجمالي الصادرات القتصادات االتحاد من أجل 1.13الشكل 

 100=  2005 المؤشرتطور القيمة المضافة الناشئة عن الخدمات األجنبية إلى إجمالي الصادرات، 

 

، يشمل إجمالي التجارة في القيمة المضافة 2021دولة عضو في االتحاد األوروبي. اعتباًرا من نيسان/أبريل  27مالحظة: يغطي االتحاد األوروبي 
 التعاون والتنمية االقتصادية لالتحاد األوروبي المملكة المتحدة.الصادر عن منظمة 

، (TiVA) القيمة المضافةفي  قاعدة بيانات التجارة، (2018) المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
added.htm-value-in-trade-http://www.oecd.org/sti/ind/measuring 
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نخفاض( في التكامل الذي لوحظ للمساهمة اإلجمالية. االزيادة أو العلى الرغم من اختالف شدتها، تظهر االتجاهات نفس التطور )أي 

ضافة اإلجمالية إلسرائيل في إجمالي الصادرات التركية االستثناء الوحيد هو حالة قطاع الخدمات في إسرائيل: بينما انخفضت القيمة الم

 ٪.30، زادت القيمة المضافة للخدمات اإلسرائيلية إلى إجمالي الصادرات التركية بنسبة تزيد عن 2005٪ تقريبًا بعد عام 1بنسبة 

حصة صناعات الخدمات األخرى، التي تم تحليلها في االتحاد  انخفاضمن المهم اإلشارة إلى سابقاً،  28بالنسبة لدول االتحاد األوروبي الـ

من أجل المتوسط من القيمة المضافة في إجمالي صادراتها، أو قد أظهرت انخفاًضا أعلى مما هو عليه عند النظر في القيمة المضافة 

يمة المضافة لصناعة الخدمات زيادة أعلى إسرائيل مرة أخرى، حيث شهدت الق ياالستثناء الوحيد ف يتمثللجميع القطاعات االقتصادية. 

(، مقارنة بإجمالي القيمة المضافة إلسرائيل 1.13٪( )الشكل 54) سابقا 28في حصتها من إجمالي صادرات دول االتحاد األوروبي الـ

ة الخدمات في المغرب (. كما شهدت القيمة المضافة لصناع1.12)الشكل  سابقا 28٪( إلى إجمالي صادرات دول االتحاد األوروبي الـ26)

بالنسبة لالقتصادات المتبقية، فإن حصة أما  ٪ على التوالي(.54٪ و11) 2005إلى إجمالي صادرات إسرائيل وتركيا زيادة كبيرة منذ 

 نت متشابهةكاإما زادت ازدياداً شديداً أو  القيمة المضافة لصناعات الخدمات من إجمالي الصادرات الكلية لبلدان االتحاد من أجل المتوسط

 عند النظر في القيمة المضافة لجميع القطاعات اإلنتاجية.

 ثمن عدم التكامل: تقييم اإلمكانات التجارية لمنطقة االتحاد من أجل المتوسط

طاق يتعمق هذا القسم باإلمكانات التجارية في البلدان األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط، مع التركيز على الصادرات، بهدف تقييم ن

، والذي يوفر مقياًسا ري النسبييمؤشر األداء التصدإن المقياس الرئيسي المستخدم في هذا التحليل هو  .تحسين التكامل التجاري في المنطقة

ري يلألداء التصديري للبلد بالنسبة لمستوى الصادرات المتوقع، وذلك بواسطة نموذج الجاذبية التقليدي. يتم التعبير عن مؤشر األداء التصد

كما يمكنه أن يوفر نظرة ثاقبة لكل من وتيرة التكامل داخل االتحاد ، 16صادرات النظريةلل بالنسبةالنسبي على أنه نسبة الصادرات الفعلية 

تخدام تمرين باسال االصادرات النظرية التي تعمل كمعيار في هذ اشتقاقيتم  من أجل المتوسط وخارجه والنطاق المحتمل لزيادة الصادرات.

ة موذج جاذبية التجارة، الذي يأخذ في االعتبار األحجام النسبية للتجارة بين بلدين، وتكاليف التجارة بينهما، وغيرها من الخصائص الخاصن

 17بالبلد التي يمكن رصدها أو ال، والتي تؤثر على التجارة الثنائية.

التفسير. يتعلق القيد الرئيسي باستخدام نماذج الجاذبية في عالم قبل وصف النتائج، من المهم تحديد بعض التحذيرات التي ستساعد في 

في حين أنه من المقبول على نطاق واسع تطبيق إطار الجاذبية على السلع الوسيطة والنهائية، فإن  تتزايد فيه عمليات اإلنتاج العالمية.

ا بالكامل في اقتصاد المقصد وتلك التي تستخدم كمدخالت النماذج المستخدمة في هذه الحالة ال تميز بين الصادرات التي يتم استهالكه

وسيطة لتتم معالجتها وتصديرها بشكل أكبر، بمعنى أنه يتم حساب نفس المرونة فيما يتعلق بالمتغيرات التوضيحية. ومع ذلك، فمن المرجح 

، فإن . من هذا المنطلق18ات النهائية والسلع الوسيطةأن العالقة بين الصادرات والمسافة الثنائية، على سبيل المثال، تختلف بالنسبة للمنتج

الصادرات النظرية )المعيارية( المشتقة من نموذج الجاذبية لن ترصد سوى جزء من جوانب التجزئة هذه. ولذلك، يهدف هذا التحليل إلى 

ين مستوى الصادرات المبلغ عنها والمستوى اإلشارة إلى األداء في التكامل التجاري اإلقليمي، بدالً من التحديد الكمي الدقيق للفجوة ب

  المتوقع.

بشكل خاص على السلع،  الناجم عن محدودية البيانات، مما يعني أن تركيز التحليل في هذا القسم ينصبّ  يتعلق التحذير الثاني المهم بالتأثير

ج المحلي( إلى ضعف األداء )باستثناء السياحة( وليس الخدمات، حيث تشير األدلة المتوفرة )أي صادرات الخدمات كحصة من إجمالي النات

 في العديد من اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط.

سب التدفقات التجارية للمملكة المتحدة كجزء من المجموعة الفرعية لالتحاد األوروبي تمن المهم أيًضا اإلشارة إلى أن نموذج الجاذبية يح

انت المملكة المتحدة، المتكاملة في السوق الموحدة لالتحاد األوروبي والُمدرجة في االتفاقات ك والتجارة داخل االتحاد من أجل المتوسط.

، شريًكا تجاريًا مهًما 2020التجارية الثنائية لالتحاد األوروبي مع الدول األخرى األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط حتى نهاية عام 

اصة بها من النموذج إلى حدوث تشوهات في نتائج النموذج والتي لن تعكس التطور الفعلي للمنطقة. فسيؤدي استبعاد بيانات التجارة الخ

 (.2018-1995للتكامل التجاري داخل منطقة االتحاد من أجل المتوسط في الفترة التي تم تحليلها )

قدم دلياًل قويًا على أن الصادرات الكلية على الرغم من التحذيرات المذكورة أعاله فيما يتعلق بتفسير الصادرات النظرية، فإن النتائج ت

، وهي اآلن أعلى مما كانت هامع المستويات المعيارية المحددة بواسطة نموذج الجاذبية أو أعلى من تتوافقداخل االتحاد من أجل المتوسط 

. ومع ذلك، تشير يةوالتصنيع يةلتعدينعليه في بداية عملية برشلونة. وينطبق ذلك على جميع القطاعات الواسعة، أي: المنتجات الزراعية وا

دول النتائج أيًضا إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع الصادرات إلى أعضاء االتحاد من أجل المتوسط من خالل ممر التجارة فيما بين 

 الجنوب وإلى اقتصادات خارج االتحاد من أجل المتوسط.

جارة الخدمات ولمراعاة بُعد القيمة المضافة في التدفقات التجارية المرصودة. تدعو الحاجة إلى مزيد من العمل لتوسيع التحليل ليشمل ت

 االستثمار في اإلحصائيات األساسية في العديد من اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط.بعض ومع ذلك، سيتطلب هذا 
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 النسبي داخل االتحاد من أجل المتوسط تحسناً كبيراً في السنوات األخيرة أداء التصديرتحسن 

جميع  بالمقارنة معألعضاء اتحاد المتوسط ( SREP)  19الموحد للتصدير، مؤشر األداء النسبي 1.14توضح اللوحة )أ( في الشكل 

ري في بداية الفترة، فقد تجاوزت توقعات نموذج ٪ من المعيار النظ7شركائهم التجاريين. وبينما كانت صادرات المجموعة أقل بنحو 

 . ويالحظ أيًضا اتجاه مماثل إذا تم استبعاد االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة.2018-2015٪ في 10الجاذبية بنحو 

المحرك األساسي ( أن 1.14تحاد من أجل المتوسط )الشكل اال وصادرات إلى خارج بينيةصادرات إلى  تجارة السلعإجمالي  تقسيميوضح 

(. عالوةً على ذلك، يكون 2018-2015للتحسين يتمثل في الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط، خاصة في السنوات األخيرة )

مقياس األداء النسبي أعلى إذا تم استبعاد أعضاء االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة، حيث تفوقت الصادرات البينية لالتحاد من أجل 

 ٪ للمجموعة اإلجمالية(.14٪ )مقارنة بـ 20متوسط على النموذج النظري بنحو ال

من ناحية أخرى، يبدو أن التكامل الوثيق لهذه االقتصادات ضمن سالسل القيمة األوروبية )التي تعمل في األسواق داخل أوروبا( قد أدى 

في التدهور مرة أخرى بعد التحسن التدريجي  الموحد للتصديرسبي مؤشر األداء النإلى تحول جذري بعيًدا عن األسواق األخرى، حيث بدأ 

 .2009-2008األزمة المالية  حتى

 وحسب المجموعة الشريكة المجموعألعضاء االتحاد من أجل المتوسط،  أداء التصدير. 1.14الشكل 

 
 

  للتصدير الموحداألداء النسبي مالحظة: تعرض الرسوم البيانية 
 .المؤلفينالمصدر: حسابات 
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كانت دول غرب البلقان وشمال إفريقيا وتركيا تتكامل بشكل أوثق مع بقية االتحاد من أجل المتوسط، لكن االتجاهات في 
 عاكسينموإسرائيل تحركت في اتجاهين  المشرق

بعض المجموعات الفرعية من  فييكشف تفصيل النتائج حسب المجموعة الفرعية لالتحاد من أجل المتوسط عن إمكانية تحسين التجارة 

 (.1.5( و)الجدول 1.15البلدان، وال سيما بين بلدان الجنوب )الشكل 

في أواخر التسعينيات، كانت صادرات االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة قريبة من التوقعات النظرية مع كل من أعضاء االتحاد من أجل 

(، شهدت المملكة المتحدة تدهوًرا 2018-2015ألوروبي تكامالً أوثق في السنوات األخيرة )المتوسط ومع بقية العالم. بينما شهد االتحاد ا

 في وضعها النسبي، مع زيادة الصادرات إلى خارج االتحاد من أجل المتوسط.

في األداء النسبي  شهدت منطقة غرب البلقان، التي كانت متكاملة بشكل كبير مع االتحاد األوروبي في أواخر التسعينيات، تحسنًا كبيًرا

في السنوات األخيرة، بينما ظّل التكامل التجاري خارج االتحاد من أجل المتوسط ضعيفًا. شهدت اقتصادات شمال إفريقيا  الموحد للتصدير

ة وتركيا نمًطا مشابًها لمنطقة غرب البلقان. ومع ذلك، في حين تظل الصادرات إلى خارج االتحاد من أجل المتوسط منخفضة مقارن

بالتوقعات النظرية، فقد تحسن الوضع النسبي للصادرات البينية في االتحاد من أجل المتوسط في السنوات األخيرة )مقارنة بأواخر 

 التسعينيات(.

سط وإسرائيل والمملكة المتحدة أكثر تكامالً مع بقية العالم مقارنةً باالتحاد من أجل المتو بلدان المشرقعلى النقيض من ذلك، يبدو أن 

إلى درجة كبيرة من إمكانات التصدير غير المستغلة للصادرات البينية في  الموحد للتصديرطوال هذه الفترة، حيث يشير األداء النسبي 

 االتحاد من أجل المتوسط في السنوات األخيرة.

داخل االتحاد من أجل المتوسط وخارجه ألعضاء االتحاد من أجل المتوسط، حسب المجموعة أداء التصدير. 1.15الشكل   

 

. تمثل القيم الموجودة داخل الخط المنقط الصادرات ما دون توقعات النموذج، أما األداء النسبي الموحد للتصديرمالحظة: تعرض الرسوم البيانية مؤشر 
 التي تفوق توقعات النموذج.القيم خارج الخط المنقط تمثل الصادرات 

 المصدر: حسابات المؤلفين.
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 المصدرين والمستوردين من أجل المتوسط، حسب مجموعةداخل االتحاد  أداء التصدير. 1.5الجدول 

 اللوحة )أ(             اللوحة )ب(

 

. في اللوحة )أ(، الموحد للتصديرمالحظة: تشير الصفوف إلى المصدرين، أما األعمدة فتشير إلى المستوردين. يعرض الجدول مؤشر األداء النسبي 
 أو أحدث وقت متوفر. 18-2015إلى  األرقامأو أقرب وقت متوفر. في اللوحة )ب(، تشير  99-1995إلى  األرقامتشير 

 .المصدر: حسابات المؤلفين

 تكامل عالي في الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط في جميع فئات التجارة السلعية

( أيًضا على مستوى المنتج، أوالً على مستوى أكثر ب.1، الملحق 1.ب.1في الجدول  4النموذج تم استخدام مواصفات النموذج المفضل )

لتعريف  ج.1المفصلّة )انظر الملحق  المصنعةالمجموعة  حسبوثانيًا  - التعدين والتصنيعالوقود و أي الزراعة ومنتجات -إجمالي 

 مجموعات المنتجات(.

يبرز االتجاه العام نحو تكامل تجاري أوثق بين البلدان األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط في جميع مجموعات المنتجات، مع تفوق 

مجموعات المنتجات.  كافةلمتوسط على التجارة خارج االتحاد من أجل المتوسط في األداء التصديري النسبي للتجارة داخل االتحاد من أجل ا

 بنسب الزراعة والوقود والتعدين والتصنيع في، بلغت الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط 2018إلى  2015في الفترة الممتدة من 

 (.1.16٪ أعلى من النموذج النظري، على التوالي )الشكل 14٪ و17٪ و4

 ألعضاء االتحاد من أجل المتوسط حسب مجموعة المنتجات والشريك أداء التصدير. 1.16الشكل 

 

إلى عمليات التصدير إلى خارج االتحاد من أجل " n_ufm". تشير التسمية الموحد للتصديرمالحظة: تعرض الرسوم البيانية مؤشر األداء النسبي 
 1999-1995مع الفترات  t5و t4و t3و t2و T1إلى عمليات التصدير داخل االتحاد من أجل المتوسط. تتوافق " ufm"المتوسط، بينما تشير التسمية 

 على التوالي. 2018-2015و 2014-2010و 2009-2005و 2004-2000و
 المصدر: حسابات المؤلف.
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 دت دول غرب البلقان وتركيا وشمال إفريقيا زيادة أكبر في صادراتها من منتجات التصنيع داخل االتحاد من أجل المتوسطشه

  بالتركيز على منتجات التصنيع، شهدت دول غرب البلقان وتركيا وشمال إفريقيا تحسنًا ملحوًظا في األداء في الصادرات البينية

 (.1.17عاًما الماضية )الشكل  25الـ  لالتحاد من أجل المتوسط على مدار

  ،أعلى بنسبة  دون المعيار النظري في بداية الفترة،وهي كانت الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط لغرب البلقان وتركيا

القوي في سالسل القيمة في االتحاد األوروبي الذي بدوره دفع  وذلك مع التكامل٪ على التوالي في نهاية الفترة، 53٪ و95

 النمو.

  شمال إفريقيا األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط أعلى من المعيار النظري في أواخر التسعينيات، من خالل  بلدانكانت

ودول  والمشرقتكامالً أكبر مع تركيا  التكامل الجيد في سالسل القيمة في االتحاد األوروبي، كما شهدت السنوات األخيرة أيًضا

 سالسل القيمة األوروبية.في االتحاد من أجل المتوسط في شمال إفريقيا، مما يعكس جزئيًا المزيد من التعقيد )أجزاء مجزأة من( 

  في  للتصديرالموحد األداء النسبي  مؤشرصادرات الخدمات، تدهوراً تدريجياً في  علىوشهدت إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير

 لتصنيع.قطاع ا

 ، التي كان أداءها ضعيفًا مقارنة بالمؤشر المعياري في التسعينيات، تدهوراً كبيراً في أدائها في السنوات األخيرة.بلدان المشرقشهدت 

لمجموعة أعضاء االتحاد من أجل المتوسط، والصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط،  أداء التصدير. 1.17الشكل 
 منتجات التصنيع 

 

 . الموحد للتصديرمالحظة: تعرض الرسوم البيانية مؤشر األداء النسبي 
 المصدر: حسابات المؤلفين.

(، من خالل التكامل اسابقً  28عضاء االتحاد من أجل المتوسط )باستثناء دول االتحاد األوروبي الـأل بالنسبةتحسن الظهرت عالمات 

 في التصنيع عالي القيمة

أواخر التسعينيات، شكلت منتجات المنسوجات حوالي نصف صادرات أعضاء االتحاد من أجل المتوسط )باستثناء دول االتحاد في 

ً  28األوروبي الـ االتحاد من أجل المتوسط. ومع ذلك، تظهر أحدث البيانات انخفاض منتجات المنسوجات اآلخرين في عضاء األ( إلى سابقا

صناعية بشكل ملحوظ إلى حوالي الربع، على الرغم من أن المنسوجات تظل أكبر منتج ُمصدَّر من حيث كحصة من إجمالي الصادرات ال

 معدات النقل واآلليات واآلالت الكهربائيةالقيمة. فتزايدت المنتجات المصنعة األخرى األكثر تطوًرا بشكل أسرع من المنسوجات، وهي 

 .)من الملحق 1.أ.1)انظر أيًضا الشكل 

(. بينما سجلت منتجات 1.18بمرور الوقت على مستوى منتج التصنيع التفصيلي في )الشكل  الموحد للتصديرالنسبي األداء ور ظهر تطي  

النقل واآلليات واآلالت اإللكترونية، حيث من قبل مع مرور الوقت تم تجاوزها مؤشر في بداية الفترة، فقد للالمنسوجات أعلى درجة 

  ٪ على التوالي.148٪ و168٪ و250ها النموذج النظري بنسبة تجاوزت الصادرات المبلغ عن
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حسب قطاع التصنيع، الصادرات البينية ألعضاء االتحاد من أجل المتوسط )باستثناء دول االتحاد  أداء التصدير. 1.18الشكل 
 سابقًا( 28األوروبي الـ

 

 . الموحد للتصديرمالحظة: تعرض الرسوم البيانية مؤشر األداء النسبي 
 المصدر: حسابات المؤلفين.

مرور الوقت. كان أداء الجبل األسود والمغرب  معالتحاد من أجل المتوسط أكبر تحسن ا داخل النقل لمعداتأظهرت الصادرات البينية 

السلعية في ٪ من الصادرات 5وتونس وتركيا جيًدا بشكل خاص في هذا القطاع: فزادت صادرات معدات النقل، التي كانت تمثل أقل من 

٪ بحلول نهاية الفترة. ويبدو أن المغرب على وجه الخصوص قد استفاد بشكل كبير من االستثمار األجنبي 20هذه البلدان، إلى أكثر من 

من قبل الشركات األوروبية متعددة الجنسيات لالندماج في سالسل قيمة معدات النقل في االتحاد األوروبي، مع التوسع أيًضا في تركيا 

( لصناعة السيارات، من بين آخرين، مواقع إنتاج مهمة في PSA( ومجموعة بي أس إيه )Renaultصر. أسست مجموعة "رينو" )وم

داخل  اآلليات واآلالت اإللكترونية. وبالمثل، نمت صادرات  )Hahn and Auktor, 2017[4](المغرب، على سبيل المثال، انظر 

. كما أظهرت (0.1الشكل من حيث القيمة، بقيادة المغرب وتركيا وتونس ) 1995من أجل المتوسط سبعة أضعاف منذ عام  االتحاد

 البوسنة والهرسك وتركيا وتونس أعلى تحسن في أداء صادراتها لمجموعة واسعة من المنتجات.

سابقًا(، الذي  28أعضاء االتحاد من أجل المتوسط )باستثناء دول االتحاد األوروبي الـ لكل عضو من الموحد للتصديريُظهر األداء النسبي 

بالنسبة للمنتجات الزراعية والتعدين وكذلك  (،1.19)الشكل  ويظهرمجموعة من منتجات التصنيع، درجة كبيرة من التباين.  فيتم تقييمه 

، على المحور 1999إلى  1995للفترة الممتدة من  الموحد للتصديرنسبي لسّت مجموعات فرعية من منتجات التصنيع، مؤشر األداء ال

درجة  45خط  الواقعة فوقعلى المحور العامودي. لقد حسنت البلدان  2018إلى  2015والمؤشر المقابل للفترة الممتدة من  ،األفقي

فكانت لنظري، في حين أن البلدان التي تقع تحت الخط مرور الوقت مقارنة بالمعيار امع أداءها التصديري داخل االتحاد من أجل المتوسط 

 توقعات نموذج الجاذبية. أقل منصادراتها 

 .ضعيفةكل من األردن ولبنان نتائج  بينما سجلحسنت البوسنة والهرسك، ومصر، والمغرب، وتونس، وتركيا نتائجها بشكل كبير. 

سريع مع أعضاء االتحاد من أجل المتوسط على مدى العقدين الماضيين. غالبًا تعد البوسنة والهرسك القوة الرائدة لتكامل غرب البلقان ال

اآلالت ، السيما في المحددة الخاص بالبوسنة والهرسك أكبر زيادة خالل الفترة الزمنية الموحد للتصديرما شهد مؤشر األداء النسبي 
 ة.اإللكتروني

على نطاق واسع في زيادة تكامل شمال إفريقيا مع البلدان األعضاء في  -وبدرجة أقل مصر والمغرب  -في الوقت نفسه، ساهمت تونس 

معدات النقل االتحاد من أجل المتوسط، على الرغم من تخصصها في منتجات مختلفة. بينما شهد المغرب وتونس تكامالً أكبر في قطاعات 
 .كيميائيةالالمنتجات شهدت مصر تحسنًا كبيًرا في و، لكترونيةواآلليات واآلالت اإل

كما تحسن األداء التصديري لتركيا مع أعضاء االتحاد من أجل المتوسط اآلخرين بشكل ملحوظ في جميع قطاعات التصنيع وال سيما فيما 

 .بمعدات النقل واآلليات واآلالت اإللكترونيةيتعلق 
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 بينما كافحت الجزائر وألبانيا لتنويع صادراتهما التصنيعمنتجات  العديد من على مستوى افقد األردن ولبنان مكانتهم

كانت الصادرات المصنعة داخل االتحاد من أجل المتوسط في األردن ولبنان أقل من المستوى القياسي في بداية الفترة، وظلت أقل بكثير 

، نصف المستوى المتوقع المنتجات الكيميائيةالمصنعة الرئيسية لألردن، وهي من المستوى القياسي في السنوات األخيرة. بلغت الصادرات 

(. وبالمثل، شهد لبنان 1.9( )الشكل معدات النقل)باستثناء  ضعيفة، وسجلت معظم المنتجات األخرى أيًضا نتائج 2018-2015في 

 .التصنيعفي جميع منتجات  الموحد للتصديرفي األداء النسبي  تدهور

٪ من إجمالي الصادرات السلعية، أقل بقليل من المعيار 90، التي تمثل أكثر من الوقود ومنتجات التعدينالجزائر من  ظلت صادرات

المنتجات الكيميائية  حيث سلة صادراتها. ومع ذلك، تحسنت صادرات الجزائر منطفيف جداً في القياسي على مر السنين، مع تغيير 
بفضل عالقاتها القوية مع تركيا، على الرغم من أن مستويات الصادرات في هذه المنتجات ال تزال  على مر السنين واآلالت اإللكترونية

 منخفضة للغاية.

منذ أواخر التسعينيات، ظلت صادرات ألبانيا من المنسوجات والمالبس واألحذية كحصة من إجمالي الصادرات السلعية مستقرة إلى حد 

غالبية أعضاء االتحاد من أجل المتوسط اآلخرين نحو التصنيع "المتقدم". في الواقع، يعد قطاع  ٪(، بينما تحولت60٪ إلى 58كبير )من 

المعيار  مرور الوقت، متجاوزةً مع المنسوجات هو القطاع الوحيد الذي حسنت فيه ألبانيا أداءها التصديري داخل االتحاد من أجل المتوسط 

 ٪ في الفترة األخيرة.30القياسي بأكثر من 

 الصادرات؟ ت. التكامل التجاري في منطقة االتحاد من أجل المتوسط: هل تنوعت سال1.19الشكل 
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 .t3: 2005-09. يعود الرصد األول للجبل األسود إلى الموحد للتصديرمالحظة: تعرض الرسوم البيانية األداء النسبي 
 .المصدر: حسابات المؤلفين

 واالعتبارات السياساتية الخالصة

تريليون دوالر أمريكي من السلع  6، والتي شكلت أكثر من 2018٪ من صادرات العالم في عام 33مثلت دول االتحاد من أجل المتوسط 

. ومع ذلك، فقد انخفض الوزن العالمي للمنطقة في العقود 1996المتداولة، أي أعلى بثالثة أضعاف من القيمة التي كانت عليها في عام 

 ك إلى تزايد أهمية االقتصادات الناشئة في التجارة العالمية.األخيرة، ويرجع ذل

في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، يتم تنظيم التجارة بين الشمال والجنوب، فضالً عن التجارة فيما بين الجنوب، من خالل اتفاقات 

وتنعكس في اتفاقات إقليمية محددة مثل اتفاقية  التجارة في السلع. في حين أن أهمية التجارة في الخدمات معترف بها من قبل األطراف

 أغادير التجارية )والمفاوضات الثنائية الجارية ولكن لم يتم إنفاذها بعد، على سبيل المثال المفاوضات بين االتحاد األوروبي والمغرب،

 التجارة في الخدمات.واالتحاد األوروبي وتونس(، تنظم اتفاقات الشراكة بين االتحاد األوروبي وغرب البلقان فقط 

في  يتجلى تطلع دول االتحاد من أجل المتوسط إلى تقليل العقبات القائمة أمام التجارة وتلبية المعايير العالمية في اإلجراءات الحدودية إن

 اطئينالفات بين الشعلى وجه العموم، إال أن االخت لكن على الرغم من إحراز التقدمالتحسين العام للمؤشرات التي تقيس تيسير التجارة. 

 الشمالي والجنوبي للبحر األبيض المتوسط ال تزال جديرة بالمالحظة.

السوق البينية لالتحاد من أجل المتوسط أهمية، على الرغم من تواضعها، بمرور الوقت، وذلك من حيث التجارة في المنتجات  تاكتسب

أجل النهائية والتجارة في السلع الوسيطة، فضالً عن التكامل في سالسل القيمة اإلقليمية. يؤكد تحليل األداء التصديري لبلدان االتحاد من 

ل مقارنة صادراتها المبلغ عنها بمعيار تم إنشاؤه من خالل نموذج الجاذبية للتجارة( هذا االتجاه: فبشكل عام، تعتبر المتوسط )من خال

التجارة السلعية بين دول االتحاد من أجل المتوسط متوافقة مع المستويات التي يتوقعها نموذج الجاذبية للتجارة أو أعلى منها، كما أن 

 قد تسارع منذ بداية عملية برشلونة.التكامل داخل المجموعة 
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للصادرات لوحظ أكبر تقدم في التجارة اإلقليمية في السلع، التي تم قياسها بنسبة الصادرات اإلقليمية البينية لالتحاد من أجل المتوسط بالنسبة 

توسط في الساحل الجنوبي وغرب البلقان. اإلقليمية المصدرة إلى خارج االتحاد من أجل المتوسط، في المناطق الفرعية لالتحاد من أجل الم

 ويؤكد تقييم إمكانات التصدير أيًضا على ما يلي:

 .اندمجت دول غرب البلقان ومنطقة شمال أفريقيا الفرعية وتركيا بشكل أوثق مع بقية االتحاد من أجل المتوسط 

 تحاد من أجل المتوسط أقل من التوقعات في المقابل، بقيت الصادرات من دول المشرق وإسرائيل المصدرة إلى باقي دول اال

 ٪ على التوالي.20٪ و50النظرية بنسبة 

  على الرغم من أن دول االتحاد من أجل المتوسط مندمجة عموماً بشكل جيد في مجموعتها الفرعية )على سبيل المثال داخل

ستغلة للتوسع التجاري بين مجموعات فرعية البلقان، وداخل شمال إفريقيا( ومع االتحاد األوروبي، إال أن هناك إمكانات غير م

 ودول شمال إفريقيا. المشرق، وإسرائيل مع والمشرقوأبرزها دول غرب البلقان مع إسرائيل  -محددة 

السلع المصنعة، مما قلل من  فارتفعت حصةأصبحت الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط أكثر تنوًعا وتعقيًدا في العقود األخيرة. 

أهمية صادرات النفط ومنتجات التعدين، بينما ظلت صادرات المنتجات الزراعية مستقرة بمرور الوقت. ويؤكد تحليل األداء التصديري 

مجموعات مختلف البلدان و بينالنسبي على مستوى المنتج النمط العام ولكنه يسلط الضوء أيًضا على عدم التجانس المثير لالهتمام 

 المنتجات:

  ّق اآلن على المستويات تمكنت تونس وتركيا والبوسنة والهرسك من االبتعاد عن صادراتها التقليدية )الزراعة والمنسوجات( وتتفو

 المعيارية للصادرات لمجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك معدات النقل واآلالت اإللكترونية.

  ،ان قلاّل من تصدير العديد من المنتجات إلى بقية دول االتحاد من أجل المتوسط.يبدو أن األردن ولبنفي المقابل 

  ألن صادرات الجزائر وألبانيا مركزة بشكل كبير في قطاعين )التعدين والمنسوجات، على التوالي(، فإن أداء البلدين أسوأ من

 معظم المنتجات األخرى.في إمكانات التصدير المعيارية 

مساهمة اقتصادات االتحاد من أجل  إذ ارتفعتيكشف تحليل التكامل عبر المشاركة في سالسل القيمة اإلقليمية عن تطورات إيجابية. 

. وفي الوقت نفسه، فإن تكامل اقتصادات جنوب البحر األبيض 2005المتوسط في صادرات االتحاد األوروبي بشكل مطرد منذ عام 

جنوبية غير متجانس، ولكنه إيجابي بشكل خاص بالنسبة للمغرب. زادت إسرائيل وتركيا حصتهما من القيمة المتوسط في سالسل القيمة ال

المضافة في صادرات كل من المغرب وتونس. باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من عدم وجود اتفاقات تكامل اقتصادي تستهدف الخدمات، 

سابقًا( بشكل مكثف في التكامل في  28المتوسط )باستثناء دول االتحاد األوروبي الـفقد ساهم قطاع الخدمات في بلدان االتحاد من أجل 

سالسل القيمة اإلقليمية أكثر من القطاعات األخرى. )كانت مساهمة الخدمات المقدمة من دول االتحاد من أجل المتوسط في القيمة المضافة 

 .لصادرات االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة متواضعة(

ير النتائج إلى العديد من المبادرات السياساتية التي يمكن لبلدان االتحاد من أجل المتوسط في الساحل الجنوبي وغرب البلقان تنفيذها تش

 التكامل اإلقليمي:الناتجة عن فوائد الإلطالق العنان إلمكانات التجارة غير المستغلة في المنطقة واالستفادة من 

  البلدان المجاورة، كما يتجلى في مؤشرات تيسير التجارة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تعزيز التعاون الحدودي مع

باإلضافة إلى النهوض بأتمتة اإلجراءات التجارية للحّد بشكل أكبر من تكاليف التجارة الحالية. تعد البنية التحتية المحسنة للنقل، 

وقت النقل وتكاليف  أنأمًرا بالغ األهمية أيًضا لخفض تكاليف التجارة، حيث من هذا التقرير،  3التي تمت مناقشتها في الفصل 

حاليًا يمكن أن تكون رادعة  في المشرقالتجارة مع البلدان المجاورة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والمناطق الفرعية 

ية األفضل للنقل أيًضا للشركات في المناطق الريفية التي تتصور بدء أو توسيع أنشطتها التصديرية. تسمح البنية التحت للشركات

 والنائية بالترابط بشبكات اإلنتاج الوطنية والدولية.

  تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم تدويل الشركات. يجب أن يؤدي تطوير القطاع المالي في دول جنوب وشرق البحر المتوسط

 (.2رة والمتوسطة الحجم )انظر الفصل إلى تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للمؤسسات الصغي

  إن تحسين البيئة العامة للتجارة، بما في ذلك التعاون التنظيمي والبنية التحتية والوصول إلى التمويل، يخلق الظروف المواتية

شجيع ولكن يمكن أن يظل غير فعال في غياب التنويع الصناعي. لذلك، يجب أن تستمر بلدان االتحاد من أجل المتوسط في ت

وتيسير التنويع الصناعي، حيث يبدو أن إمكانات التجارة غير المستغلة بين بلدان الجنوب ترجع إلى عروض اإلنتاج المحدودة 

 أو غير الكافية.

  التجارية، بما في ذلك اعتماد اتفاقات أكثر طموًحا بشأن التجارة في الخدمات وتوحيد اإلجراءات  األنظمةتعزيز التعاون بشأن

كة مثل اعتماد قواعد المنشأ المشتركة. يجب أن يكون تيسير التجارة في السلع والخدمات عبر المنطقة األورومتوسطية المشتر

 مصحوبًا بخطة عمل ملتزمة لمعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية على األجور والعمالة واالختالالت اإلقليمية داخل البلدان.

ضرورية لتوجيه تصميم السياسات التجارية الفعالة ولرصد تنفيذها وتأثيرها، األمر الذي  والموثوق بهاأخيًرا، تعد اإلحصاءات السليمة 

سط يمكن أن يضمن بدوره االستخدام الفعال والمستهدف للموارد االستراتيجية القيمة. حالياً، تفتقر العديد من بلدان االتحاد من أجل المتو

الزمة لتقييم قدرتها على االستفادة من االتجاهات الكبرى للعولمة والرقمنة من أجل تحسين قدرتها في الساحل الجنوبي إلى اإلحصاءات ال

التنافسية الدولية. على وجه الخصوص، إلى جانب الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في االتحاد من أجل المتوسط، 
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ات التجارة في القيمة المضافة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وهي أداة إحصائية يعتبر المغرب وتونس فقط مدرجين في قاعدة بيان

أساسية لدعم السياسات التي تساعد البلدان على االستفادة من سالسل القيمة العالمية. وهذا يسلط الضوء على أهمية تسريع جهود دول 

 اتها مع المعايير الدولية.االتحاد من أجل المتوسط الرامية إلى تطوير ومواءمة بيان
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 الملحق أ. أشكال وجداول إضافية

 التجارية النافذة في المنطقة األورومتوسطيةاالتفاقات  1.ب.1جدول الملحق 

 نوع االتفاق الهدف االتفاق
تاريخ الدخول حيز 

 التنفيذ
 األعضاء

ب          اتفاقات التجارة اإلقليمية بين بلدان الجنو  

أغاديراتفاقية   السلع 
 اتفاق التجارة الحرة

 مصر واألردن والمغرب وتونس 2007

اتفاق منطقة 
التجارة الحرة 
العربية الكبرى 

(PAFT) 

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1998 

مصر والعراق و ومملكة البحرين،الجزائر * 
واألردن ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وليبيا 
والمغرب وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية*؛ 

السودان وقطر والمملكة العربية السعودية و
والجمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات 

 العربية المتحدة واليمن

               االتفاقات الثنائية بين الشمال والجنوب

االتحاد 
األوروبي 
 والجزائر

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2005   

االتحاد 
األوروبي 
 ومصر

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2004   

رابطة التجارة 
الحرة 

 ةبيواألور
 ومصر

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2007   

االتحاد 
األوروبي 
 وإسرائيل

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2000   

رابطة التجارة 
الحرة 

 ةبيواألور
 وإسرائيل

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1993   

االتحاد 
األوروبي 
 واألردن

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2002   

رابطة التجارة 
الحرة 

 ةبيواألور
 واألردن

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1993   
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 نوع االتفاق الهدف االتفاق
تاريخ الدخول حيز 

 التنفيذ
 األعضاء

االتحاد 
األوروبي 
 ولبنان

 السلع

الحرةاتفاق التجارة   

2003   

رابطة التجارة 
الحرة 

 ةبيواألور
 ولبنان

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2007   

االتحاد 
األوروبي 
 والمغرب

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2000   

رابطة التجارة 
الحرة 

ة بيواألور
 والمغرب

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1999   

االتحاد 
األوروبي 
والسلطة 
 الفلسطينية

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1997   

رابطة التجارة 
الحرة 

ة بيواألور
والسلطة 
 الفلسطينية

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1999   

االتحاد 
األوروبي 
 وتونس

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1998   

رابطة التجارة 
الحرة 

ة بيواألور
 وتونس

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2005   

االتحاد 
األوروبي 
 وتركيا

ياتحاد جمرك السلع  1996   

رابطة التجارة 
الحرة 

ة بيواألور
 وتركيا

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

1992   

االتحاد 
األوروبي 
 وألبانيا

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2008   

البوسنة 
والهرسك 
 وتركيا

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2003   
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 نوع االتفاق الهدف االتفاق
تاريخ الدخول حيز 

 التنفيذ
 األعضاء

الجبل األسود 
 وتركيا

 السلع
 اتفاق التجارة الحرة

2010   

                         االتفاقات الثنائية بين بلدان الجنوب

  2007 اتفاق التجارة الحرة السلع مصر وتركيا

  1997 اتفاق التجارة الحرة السلع إسرائيل وتركيا

  2006 اتفاق التجارة الحرة السلع المغرب وتركيا

السلطة 
الفلسطينية 

 وتركيا
 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2005  

  2005 اتفاق التجارة الحرة السلع تونس وتركيا

 االتفاقات التجارية اإلقليمية واالتفاقات الثنائية لغرب البلقان

اتفاق التجارة 
الحرة ألوروبا 

الوسطى 
(CEFTA ) 

 2006لعام 

 السلع

 اتفاق التجارة الحرة

2007 
وجمهورية مولدوفا ألبانيا والبوسنة والهرسك 

والجبل األسود وكوسوفو **؛ مقدونيا الشمالية 
 وصربيا.

االتحاد 
األوروبي 
 وألبانيا

السلع 
 والخدمات

اتفاق التجارة الحرة 
 والتكامل االقتصادي

2006  
 (السلع)

 (الخدمات) 2009
 

االتحاد 
األوروبي 
والبوسنة 
 والهرسك

السلع 
 والخدمات

اتفاق التجارة الحرة 
 والتكامل االقتصادي

2008 
 (السلع)

 (الخدمات) 2015
 

االتحاد 
األوروبي 

 والجبل األسود

السلع 
 والخدمات

اتفاق التجارة الحرة 
 والتكامل االقتصادي

2008 
 (السلع)

 (الخدمات) 2010
 

 
(. ومع ذلك، ال يزال اإلخطار الرسمي من قبل PAFTA* إن الجزائر والسلطة الفلسطينية طرفين في اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى )

تابع لألمم األطراف إلى منظمة التجارة العالمية غير متوفراً. ** هذا التصنيف ال يخل بالمواقف المتعلقة بالوضع، ويتماشى مع قرار مجلس األمن ال
و. يتبع الجدول ممارسات االتحاد األوروبي فيما يتعلق ببلدان محكمة العدل الدولية بشأن إعالن استقالل كوسوفل والرأي االستشاري 1244/99المتحدة 

 جنوب البحر األبيض المتوسط.
 المصدر: قاعدة بيانات اتفاقات التجارة اإلقليمية لمنظمة التجارة العالمية،

ish/tratop_e/region_e/region_e.htmhttps://www.wto.org/engl 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
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 2018و 2006و 1997دول االتحاد من أجل المتوسط: شركاء التصدير الرئيسيون في أعوام   .2أ.1الملحق الجدول 

االتحاد من أجل المتوسط = شركاء االتحاد من أجل المتوسط فقطأربعة شركاء تجاريين رئيسيين )الصادرات( مليون دوالر أمريكي. عالمي = أي شريك في العالم؛   

 1997 2006 2018 

 االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي 

يا
ان
لب
 أ

 

 1.27 تركيا

الواليات المتحدة 
 2.01 األمريكية

 3.63 ماكادونيا الشمالية

األوروبي االتحاد 
 128.72 والمملكة المتحدة

 0.01 مصر

 0.01 األردن

 1.27 تركيا

االتحاد 
األوروبي 

 128.72 والمملكة المتحدة
 

 9.03 الصين

 10.04 تركيا

ماكادونيا 
 12.65 الشمالية

االتحاد 
األوروبي 

 704.40 والمملكة المتحدة
 

 0.87 إسرائيل

البوسنة 
 4.32 والهرسك

 10.04 تركيا

االتحاد 
األوروبي 

 704.40 والمملكة المتحدة
 

 52.74 الصين

ماكادونيا 
 79.14 الشمالية

 325.43 صربيا

االتحاد 
األوروبي 

 2194.9 والمملكة المتحدة
 

البوسنة 
 12.98 والهرسك

 19.94 تركيا

 52.71 الجبل األسود

االتحاد 
األوروبي 

 2194.9 والمملكة المتحدة
 

ئر
زا
ج
 ال

 

 746.62 البرازيل

 810.92 تركيا

الواليات 
المتحدة 
 2221.85 األمريكية

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 8384.27 المتحدة

 59.51 تونس

 94.27 المغرب

 810.92 تركيا

االتحاد 
األوروبي 

 8384.27 والمملكة المتحدة
 

 1892.29 البرازيل

 3579.05 كندا

الواليات 
المتحدة 
 14856.77 األمريكية

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 28686.86 المتحدة

 

 387.80 المغرب

 451.41 مصر

 1864.36 تركيا

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 28686.86 المتحدة

 

 1837.06 تركيا

 2127.96 البرازيل

الواليات 
المتحدة 
 3467.91 األمريكية

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 20366.14 المتحدة

 

 456.83 مصر

 753.42 تونس

 1837.06 تركيا

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 20366.14 المتحدة

 

ك
س
هر
وال
ة 
سن
بو
 ال

رة
ر متوف

غي
 

 غير متوفرة

 64.57 سويسرا

الواليات المتحدة 
 122.85 األمريكية

 452.52 صربيا

االتحاد األوروبي 
 2686.95 والمملكة المتحدة

 

 7.13 ألبانيا

 7.71 تركيا

 9.33 مصر

االتحاد األوروبي 
 2686.95 والمملكة المتحدة

 

 195.81 تركيا

 242.02 الجبل األسود

 834.58 صربيا

االتحاد األوروبي 
 5241.52 والمملكة المتحدة

 

 36.76 مصر

 195.81 تركيا

 242.02 الجبل األسود

االتحاد األوروبي 
 5241.52 والمملكة المتحدة

 



48    

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  

 1997 2006 2018 

 االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي 

صر
 م

 

 194.92 مستودعات الفحم

 327.85 إسرائيل

الواليات المتحدة 
 447.23 األمريكية

االتحاد األوروبي 
 1660.63 والمملكة المتحدة

 69.59 ليبيا

 96.64 تركيا

 327.85 إسرائيل

االتحاد 
األوروبي 

 1660.63 والمملكة المتحدة
 

الواليات المتحدة 
 1195.31 األمريكية

 1392.30 الهند

 1602.99 مناطق حرة

االتحاد 
األوروبي 

 4657.09 والمملكة المتحدة
 

 249.22 األردن

 255.56 سوريا

 362.74 تركيا

االتحاد 
األوروبي 

 4657.09 والمملكة المتحدة
 

المملكة العربية 
 1551.38 السعودية

 1866.52 تركيا

اإلمارات العربية 
 2740.61 المتحدة

االتحاد 
األوروبي 

 7622.87 والمملكة المتحدة
 

 506.38 األردن

 668.10 لبنان

 1866.52 تركيا

االتحاد 
األوروبي 

 7622.87 والمملكة المتحدة
 

يل
ائ
سر

 إ

 

 1029.85 اليابان

 1183.24 هونج كونج

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 6237.38 المتحدة

الواليات 
المتحدة 
 7215.08 األمريكية

 20.05 األردن

 54.88 مصر

 256.84 تركيا

االتحاد 
األوروبي 

 6237.38 والمملكة المتحدة
 

 1289.33 الهند

 2776.11 هونج كونج

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 13061.36 المتحدة

الواليات 
المتحدة 
 17956.97 األمريكية

 

 126.31 مصر

 136.65 األردن

 821.05 تركيا

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 13061.36 المتحدة

 

 4190.00 هونج كونج

 4794.38 الصين

الواليات 
المتحدة 
 16781.29 األمريكية

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 17628.20 المتحدة

 

 71.54 األردن

 112.18 مصر

 1916.51 تركيا

االتحاد 
األوروبي 
والمملكة 
 17628.20 المتحدة

 

ن
رد
أل
 ا

 

 139.50 الهند

 156.79 العراق

المملكة العربية 
 167.65 السعودية

مناطق أخرى غير 
 184.54 محددة

 29.54 تركيا

 41.81 لبنان

 47.56 سوريا

االتحاد 
األوروبي 

 131.06 والمملكة المتحدة
 

 390.73 مناطق حرة

 396.68 الهند

 633.37 العراق

الواليات المتحدة 
 1298.88 األمريكية

 

 75.09 لبنان

 132.24 إسرائيل

االتحاد 
األوروبي 

 170.03 والمملكة المتحدة

 268.81 سوريا
 

 707.48 العراق

المملكة العربية 
 764.67 السعودية

 962.26 مناطق حرة

الواليات المتحدة 
 1768.38 األمريكية

 

 118.10 لبنان

 143.73 مصر

السلطة 
 194.29 الفلسطينية

االتحاد 
األوروبي 

 253.09 والمملكة المتحدة
 

ن
نا
لب
 

 

المتحدة الواليات 
 38.56 األمريكية

اإلمارات العربية 
 57.68 المتحدة

المملكة العربية 
 96.89 السعودية

االتحاد األوروبي 
 156.75 والمملكة المتحدة

 24.82 األردن

 26.62 تركيا

 37.61 سوريا

االتحاد 
األوروبي 

 156.75 والمملكة المتحدة
 

 175.74 سوريا

اإلمارات العربية 
 176.21 المتحدة

االتحاد 
األوروبي 

 276.84 والمملكة المتحدة

 450.99 سويسرا
 

 84.23 األردن

 102.35 تركيا

 175.74 سوريا

االتحاد 
األوروبي 

 276.84 والمملكة المتحدة
 

 205.38 سوريا

المملكة العربية 
 212.45 السعودية

االتحاد األوروبي 
 385.38 والمملكة المتحدة

 اإلمارات العربية
 457.39 المتحدة

 

 85.69 األردن

 127.15 تركيا

 205.38 سوريا

االتحاد األوروبي 
 385.38 والمملكة المتحدة

 

ية
ين
ط
س
فل
 ال
طة
سل
 ال

A
u

th
o

ri
ty

 

 

االتحاد األوروبي 
 1.68 والمملكة المتحدة

 8.18 األردن

المملكة العربية 
 19.60 السعودية

 369.68 إسرائيل

 0.28 تركيا

األوروبي االتحاد 
 1.68 والمملكة المتحدة

 8.18 األردن

 369.68 إسرائيل
 

االتحاد األوروبي 
 2.64 والمملكة المتحدة

 3.48 الجزائر

 22.97 األردن

 326.57 إسرائيل
 

االتحاد األوروبي 
 2.64 والمملكة المتحدة

 3.48 الجزائر

 22.97 األردن

 326.57 إسرائيل
 

المملكة العربية 
 21.01 السعودية

اإلمارات العربية 
 26.41 المتحدة

 73.95 األردن

 967.46 إسرائيل
 

 7.76 تركيا

االتحاد األوروبي 
 13.03 والمملكة المتحدة

 73.95 األردن

 967.46 إسرائيل
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 1997 2006 2018 

 االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي 

يا
ان
يت
ور
 م

 9.80 روسيا

 25.79 نايجيريا 

 36.30 اليابان

االتحاد األوروبي 
 233.02 والمملكة المتحدة

 

 0.31 الجزائر

 0.41 مصر

 1.27 المغرب

االتحاد األوروبي 
 233.02 والمملكة المتحدة

 

 64.76 الصين

 186.38 ساحل العاج

االتحاد األوروبي 
 525.55 والمملكة المتحدة

مناطق أخرى غير 
 548.04 محددة

 

 0.04 مصر

 0.06 تونس

 3.77 الجزائر

االتحاد األوروبي 
 525.55 والمملكة المتحدة

 

 142.53 اليابان

 306.40 سويسرا

االتحاد األوروبي 
 506.10 والمملكة المتحدة

 698.32 الصين
 

 1.01 مصر

 1.79 تونس

 35.87 تركيا

االتحاد األوروبي 
 506.10 والمملكة المتحدة

 

ود
س
أل
 ا
بل
ج
 ال

 غير متوفرة غير متوفرة

 5.23 ألبانيا

 23.22 البوسنة والهرسك

 138.61 صربيا

االتحاد األوروبي 
 379.70 والمملكة المتحدة

 

 1.77 مصر

 5.23 ألبانيا

 23.22 البوسنة والهرسك

االتحاد األوروبي 
 379.70 والمملكة المتحدة

 

 36.55 البوسنة والهرسك

مناطق أخرى غير 
 40.18 محددة

 110.09 صربيا

االتحاد األوروبي 
 205.17 والمملكة المتحدة

 

 15.27 تركيا

 15.29 ألبانيا

 36.55 البوسنة والهرسك

االتحاد األوروبي 
 205.17 والمملكة المتحدة

 

ب
غر
لم
 ا

الواليات المتحدة 
 164.71 األمريكية

 259.12 اليابان

 386.13 الهند

االتحاد 
األوروبي 

 2777.36 والمملكة المتحدة
 

 39.93 تونس

 40.43 تركيا

 130.32 ليبيا

األوروبي االتحاد 
 2777.36 والمملكة المتحدة

 

الواليات المتحدة 
 243.92 األمريكية

 286.56 البرازيل

 540.05 الهند

االتحاد 
األوروبي 

 9175.75 والمملكة المتحدة
 

 54.96 الجزائر

 92.04 تونس

 121.06 تركيا

االتحاد األوروبي 
 9175.75 والمملكة المتحدة

 

 767.91 البرازيل

 1102.25 الهند

الواليات المتحدة 
 1379.69 األمريكية

االتحاد 
األوروبي 

 19494.13 والمملكة المتحدة
 

 173.72 الجزائر

 189.25 موريتانيا

 591.58 تركيا

االتحاد األوروبي 
 19494.13 والمملكة المتحدة

 

س
ون
 ت

 152.96 الهند

مناطق أخرى 
 169.14 غير محددة

 257.10 ليبيا

االتحاد 
األوروبي 

 4044.12 والمملكة المتحدة
 

 37.75 الجزائر

 59.28 تركيا

 257.10 ليبيا

االتحاد األوروبي 
 4044.12 والمملكة المتحدة

 

الواليات المتحدة 
 262.67 األمريكية

مناطق أخرى غير 
 309.26 محددة

 620.70 ليبيا

االتحاد األوروبي 
 9032.63 والمملكة المتحدة

 

 121.32 تركيا

 188.05 الجزائر

 620.70 ليبيا

االتحاد األوروبي 
 9032.63 والمملكة المتحدة

 

 393.62 ليبيا

 466.53 الجزائر

مناطق أخرى غير 
 673.61 محددة

االتحاد األوروبي 
 10553.41 والمملكة المتحدة

 

 184.89 المغرب

 393.62 ليبيا

 466.53 الجزائر

االتحاد األوروبي 
المتحدةوالمملكة   10553.41 

 

يا
رك
 ت

مناطق أخرى غير 
 1004.21 محددة

الواليات المتحدة 
 2027.13 األمريكية

 2056.55 روسيا

االتحاد األوروبي 
 13135.38 والمملكة المتحدة

 

 304.46 مصر

 315.95 الجزائر

 391.51 إسرائيل

االتحاد األوروبي 
 13135.38 والمملكة المتحدة

 

 2966.96 مناطق حرة

 3237.61 روسيا

الواليات المتحدة 
 5061.33 األمريكية

االتحاد األوروبي 
 49035.00 والمملكة المتحدة

 

 709.35 مصر

 1020.70 الجزائر

 1529.16 إسرائيل

االتحاد األوروبي 
 49035.00 والمملكة المتحدة

 

 3900.32 إسرائيل

الواليات المتحدة 
 8306.52 األمريكية

 8350.70 العراق

االتحاد األوروبي 
 85253.89 والمملكة المتحدة

 

 2031.74 الجزائر

 3055.56 مصر

 3900.32 إسرائيل

االتحاد األوروبي 
 85253.89 والمملكة المتحدة
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 1997 2006 2018 

 االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي االتحاد من أجل المتوسط عالمي 

ي
وب
ور
أل
 ا
اد
ح
الت
 ا

 33592.78 روسيا

 54752.58 سويسرا

الواليات المتحدة 
 124235.48 األمريكية

االتحاد 
األوروبي 

 والمملكة المتحدة
1185122.1

4 
 

 7272.94 مصر

 11238.40 إسرائيل

 22483.54 تركيا

االتحاد األوروبي 
 والمملكة المتحدة

1185122.
14 

 

 86404.78 روسيا

 سويسرا
104428.2

9 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

280855.0
0 

االتحاد األوروبي 
 والمملكة المتحدة

2751057.
94 

 

 12657.40 المغرب

 15137.87 إسرائيل

 57709.54 تركيا

االتحاد األوروبي 
 والمملكة المتحدة

2751057.
94 

 

 سويسرا
159948.1

4 

 الصين
217846.0

8 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

407022.5
8 

االتحاد األوروبي 
 والمملكة المتحدة

3740502.
90 

 

 22235.63 إسرائيل

 26363.70 المغرب

 80710.97 تركيا

االتحاد األوروبي 
 والمملكة المتحدة

3740502.
90 

 

إلى فعلياً  2006، وتعود بيانات عام 2000إلى عام فعلياً  1997؛ وتعود بيانات موريتانيا لعام 2000إلى عام  فعلياً  1997؛ وتعود بيانات السلطة الفلسطينية لعام 2017إلى عام  فعلياً  2018مالحظة: تعود بيانات الجزائر لعام 
عندما تكون المعلومات التي يتم اإلبالغ عنها إلى األمم المتحدة بشأن تعيين الشريك غير معروفة للبلد أو في حالة حدوث خطأ يُستخدم مصطلح "مناطق أخرى غير محددة"  .2017إلى عام فعلياً  2018، وبيانات عام 2007عام 

 لشركة.م المتحدة تفاصيل الشريك التجاري في هذه الحاالت المحددة. وفًقا لألمم المتحدة، يقوم البلد المبّلغ أحياًنا بذلك لحماية معلومات افي تعيين الشريك. ال ترسل الدولة المبلغة لألم
  comtrade.un.orghttps//:، قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد"المصدر: 

 

  

https://comtrade.un.org/
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 أو آخر عام 2018أو  2005تطور الحصة في إجمالي الصادرات حسب الدولة منذ  3.أ.1الجدول 

 .2005يشير إلى تراجع الحصة من إجمالي الصادرات منذ عام   

 .2005يشير إلى زيادة إيجابية في الحصة من إجمالي الصادرات منذ عام   

 .2005كبيرة في الحصة من إجمالي الصادرات منذ عام يشير إلى زيادة إيجابية   

 

 
 .2017عام للجزائر هو  آخرإن مالحظة: 
  https://comtrade.un.org، قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد"المصدر: 

 

 

 

Importers Exporters

 Morocco Albania BiH Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Montenegro Mauritania P.A Tunisia Turkey

Morocco

Albania n/a

BiH n/a

Algeria

Egypt

Israel n/a n/a n/a n/a

Jordania

Lebanon

Montenegro n/a n/a n/a

Mauritania n/a

P.A n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Tunisia

Turkey

https://comtrade.un.org/
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الصادرات البينية لالتحاد من أجل المتوسط، حسب نوع السلع )باستثناء الصادرات البينية لالتحاد األوروبي( 1.أ.1الشكل   

 الحصة في إجمالي التجارة حسب نوع السلعة )٪(

 

 

 



   53 

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  
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 2006أو ال تذكر لمعظم القطاعات وهي تعود إلى عام مالحظة: إن البيانات المتعلقة بموريتانيا غير متوفرة 
  https://comtrade.un.org، قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد"المصدر: 

 

https://comtrade.un.org/
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 التجريبية االستراتيجية. نموذج الجاذبية للتجارة: ب الملحق

تحليل األداء التصديري الذي تم إجراؤه للفصل إلى المقارنة بين مستويات التجارة المبلغ عنها وتوقعات نموذج الجاذبية الهيكلية، يستند 

 حجمهما ناتجتتناسب طرديًا مع  بلدينأن التجارة الدولية بين  على مبدأنموذج الجاذبية للتجارة  يستند والتي تعمل كمستويات معيارية.

تم وضع األساس النظري الرئيسي لـ "الجاذبية الهيكلية" في بحث أندرسون وفان وينكوب  ًسا مع االحتكاكات التجارية بينهما.وتتناسب عك

، والذي يوسع إطار الجاذبية األساسي أو "الساذج" ليس فقط ألحجام السوق وتكاليف التجارة الثنائية، ولكن أيًضا، وبشكل الرائد( 2003)

 ف التجارة عبر جميع الشركاء التجاريين المحتملين )يشار إليها باسم "المقاومة متعددة األطراف"(.حاسم، ليشمل تكالي

ينبغي التأكيد على أن الهدف من التمرين الخاص بهذا الفصل هو إيجاد النموذج الذي يتمتع بأعلى قوة تنبؤية للتدفقات التجارية، وليس 
 معتمدة على: jإلى البلد  iاض هذا التمرين، تعتبر صادرات البلد التحقيق في العوامل المحددة للتجارة. ألغر

 مستمد من مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي والسلطات الوطنية(؛ال، مقتبس من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )حجم كل بلد 

  ،واللغة المشتركة، والعملة المشتركة، ووجود عالقة مجموعة من متغيرات تكلفة التجارة، بما في ذلك المسافة الثنائية، والتواصل

، )جميعها مستمدة من قاعدة بيانات الجاذبية لمركز الدراسات المستقبلية والمعلومات من الماضي استعمارية، في أي وقت

 الدولية(؛

 تورد(، فضالً عن عضوية ضوابط إضافية لسياسة التجارة، بما في ذلك عضوية منظمة التجارة العالمية )لكل من المصّدر والمس

إن جميع البيانات مستمدة من قاعدة بيانات الجاذبية لمركز الدراسات المستقبلية  االتحاد األوروبي ووجود اتفاق تجاري إقليمي.

واستكملت بمعلومات من منظمة التجارة العالمية ومن مجموعة بيانات تصميم  2015-1995والمعلومات الدولية للسنوات 

 .18-2016لتجارية )معهد منظمة التجارة العالمية( للسنوات االتفاقات ا

لحساب الخصائص األخرى الخاصة بالبلد التي يمكن رصدها أو ال، والتي  الصوريينوالشركاء  المبلغينباإلضافة إلى ذلك، يتم تضمين 

 .1خارجية والداخلية، على التوالييمكن أن تؤثر على التجارة الثنائية، باعتبارها بديل لشروط المقاومة متعددة األطراف ال

( أو عبر مقّدر بواسون لشبه األرجحية OLSتم اختبار مجموعة من أربعة نماذج، تم تقديرها إما عن طريق المربعات الصغرى العادية )

 (، من أجل العثور على نموذج القياس األمثل:PPMLالكبرى )

 

𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑖𝑗𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑗𝑡 + 𝛽3𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖𝑗 + 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡    [1] OLS 

𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑖𝑗𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑗𝑡 + 𝛽3𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖𝑗 + 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑗𝑡 + 𝑑𝑖 + 𝑑𝑗 + 𝑑𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡  [2] OLS 

 

𝑋𝑖𝑗𝑡 = exp(𝛽0 + 𝛽1 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑗𝑡 + 𝛽3𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖𝑗+ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑗𝑡 ) ∗ 𝜀𝑖𝑗𝑡   [3] PPML 

𝑋𝑖𝑗𝑡 = exp(𝛽0 + 𝛽1 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑗𝑡 + 𝛽3𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠𝑖𝑗+ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑗𝑡 + 𝑑𝑖 + 𝑑𝑗 + 𝑑𝑡) ∗ 𝜀𝑖𝑗𝑡  [4] PPML 

 

 .tفي العام  jإلى البلد  iلى صادرات البلد إ 𝑋𝑖𝑗𝑡ر إذ يشي

بهدف  2018إلى  1995من الممتدة دولة مصدرة وجميع شركائها التجاريين لألعوام  200تُستخدم مجموعة بيانات لوحية تغطي حوالي 

تقدير معامالت نموذج الجاذبية. يتم الحصول على الصادرات الثنائية، المبلّغ عنها بالدوالر األمريكي االسمي، من قاعدة بيانات األمم 

االنحدار )بدالً من  المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية "كومتريد". كما تم استخدام عينة مجموعة البيانات الكاملة لتقدير معامالت

تقليل أخطاء من أجل أعضاء االتحاد من أجل المتوسط فقط(، باستخدام متوسطات خمس سنوات لكل من التدفقات المبلغ عنها والمتوقعة 

 القياس والتنبؤ.

 لتوجيه اختيار النموذج المعياري. الُمسجلةنتائج االنحدارات  1.ب.1يعرض جدول الملحق 
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نتائج االنحدار -اختيار النموذج إلجمالي الصادرات السلعية . 1.ب.1الجدول الملحق   

 مقّدر بواسون لشبه األرجحية الكبرى المربعات الصغرى العادية 
 (1) (2) (3) (4) 

 

 ***0.600- ***0.549- ***1.584- ***1.267- المسافة
 (0.005) (0.005) (0.003) (0.002) 

المحلي اإلجمالي للبلد الناتج 
 المبلّغ

1.176*** 0.405*** 0.784*** 0.576*** 

 (0.002) (0.012) (0.001) (0.006) 

الناتج المحلي اإلجمالي للبلد 
 الشريك

0.830*** 0.676*** 0.776*** 0.537*** 

 (0.002) (0.012) (0.001) (0.007) 

 ***0.512 ***0.589 ***0.791 ***1.074 االتصال
 (0.026) (0.023) (0.008) (0.006) 

 ***0.172 ***0.392 ***0.783 ***0.814 اللغة المشتركة
 (0.010) (0.011) (0.006) (0.005) 

 ***0.317 **0.023- ***1.018 ***1.311 الرابط االستعماري
 (0.029) (0.027) (0.010) (0.007) 

 ***0.146- **0.023 ***0.577 ***0.720 العملة المشتركة
 (0.032) (0.028) (0.010) (0.008) 

 ***0.525 ***0.280 ***0.641 ***0.644 اتفاق التجارة الحرة
 (0.012) (0.011) (0.007) (0.005) 

عضوية منظمة التجارة 
 العالمية )لكال البلدين(

0.406*** 0.314*** 0.142*** 0.174*** 

 (0.008) (0.013) (0.009) (0.009) 

عضوية االتحاد األوروبي 
لكال البلدين)  

-0.140*** -0.764*** -0.079*** 0.366*** 

 (0.028) (0.026) (0.010) (0.009) 

 582,327 582,327 582,310 582,310 الترصدات

 R2 0.611 0.719 0.855 0.924مربع معامل االرتباط 

لمتوسط  الجذر التربيعي
 مربعات الخطأ

42,867 183,184 3,291 1,967 

البلد المبلّغ والشريك 
 وتأثيرات السنة الثابتة

 نعم ال نعم ال

  pseudo R2تم اإلبالغ عن مربع معامل االرتباط  ٪.1٪ و *** لـ 5٪  و** لـ 10* لـ  على النحو التاليمالحظة: يشار إلى مستويات األهمية 
 (.PPMLلماكفادن بالنسبة لمواصفات مقّدر بواسون لشبه األرجحية الكبرى )

، الذي تم تركيبه من خالل المربعات الصغرى الخطية، مواصفات الجاذبية "الساذجة" )ألنه ال يأخذ في االعتبار شروط 1يمثل النموذج 

 2تتماشى في الغالب مع أدبيات التجارة التجريبية. إن النموذج المقاومة المتعددة األطراف( ويوفر تقديرات أساسية للمعامالت، والتي 
ولكنه يتضمن التأثيرات الثابتة للبلد المبلغ والشريك باعتبارها بديل لشروط المقاومة الخارجية والداخلية متعددة األطراف،  1مماثل للنموذج 

، ولكن يتم تقديره 2و 1النموذج متساٍو مع  4و 3النموذج  إن. 2ذج للسنة في النمو على التوالي. كما يتم أيًضا تضمين التأثيرات الثابتة

يُعتبر مقّدر بواسون لشبه األرجحية الكبرى متفوقًا على نطاق واسع على المربعات  (.PPMLعبر مقّدر بواسون لشبه األرجحية الكبرى )
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متحيزة في وجود عدم تغاير المرونة ويسمح بوجود تدفقات الصغرى العادية في إعداد نموذج الجاذبية هذا، ألنه يقدم تقديرات معامل غير 
تمشياً مع األدبيات ذات الصلة، يعد حجم المعامالت أصغر بكثير في مقّدر بواسون .  )Santos and Tenreyro,, 2006[5]( تجارية صفرية

، 4يبدو أن النموذج . )Dadakas et al, 2020[6](لشبه األرجحية الكبرى من إصدار المربعات الصغرى العادية ألي نموذج معين )انظر 
ون لشبه األرجحية الكبرى ويتضمن مجموعة كاملة من التأثيرات الثابتة، هو النموذج المفضل، سواء الذي تم تقديره بواسطة مقّدر بواس

بالنسبة لقدرته التنبؤية الفائقة )فهو يقدم أدنى خطأ في جذر متوسط التربيع، أو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ( وللتوافق مع 
 exp٪ )69هذه المواصفات، يؤدي وجود اتفاق التجارة الحرة إلى زيادة الصادرات بنسبة  معقولة اقتصاديًا. بموجبال والمعاييرنظريته 

ومع ذلك، ال يبدو أن العملة المشتركة لها تأثير إيجابي . 2٪44(، بينما يضيف االنتماء إلى االتحاد األوروبي زيادة أخرى بنسبة )0.525 (-1

 .3على الصادرات الثنائية

بسبب تحصيل الرسوم الجمركية. كانت  يُعتبر اإلبالغ عنها أفضلر الواردات بواسطة النموذج المفضل، والتي كاختبار متانة، تم تقدي

 التغييرات في المعامالت المقدرة ضئيلة. وبهدف تقليل فجوات البيانات إلى الحد األدنى، يتم استخدام الواردات المتطابقة لسد الصادرات

 مقارنة هذه.المفقودة المبلغ عنها في عملية ال

. الصادرات المبلغ عنها ألعضاء االتحاد من أجل المتوسط )بالمقارنة مع جميع شركائهم التجاريين( جنبًا إلى 1.ب.1يظهر شكل الملحق 

ات ومن المثير لالهتمام، أن الصادر (. بشكل عام، يناسب النموذج البيانات جيًدا.4جنب مع تنبؤات مواصفات الجاذبية المفضلة )النموذج 

المبلغ عنها تجاوزت باستمرار تنبؤات النموذج للسنوات السبع األخيرة. إن هذه النتيجة مدفوعة بشكل أساسي بالتجارة داخل االتحاد 
٪  15األوروبي، والتي تفوقت بشكل كبير على المؤشر المعياري في الفترة الماضية. كانت الصادرات داخل االتحاد األوروبي أقل بنسبة 

٪ تقريبًا من  20، وكانت أعلى بنسبة 2007-2006عامي  بقرابة، ووصلت إلى إمكاناتها الكاملة 1995ات المتوقعة في عام من المستوي

. كما تجاوزت دول االتحاد من أجل المتوسط غير األعضاء في االتحاد األوروبي توقعات نموذجها في 2018المستويات المتوقعة في عام 

 وسط، فإن وزنها في اإلجمالي محدود.٪ من إجمالي تدفقات االتحاد من أجل المت5السنوات األخيرة نظًرا ألن صادراتها ال تمثل سوى 

-1995المبلغ عنها ألعضاء االتحاد من أجل المتوسط، المتوقعة و.  إجمالي الصادرات السلعية 1.ب.1شكل الملحق 
2018 

 

 .المصدر: حسابات المؤلفين

 الموحد للتصديراألداء التصديري النسبي واألداء النسبي 

إلى البلد  iيتم حساب األداء التصديري النسبي على أنه النسبة بين الصادرات الفعلية والمتوقعة للبلد بمجرد اختيار نموذج الجاذبية األمثل، 

j: 

 ij/ الصادرات المتوقعة  i= الصادرات الفعلية  ijاألداء التصديري النسبي 

 لى النحو التالي:ع 4(SREP) األداء النسبي الموحد للتصديربعد ذلك، لتسهيل عملية تفسير النتائج، يتم حساب مؤشر 

 = األداء النسبي الموحد للتصدير

 (ij +1( / )األداء التصديري النسبي ij -1)األداء التصديري النسبي 
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اإليجابي إلى وجود تجارة ثنائية مبلغ  األداء النسبي الموحد للتصدير(. يشير 1و 1-بين ) األداء النسبي الموحد للتصديريتراوح مؤشر 

 األداء النسبي الموحد للتصدير عنها أعلى مما توقعه النموذج، مما يعني أن الصادرات قد حققت بالفعل )أو تجاوزت( األداء المتوقع. ويشير

 السلبي إلى أنه وفقًا للنموذج، يمكن للدولة المصدرة أن توسع تجارتها مع شريك معين.

ل كل من أخطاء القياس في البيانات المبلغ عنها وأخطاء التنبؤ، يتم استخدام متوسطات الخمس سنوات للقيم المبلغ عنها من أجل تقلي

 والمتوقعة من أجل حساب مؤشرات األداء التصديري النسبي.
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 السلعيةالمجموعات الملحق ج. 

 SITC) 3التنقيح  ،الدولية للتجارة الموحد التصنيفمتوافقة مع  سلعيةفي الفصل إلى مجموعات  السلعيةتجارة اليستند تحليل تدفقات 

rev.3.وهو تصنيف إحصائي قائم على المنتج يُستخدم على نطاق واسع للتحليل االقتصادي ،) 

ومنتجات المنتجات الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين يتم تقسيم إجمالي السلع الكلية إلى أربع مجموعات رئيسية من المنتجات، وهي 
 . كما يتم تصنيفها أيًضا إلى منتجات أكثر تفصيالً، وفقًا للهيكل الهرمي التالي:التصنيع وغيرها

 

3التنقيح  ،الدولية للتجارة الموحد التصنيف الوصف المستوى  
   3التنقيح  ،الدولية للتجارة الموحد التصنيفجميع المنتجات التي يشملها  إجمالي السلع 0

 الزراعيةالمنتجات  1
ناقص األقسام  4و 2و 1و 0األبواب  الدولية للتجارة الموحد التصنيف

 28و 27و 26
 68و 28و 27 واالقسام 3 البابالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  منتجات الوقود والتعدين 1
 68و 28و 27 االقسامالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  الخامات والمعادن والفلزات - 2
 3 البابالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  الوقود - 2

 منتجات التصنيع 1
 القسمباستثناء  8و 7و 6و 5 األبوابالتصنيف الموحد للتجارة الدولية 

68 
   67القسم  الدولية للتجارة الموحد التصنيف الحديد والصلب - 2
 54 القسمباستثناء  5 البابالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  المواد الكيمائية - 2
  54 القسم الدولية للتجارة الموحد التصنيف المواد الصيدالنية - 2
 74و 73و 72و 71 األقسامالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  اآلليات - 2
 76و 75 القسمينالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  معدات المكاتب واالتصاالت - 2
  77 القسم الدولية للتجارة الموحد التصنيف اآلالت الكهربائية - 2
  79و 78ية القسمين الدول للتجارة الموحد التصنيف معدات النقل - 2
 85و 84و 65و 26 األقسامالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  المنسوجات والمالبس واألحذية - 2
 83و 82و 81 األقسامالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  السلع الشخصية والمنزلية - 2
  87 القسم الدولية للتجارة الموحد التصنيف العلميةاألجهزة  - 2

 الصناعات األخرى - 2
 69و 66و 64و 63و 62و 61 األقسامالتصنيف الموحد للتجارة الدولية 

  89و 88و
 97و 96و 93و 91 األقسامالتصنيف الموحد للتجارة الدولية  أخرى - 1
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 تعليقات ختامية

 

 )قاعدة بيانات كومتريد(. 2018تريليون دوالر أمريكي في عام  6أكثر من   1

 تقرير وقائعي: اتفاقية التجارة الحرة العربية المتوسطية )"اتفاقية أغادير"( بين مصر واألردن والمغرب وتونس(، 2018منظمة التجارة العالمية )  2

 ،تقرير من إعداد األمانة]الموقعين[(: 

.1.pdf&Open=True-https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/COMTD/RTA11 

3information/turkey_en-country-enlargement/countries/detailed-https://ec.europa.eu/neighbourhood  

ب والسلطة الفلسطينية وتونس )انظر الملحق أبرمت تركيا اتفاقات تجارية ثنائية مع ألبانيا والبوسنة والهرسك ومصر وإسرائيل والجبل األسود والمغر 4

  (.1.أ.1، الجدول أ.1

    analysis-data/country-survey-https://ntmsurvey.intracen.org/ntm/ برنامج التدابير غير التعريفية التابع لمركز التجارة الدولية 5

(، المغرب 2018(، األردن )2016تغطية برنامج التدابير غير التعريفية التابع لمركز التجارة الدولية للبلد وتاريخ نشر الدراسة االستقصائية: مصر ) 6

 (.2014(، تونس )2015(، السلطة الفلسطينية )2012)

  Tariff Measures-International Classification of Non د من المعلومات حول التدابير غير التعريفية:زيم 7

8 enlargement/policy/glossary/terms/sap_en-https://ec.europa.eu/neighbourhood  

9flyer.pdf-2018-https://www.oecd.org/industry/ind/tiva  

 األهداف والتغطية والضوابط:   :(GATS)االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات  10

. https://www.wto.org/english/tratop_E/serv_e/gatsqa_e.htm 

  https://ilostat.ilo.org  منظمة العمل الدوليةإحصاءات  قاعدة بيانات 11

  بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبيانات الحسابات القومية للبنك الدولي. 12

  قطاعاً صناعياً فريداً  36 قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافةتغطي  13

 دولة عضو في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى المملكة المتحدة. 27سابقًا " إلى  28يشير مصطلح "دول االتحاد األوروبي الـ 14

(، أيلول/ديسمبر TiVAوالتنمية االقتصادية، قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة ) القيمة المضافة باألسعار األساسية. المصدر: منظمة التعاون 15

2018.. 

 في أدبيات التجارة التجريبية. إمكانات التصديريُعرف هذا المؤشر أيًضا باسم  16

لحساب الخصائص األخرى الخاصة بالبلد التي يمكن رصدها أو ال، والتي يمكن أن تؤثر على  الصوريينيتم أيًضا تضمين البلد المبّلغ والشركاء   17

 باإلضافة إلى المؤشرات المستخدمة في التحليل. تمرينال امواصفات نموذج الجاذبية المستخدمة في هذ  .ب1التجارة الثنائية. يصف الملحق 

ا سالسل القيمة العالمية" إلى أن مرونة التدفقات التجارية إلى المسافة أكبر بكثير للسلع جغرافيفي "  Antrás and de Gortari (2020)توصل   18

 النهائية من المدخالت الوسيطة.

 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/COMTD/RTA11-1.pdf&Open=True
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en
https://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/
https://unctad.org/webflyer/international-classification-non-tariff-measures-2019-version
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/sap_en
https://www.oecd.org/industry/ind/tiva-2018-flyer.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_E/serv_e/gatsqa_e.htm
https://ilostat.ilo.org/
http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=ffa98d43-add6-4d6b-ab5d-efdcb84f1bf8
http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=ffa98d43-add6-4d6b-ab5d-efdcb84f1bf8
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(. 1و 1-(. يتراوح المؤشر بين )1( / )مؤشر األداء التصديري +1-على أنه )مؤشر األداء التصديري  الموحد للتصديريمكن حساب األداء النسبي  19

اإليجابي إلى وجود تجارة ثنائية تم اإلبالغ عنها أعلى مما توقعه النموذج، بينما يشير المؤشر السلبي إلى عكس  ء النسبي الموحد للتصديراألدايشير 

 للحصول على مزيد من التفاصيل.  B.1ذلك. انظر الملحق 

حقيقة أن صادرات الدولة تعتمد على االحتكاكات التجارية عبر جميع المقاصد الممكنة، وليس فقط على  المقاومة الخارجية متعددة األطرافتجسد  1

د على تكاليف التكاليف التي تواجهها عند استهداف مستورد معين. وبالمثل، فإن المقاومة الداخلية متعددة األطراف تجسد حقيقة أن واردات الدولة تعتم
 المحتملين. التجارة عبر جميع الموردين

، وبالتالي يقيس األخير التأثير 1عندما يكون االتحاد األوروبي هو  1الصورية ليست حصرية، يكون اتفاق التجارة الحرة دائًما  الجهاتنظًرا ألن  2

 الهامشي لالنتماء إلى االتحاد األوروبي نظًرا لوجود اتفاق تجاري نافذ.

ة المشتركة على التجارة حساسان للغاية لمجموعة التأثيرات الثابتة المستخدمة. انظر، من بين أمور أخرى، من المعروف أن اتجاه وأهمية تأثير العمل 3

 (.2018ماير وآخرون )

 Vicarelli (2005.) و Benedictisبناًء على تدوين مؤشر إمكانات التصدير الموحد، كما هو موثق في   4
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 . التمويل2

نمو طويلة األجل، ال سيما من خالل زيادة تدفقات رأس المال ونقل التكنولوجيا متعلقة باليمكن أن يحقق التكامل المالي اإلقليمي فوائد 

هذا الفصل التكامل المالي في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. ويقر التحليل بأن تحقيق كامل الفوائد المستمدة من  يتناولوتنويع المخاطر. 

النفتاح المالي ممكن فقط في ظل وجود سياسات رامية إلى تعزيز األسواق المالية المحلية واألطر التنظيمية واالحترازية. فيحظى ذلك ا

ز بمستويات منخفضة نسبيًا من التنمية يّ الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان، والتي تتمدون اإلقليمية في مناطق البأولوية في 

التنفيذ األكثر صرامة لمعاهدات االستثمار، باإلضافة إلى زيادة تدفقات االستثمار المستمدة من يمكن لهذه المناطق أن تجني الفوائد المالية. و

إلى جنوب وشرق البحر األبيض تدفقاً هاماً يرد تحويالت فيما بين بلدان الجنوب وغيرها من تدفقات االستثمار دون اإلقليمية. وتمثل ال

 التي تستفيد بشكل كبير من إنشاء أطر رسمية عملية لتحويل األموال.المتوسط و
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 األفكار الرئيسية

  منطقة االتحاد من أجل المتوسط وكذلك داخل المناطق الفرعية. ويُعد تعزيز  عبر بلداناختالفاً كبيراً تختلف التنمية المالية

 بشكل كاملاألسواق المالية المحلية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول غرب البلقان خطوة ضرورية لالستفادة 

 من مكاسب التكامل المالي مع البلدان األخرى في المنطقة.

 وال على االستثمار األجنبي المباشر عالية في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  ال تزال القيود المفروضة

سيما في بعض أنشطة الخدمات. ومن حيث القيود العابرة للحدود، تُظهر أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا درجات أعلى 

من أجل المتوسط. إن القيود المفروضة على قطاعي بكثير من المعوقات مقارنة بالمناطق الفرعية األخرى في االتحاد 

 ت.، تعد مسؤولة بشكل كبير عن هذه الفجوااألجنبية لألسهمالملكية بالتصنيع والخدمات، وال سيما فيما يتعلق 

  الرئيسي لالستثمار األجنبي المباشر والمتلقيتعد دول االتحاد األوروبي، داخل منطقة االتحاد من أجل المتوسط، المرسل .

هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة داخل منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان وبين المنطقتين الفرعيتين، و

 التي تتشاطر تدفقات محدودة من االستثمار األجنبي المباشر.

  المتوسط. فاتبعت دول  البنوك األجنبية حديث العهد نسبيًا في الدول األعضاء في جنوب وشرق االتحاد من أجل اختراقيعد

البنوك العابر  اختراقالشرق األوسط وشمال إفريقيا مثل المغرب واألردن سياسات التكامل المصرفي الرامية إلى تعزيز 

مصمم لمواجهة اآلثار غير المباشرة، يمكن للتكامل المصرفي زيادة كفاءة وفي ظل إطار احترازي كلي مناسب وللحدود. 

 وتعزيز تحويل رأس المال. ةيك المحلوواستقرار البن

  إلى جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط، كما أنها مصدر مهم للدخل. إال أن تكلفة إرسال  تدفقاً هاماً يرد التحويالتتمثل

فمن يتم إرساله عبر قنوات غير رسمية.  التحويالتال تزال مرتفعة، وتشير التقديرات إلى أن جزًءا كبيًرا من  التحويالت

وذلك بهدف  ،من خالل القنوات الرسمية الموصى بها التحويالتإنشاء أطر عملية إلرسال  أن يسهلتعاون الدولي الشأن 

 التحويالتالقنوات غير الرسمية. كما يساهم التشجيع على استخدام القنوات الرسمية إلرسال  المتكبدة في إطارالخسائر  تجنّب

 في زيادة الوعي المالي.

  .فهناك نقص في البيانات يتطلب رصد التدفقات المالية على مستوى االتحاد من أجل المتوسط جمع بيانات موثوقة ومتسقة

المتعلقة بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في قواعد البيانات الدولية لعدد من البلدان في المنطقة، وال سيما في منطقة 

مع الهيئات الدولية المتخصصة، مثل فريق العمل  التعاونغرب البلقان. إن زيادة  الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمعني بإحصاءات االستثمار الدولي، يمكن أن يعزز توافر في التابع للجنة االستثمار 

 .البيانات وإمكانية مقارنتها
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 مقدمة

المالية إقليمياً أو التكامل المالي هو العملية التي يحصل من خاللها الوكالء االقتصاديون على فرص متساوية للوصول إلى األسواق إن 

 عالمياً. تزود األسواق المالية المتكاملة المشاركين بمجموعة واحدة من القواعد، باإلضافة إلى الوصول المتساوي إلى األدوات المالية،

. تشمل ميزات التكامل المالي زيادة التدفقات المالية الدولية وتقارب أسعار (Baele et al., 2004[1]) المتساوية داخل السوق  والمعاملة

فتشير تدفقات رأس  ،لقطاع المصرفي. ويمكن أن تتخذ التدفقات المالية الدولية أشكاالً مختلفةا فياألجنبي  واالختراقاألصول في البلدان 

المال عادةً إلى تدفقات األسهم والديون ألغراض االستثمار، مثل االستثمار األجنبي المباشر واستثمار الحافظة األجنبي واإلقراض 

 .والمساعدة اإلنمائية الرسمية التحويالتالمصرفي. كما تشمل األنواع األخرى من التدفقات المالية الدولية 

ً بإزالة القيود العابرة للحدود، مثل القيود المفروضة على االستثمارات األجنبية، باإلضافة إن عملية التكامل ا إلى لمالي مدفوعة رسميا

في األدبيات االقتصادية. تشير البحوث التجريبية إلى أن التكامل له تأثير  باستفاضةتأثير التكامل المالي  نوقش وقدالمالية.  األنظمةمواءمة 

 هذه ظلت كماخطية،  غيرمو طويل األجل، ال سيما من خالل تدفقات رأس المال األكبر واألكثر كفاءة، ولكن تعتبر العالقة إيجابي على الن

ات يمكن أن يؤدي التكامل إلى زيادة حجم األسواق المالية، مما يسمح بتطور وفور(OECD, 2011[2])خالف إلى حٍد ما  موضعالفوائد 

 European)ويرتبط ذلك بانخفاض التكاليف وزيادة السيولة وتقاسم المخاطر من خالل تنويع الحافظة االستثمارية                            ؛الحجم

Commission, 2018) التكاليف والمخاطر وتحسين الوصول إلى رأس المال مفيًدا لكل من المستثمرين والمقترضين، ويمكن  خفض. يعد

سمح إزالة الحواجز أمام االستثمارات تيسهل تخصيًصا أكثر إنتاجية لرأس المال االستثماري عن طريق زيادة فرص االستثمار. و أن

إلى  الواردةإلى تدفقات رأس المال  ذلكيؤدي  بالتالياألكثر إنتاجية، و واالستثماراتاألجنبية للشركات والمستثمرين باختيار المنصات 

 Fons-Rosen) ) ااألسواق الجديدة. أبرزت األدلة الحديثة الفوائد اإلنتاجية لالستثمار األجنبي المباشر من خالل عمليات نقل التكنولوجي

)[3]et al, 2018). 

 والربحية                          دي إلى زيادة الكفاءة يمكن للمؤسسات المالية االستفادة من التكامل من خالل زيادة حجم عملياتها، مما يؤ

(African Development Bank, 2010[4]) األجنبي إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات  االختراق. في القطاع المصرفي، يمكن أن يؤدي

 (Agénor, 2001[5]) .لمعرفة القطاع المصرفي المحلي، وذلك من خالل زيادة المنافسة ونقل ا

من تدفقات رأس المال الواردة إلى االقتصادات الناشئة، ال سيما في شرق آسيا وأمريكا الالتينية،  علىتسعينيات، طرأت زيادة كبيرة المنذ 

من  ،رأس المال األجنبي زيادة ت. ساهم(World Bank, 2014[7]) ;(OECD, 2018[6])حيث الحجم وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

. إن زيادة فرص الحصول على التمويل الميسور أمر مفيد بشكل المتلقيةخالل تعميق رأس المال ونقل التكنولوجيا، في نمو إمكانات البلدان 

 لصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تكافح أكثر من غيرها في الحصول على رأس المال.خاص في حالة الشركات ا

المتمثلة في التكامل الماليالتحديات   

البحوث وجود  أظهرت.  )OECD, 2012[8]( الحدود عبرانتقال عدم االستقرار  مضاعفةيؤدي الترابط المتزايد لألسواق المالية إلى  قد

والتدفقات المصرفية واألزمات المالية، ال سيما إذا حدث التحرير قبل إزالة الحافظات تدفقات  خاصةً ارتباط بين تدفقات رأس المال، 

وليد تمن أجل التشوهات المتعلقة بالسياسات وقبل أن تتطور األسواق والمؤسسات المحلية والقدرة اإلدارية للسلطات االحترازية بما يكفي 
ومن األمثلة على ذلك األزمة المصرفية المكسيكية عام .  )Eichengreen, 2001[9](التمويل األجنبي في اتجاهات إنتاجية سيرالثقة في 

واألزمة المصرفية في التسعينيات في فنلندا ودول الشمال   )Graf, 1999[10](( ، التي أعقبت خصخصة البنوك والتحرير المالي للبالد1994

ومع ذلك، . )Herrala, 2020[11]( األوروبي األخرى، حيث اتُهم تحرير حساب رأس المال بأنه أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى األزمة

، لم تتمكن من القانونيأو التدابير الدقيقة للتكامل  الفعليي تستخدم مقاييس التكامل فإن بعض الدراسات والبحوث التجريبية عبر البلدان الت
 )Kose et al, 2006[12]( أن تحرير حساب رأس المال في حد ذاته يزيد من التعرض لألزمات المالية يثبتالعثور على دليل قوي 

تدفقات االستثمار في كما تشكل المخاطر السياسية تحدياً للتكامل المالي. على سبيل المثال، شهدت اقتصادات شمال إفريقيا انعكاًسا مفاجئًا 
ثورات الربيع العربي وعدم اليقين السياسي  ناجمة عن، كما عانت من ضغوط إضافية 2008األجنبي المباشر مع انتشار األزمة المالية لعام 

 لذي أعقب ذلك.ا

تؤثر تدفقات رأس المال الكبيرة الناتجة عن التكامل المالي على رصيد الحساب الجاري للبلد. في أوروبا الوسطى، في السنوات التي  قد
م ، أدت زيادة التدفقات المصرفية إلى حدوث فقاعة ائتمان وأسعار أصول، والتي أدت بدورها إلى تفاق2008سبقت األزمة المالية لعام 

ال تستلزم تدفقات رأس المال الكبيرة تلقائيًا تفاقم عجز الحساب الجاري، حيث يمكن مواجهته .  )World Bank, 2014[7](العجز والديون

المقيمين( أو تغييرات بمتغيرات أخرى في ميزان المدفوعات، مثل تدفقات رأس المال إلى الخارج )في شكل استثمارات في الخارج من قبل 
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 في احتياطيات العمالت األجنبية. ويمكن لسياسات االقتصاد الكلي والسياسات االحترازية المعاكسة للدورة االقتصادية، عند إجرائها بشكل

  دها.مناسب، أن تساعد االقتصاد على تجنب تزايد العجز أو الديون. وهذا يؤكد على ضرورة بلورة سياسات االنفتاح المالي ورص

ً وهناك شواغل أخرى خاصة بتكامل األسواق المالية لالقتصادات الناشئة والنامية مع األسواق المالية األكثر  . كما ذُكر سابقًا، يمكن تقدما
.  )European Commission, 2018[13]( للبلدان ذات األسواق الرأسمالية األقل نمًوا أن تجني فرًصا استثمارية جديدة من األسواق المتكاملة

إلى عام  1980في دراسة تأثير التنمية المالية على تخصيص رأس المال االستثماري في البلدان ذات مستويات التنمية المختلفة من عام 

. المتطورةن األنظمة المالية ( أن األنظمة المالية األقل تطوًرا تخصص تدفقات رأس المال بأقل كفاءة م2017، وجد ماركوني وأبر )2014

عالوةً على ذلك، في سياقات التنمية المالية المنخفضة، ُوجد أن التراكم السريع لرأس المال )بمعنى آخر، تدفقات رأس المال المتزايدة 

 بسرعة( تؤدي إلى تدهور كفاءة التخصيص لألنظمة المعنية.

 النتيجة المثلى أو الفعالة إلىالسياسات الكلية واالحترازية والتنظيمية السليمة  باختصار، قد ال يتطور تحرير األسواق المالية في غياب
)[1]Baele et al., 2004( . .ففي الوقت الحالي، يتحرك التكامل المالي والعولمة بوتيرة أسرع بكثير من التنظيم والمواءمة المالية العالمية

المالية المحلية، فمن الضروري أن تشارك االقتصادات  األنظمةنظًرا ألن المشرعين الوطنيين ال يزالون الفاعلين الرئيسيين في صياغة 

  ا مصممة لتعزيز تقارب األطر وتسهيل الشفافية.في اعتماد معايير محددة دوليً 

 رصد التكامل المالي

البلدان، على الرغم من أن األدبيات في هذا المجال غالبًا ما تبحث في تدفقات االستثمار  عبرتكامل المالي قياس المقياس معياري ل ما من
( المؤشرات 2( مؤشرات التنمية المالية، 1مجاالت: ) ثالث األجنبي المباشر. في سياق االتحاد من أجل المتوسط، يركز التحليل على

التي تشكل تدفقات مالية مهمة إلى داخل االقتصادات النامية )يسلط حجمها وتواترها  التحويالتب( البيانات المتعلقة 3المتعلقة باالستثمار، )

في بها  التعمقالمؤشرات الستة التي تم  2.1(. يوضح الجدول التحويالتالضوء على مدى توفر وجودة البنى التحتية التي تسمح بتدفق 

  هذا الفصل.

رأس المال بين الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط، وال سيما من االتحاد ضخمة لتمثل تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية تدفقات 

ن أن تساهم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية في التكامل المالي، يمكواألوروبي إلى جنوب البحر األبيض المتوسط ودول غرب البلقان. 
أو التكامل المالي،  التنميةأدناه(، ولكنها في حد ذاتها ليست مؤشًرا على  F1التنمية االقتصادية )انظر المؤشر  تشجيعوذلك من خالل 

 وبالتالي لم يتم أخذها في االعتبار لعملية الرصد.

الرئيسية للتكامل المالي . المؤشرات2.1الجدول   

 المؤشر الوصف التغطية التواتر

سنوي )آخر سنة 
 (2017متوفرة: 

جميع الدول األعضاء في 
االتحاد من أجل المتوسط 

باستثناء الجبل األسود والسلطة 
 الفلسطينية

عمق المؤسسات واألسواق المالية وإمكانية مدى يقيس المؤشر 

الوصول إليها وكفاءتها. فيعتمد على مؤشر المؤسسات المالية 

المؤسسات  نموومؤشر األسواق المالية، اللذين يلخصان مدى 

المالية واألسواق المالية من حيث العمق وإمكانية الوصول 

 والكفاءة.

 Database IMF Financial Development Index: المصدر

. F1المؤشر 
 األسواق تنمية
 المالية

سنوي )آخر سنة 
 (2019متوفرة: 

متاح للدول األعضاء في 
منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية واالتحاد األوروبي 
 ومجموعة العشرين

بلد في ليقيس المؤشر مدى تقييد قواعد االستثمار األجنبي المباشر ل

أو  الفرزاألجنبية، وآليات الملكية مجاالت: القيود على أسهم  أربع

الموافقة التمييزية، والقيود المفروضة على الموظفين األجانب 

 الرئيسيين، والقيود التشغيلية.

 OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index: المصدر

. F2المؤشر 
مؤشر القيود 
التنظيمية 

لالستثمار األجنبي 
 المباشر

المسح المنسق 
لالستثمار المباشر 

الصادر عن صندوق 
النقد الدولي: سنوي 
)آخر سنة متوفرة: 

2018) 
 

تغطي قاعدة بيانات صندوق 
النقد الدولي جميع الدول 

األعضاء في االتحاد من أجل 
المتوسط باستثناء مصر 

 وموريتانيا وتونس.
 

شمال إفريقيا وأوروبا والشرق 
 األدنى والشرق األوسط

يقّيم المؤشر مدى التكامل المالي اإلقليمي من خالل فحص مواقف 
المباشر اإلقليمي وداخل اإلقليم. كما يقدر حجم تدفقات  االستثمار

االستثمار األجنبي المباشر الواردة من قبل المستثمرين من دول داخل 
 المنطقة وخارجها )بقية العالم(.

يقدم البنك المركزي المصري بيانات عن تدفقات االستثمار األجنبي 
 .للبلد المعني والصادرة الواردةالمباشر 

  databaseCDIS) (IMF Coordinated Direct Investment Surveyالمصدر: 
 والبنك المركزي المصري

 . F3المؤشر 
مواقف وتدفقات 

االستثمار األجنبي 
 المباشر

https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1-AC26-493C5B1CD33B&sId=1485894037365
https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1-AC26-493C5B1CD33B&sId=1485894037365
https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482331048410
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آخر سنة مصر: 
متوفرة 
2013/2014 

سنوي )آخر سنة 
 (2017متوفرة: 

الجزائر ومصر وإسرائيل 

ولبنان والمغرب وتونس 

وتركيا والدول األعضاء في 

االتحاد األوروبي باستثناء 

كرواتيا وإستونيا وليتوانيا 

ولوكسمبورغ وجمهورية 

 سلوفاكيا

 

يقيس المؤشر مدى تقييد ضوابط رأس المال على كل من التدفقات 
دارية )الحظر . وهو يأخذ في االعتبار القيود اإلوالصادرة الواردة

التام ومتطلبات الترخيص( والقيود القائمة على السوق )الضرائب( 
لثالثة أصول: سوق المال والسندات  الواردةفيما يتعلق بالتدفقات 

 واألسهم.

 Capital Control Measures dataset,  (2016), dler et al.nSchiالمصدر:

/http://www.columbia.edu/~mu2166/fkrsu 

. F4المؤشر 
القيود المفروضة 

على تدفقات 
الحافظة ورأس 
 المال المصرفي

سنوي وربع سنوي 
)آخر سنة متوفرة: 

2019) 

جميع الدول األعضاء في 

االتحاد من أجل المتوسط، على 

أن البيانات الخاصة الرغم من 

 بموريتانيا ليست كاملة / متسقة

من وإلى الدول األعضاء في االتحاد  اتيقيس المؤشر تدفق الحافظ

من أجل المتوسط. تشير استثمارات الحافظة إلى ملكية األصول 

المالية التي ال تنطوي على دور إداري فعال، على عكس 

ندات الحكومية االستثمار األجنبي المباشر. تعد األسهم والس

وسندات الشركات مثاالً على األصول المدرجة في استثمارات 

 الحافظة.

  IMF Balance of Payments and International Investment: المصدر

Positions statistics 

 

. F5 المؤشر
 استثمارات تدفقات
 الحافظة

سنوي )آخر سنة 
 (2017متوفرة: 

البيانات الخاصة بتدفقات 
متاحة لجميع الدول  التحويالت

األعضاء في االتحاد من أجل 
 المتوسط.

إن البيانات عن تكاليف 
في ألبانيا والجزائر  التحويالت

والبوسنة والهرسك وإسرائيل 
والجبل األسود والسلطة 

 الفلسطينية وتركيا غير متوفرة

السنوية  التحويالتمن  الواردة والصادرةيقيس المؤشر التدفقات 

باستخدام دخل البلد المضيف والبلد المنشأ. عند توفر البيانات، يتم 

( 2( التحويالت الشخصية، 1على أنها مجموع:  التحويالتقياس 

( تحويالت المهاجرين )أي تحويالت رأس 3تعويضات العاملين، 

المال بين األسر المقيمة وغير المقيمة(. بالنسبة لبعض البلدان، يتم 

الحصول على البيانات من البنك المركزي للبلد المعني والمصادر 

 الرسمية األخرى ذات الصلة.

 World Bank Bilateral Remittances Matrices المصدر:

 . F6المؤشر 
 التحويالتتدفقات 

داخل المنطقة 
 وتكاليفها

 

 الماليةنمية األسواق . تF1المؤشر 

 European Financial Stability 2018) 2018لعام  المراجعة األوروبية لالستقرار المالي والتكاملفي ، المفوضية األوروبيةناقشت 

and Integration Review ))[13]European Commission, 2018(  ، حالة التكامل المالي داخل االتحاد األوروبي، مشيرة إلى أن األسواق

بلدان وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا.  أيمن اتحاد أسواق رأس المال أكثر من األسواق األقل تقدًما،  بشكل أكبرالمتقدمة قد تستفيد 

 تكامل في منطقة ذات مستويات مختلفة من التنمية المالية.قبل الدفع نحو ال المتأخرةاألسواق المحلية  تنميةوأكدت المراجعة على أهمية 

قدرة األسواق على األداء بكفاءة كوسطاء وتحفيز النمو من خالل تخفيض تكاليف المعلومات  اعلى أنه المالية تنمية األسواقيمكن تعريف 
األسواق المالية مدفوعة بزيادة الطلب على رأس المال  تنميةإن .  )Creane et al, 2003(; )[14]Alomari et al, 2019[15](( والمعامالت

 ,European Commission) رأس المال من قبل المستثمرين فيمن قبل الشركات واألسر المعيشية، باإلضافة إلى زيادة العرض 

 .)Creane et al, 2003[15]( فضالً عن استقرار االقتصاد الكلي من خالل السياسات المناسبة ،2018]31[(

كما تتمتع بلدان الشرق  تتسم االقتصادات في منطقة االتحاد من أجل المتوسط باختالف شديد في مستويات التنمية االقتصادية والمالية.

األسواق المالية وإمكانية  عمقاألوسط وشمال إفريقيا ودول البلقان الغربية ودول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا بمستويات أقل من 
 ة المالية(، وذلك وفقًا لمؤشر التنمي2.2والشكل  2.1مقارنة بالدول األعضاء األخرى في االتحاد من أجل المتوسط )الشكل  ،الوصول إليها

)[16]IMF, 2020( . هناك أيًضا عدم تجانس كبير داخل المناطق الفرعية. فمن بين بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كان أداء مصر

ألعلى، في حالة بلدان وسط األخرى ذات مستويات الدخل المماثلة )أو ا بالبلدانواألردن والمغرب أفضل من حيث الوصول المالي مقارنة 

 وشرق وجنوب شرق أوروبا(.

http://www.columbia.edu/~mu2166/fkrsu/
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52&sId=1542633711584
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52&sId=1542633711584
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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انخفاض درجة  يفسرمما  العمق، حيث منمما هو الوصول إلى األسواق المالية  من حيثأفضل بشكل عام، إن أداء البلدان المتأخرة 

 تكاملها في األسواق األجنبية األكثر تقدًما، واعتمادها على األسواق المحلية.

 السوق المالي والتنمية االقتصادية. عمق 2.1الشكل 

 

 

  (IMF, 2020يشير العمق إلى حجم وسيولة األسواق ) مالحظة: 
  استناداً إلى قاعدة بيانات مؤشر التنمية المالية لصندوق النقد الدولي وبيانات البنك الدولي. ،المؤلفونالمصدر: 
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 االقتصاديةإلى األسواق المالية والتنمية الوصول . 2.2الشكل 

 

-https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1مالحظة: يشير قياس الوصول إلى قدرة األفراد والشركات على الوصول إلى الخدمات المالية 
AC26-493C5B1CD33B  

 (IMF,2020). 
  استناداً إلى قاعدة بيانات مؤشر التنمية المالية لصندوق النقد الدولي وبيانات البنك الدولي. ،المؤلفونالمصدر: 

 (.2.1في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تضطلع المؤسسات المالية اإلسالمية أيًضا بدوٍر مهٍم في تنمية األسواق المالية )المربع 

https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1-AC26-493C5B1CD33B
https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1-AC26-493C5B1CD33B
https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1-AC26-493C5B1CD33B
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 سالمي. التمويل اإل2.2المربع 

يمكن النظر إلى المؤسسات المالية اإلسالمية على أنها مكمل أو بديل للقطاعات المالية التقليدية. على الرغم من أنها تقدم خدمات 

 ومنتجات مماثلة للمدخرين والمقترضين والمستثمرين، إال أنها تستجيب لقواعد مختلفة: تتبع البنوك اإلسالمية تعاليم القانون اإلسالمي،

معروفة باسم الشريعة اإلسالمية. وهذا يشمل حظر الفائدة وألعاب الحظ وغيرها من األنشطة التي تعتبر غير مشروعة. ويشمل أيًضا ال

 واجب إفادة المجتمع األكبر، على سبيل المثال من خالل إعادة توزيع األرباح.

ال إفريقيا )خاصة في الخليج( ومناطق جنوب شرق آسيا، يتواجد التمويل اإلسالمي بشكل أكثر شيوًعا في منطقة الشرق األوسط وشم

ولكنه يتمتع بحضور متزايد في إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الغربية وآسيا الوسطى، ال سيما في البلدان ذات الكثافة السكانية 

ربية وقطاع غزة. وتمتلك الدول ٪ من المؤسسات المصرفية في الضفة الغ50، مثلت البنوك اإلسالمية حوالي 2006المسلمة. في عام 

٪( ومصر وموريتانيا 20األخرى األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط أيًضا حصة كبيرة من البنوك اإلسالمية، مثل األردن )حوالي 

 ٪(. ومع ذلك، عند تقييمها من حيث االئتمان وأسهم األصول، فإن المؤسسات المصرفية اإلسالمية أقل أهمية.10)أكثر من 

مكن للتمويل اإلسالمي أن يجلب فرًصا مثيرة لالهتمام للبلدان التي لديها أنظمة مالية متطورة. فتزايدت أهمية التمويل اإلسالمي في ي

لدان العقدين الماضيين. وقد يكون انتشار وتعميق البنوك اإلسالمية، ال سيما في البلدان ذات األغلبية المسلمة والبلدان التي تتاجر مع الب

األغلبية المسلمة، مفيًدا لالقتصادات ذات التنمية المالية المحدودة، وال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومناطق  ذات
أنه على عكس البنوك التقليدية، فإن جودة  )Imam and Kpodar, 2015(  )[18]Imam and Kpoda, 2010[17](غرب البلقان. وجد ؛

إجمالي المؤسسات في بلد معين ال تؤثر على تطور البنوك اإلسالمية. باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من تواجدها المنخفض في 

الشمول المالي. وبناء  القطاعات المالية، فقد ارتبطت البنوك اإلسالمية بشكل إيجابي بالنمو االقتصادي العام، ال سيما من خالل تحسين

مثل فرًصا مهمة لألسواق الناشئة والمتقدمة، وال سيما في منطقة االتحاد من أجل تعلى ذلك، فإن تنمية الخدمات المصرفية اإلسالمية 

 المتوسط.

 ?2010; (Imam and Kpodar, 2015[17]), Is Islamic Banking Good for Growth)(Imam and Kpoda, 2010[18])المصدر: 
https://ferdi.fr/publications/is-islamic-banking-good-for-growth 

 المباشر. مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي F2المؤشر 

، الجغرافي وموقعهتعتمد جاذبية اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط بالنسبة للمستثمرين األجانب على عدة عوامل، بما في ذلك حجم السوق 

التي السياسات والمؤسسات التي تدعم بيئة استثمارية متماسكة ويمكن التنبؤ بها. بالنسبة للمستثمرين األجانب، فإن القواعد  إلى باإلضافة

بعض القيود القانونية أو التنظيمية المفروضة على االستثمار  بشكٍل عام، هناكتحكم دخولهم وعملياتهم في البلد المضيف مهمة أيًضا. 
 .) )OECD, 2021[19](( األجنبي المباشر في معظم البلدان، إما لحماية صناعات محلية معينة أو لمصالح األمن القومي

لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،  مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشريتجلى مستوى انفتاح البلد على االستثمار األجنبي في 

 مناخ االستثمار استنتاج عن يوفر المؤشر (.2.2والذي يقيس مدى تقييد قواعد االقتصاد على االستثمار األجنبي المباشر )انظر المربع 

مجموعة من العوامل األخرى تلعب دوًرا، بما في ذلك كيفية تنفيذ قواعد االستثمار األجنبي المباشر، أن في البلد، مع اإلشارة إلى  السائد

. وعند فيموقعه الجغراملكية الدولة في القطاعات الرئيسية، وحجم سوق البلد ومدى تكامله مع أسواق البلدان المجاورة وحتى  وتواجد

يساعد المؤشر في تفسير االختالفات  قداستخدامه مع مقاييس الجوانب األخرى ذات الصلة بمناخ االستثمار )مثل الحوكمة الرشيدة(، 

 القائمة بين االقتصادات في جذب االستثمار األجنبي المباشر.

جراءات التي باإل المتعلقةاالقتصادية، فإن مصدر المعلومات  بالنسبة لبلدان االتحاد من أجل المتوسط األعضاء في منظمة التعاون والتنمية

قتصادية االمدونة منظمة التعاون والتنمية يتعين تسجيلها في إطار مؤشر االستثمار األجنبي المباشر هو قائمة تحفظات البلدان بموجب 

الشفافية بموجب المعاملة  ألغراض الواردةرأس المال( وقوائم االستثناءات والتدابير األخرى  تحرك مدونة) بشأن تحرير تحرك رأس المال
بالنسبة للبلدان غير األعضاء في منظمة التعاون  .2فضالً عن المراقبة المنتظمة التي تجريها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،1الوطنية

فية المعلومات التي تم جمعها من خالل مراجعة التشريعات ذات الصلة، إما في سياق مراجعات والتنمية االقتصادية، تشمل المصادر اإلضا
مدونة توفر )OECD, 2020(; )[20]Kalinova, et al, 2010[21]( سياسة االستثمار لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أو في مشاريع محددة

أن سياسة الدولة ليست أكثر تقييًدا من الالزم، وتظل حتى اآلن األداة الوحيدة متعددة األطراف التي تتمثل  يضمنرأس المال إطاًرا  تحرك

تثمار بما في ذلك االس ،تغطي مجموعة متنوعة من المعامالتكما وظيفتها األساسية في تعزيز الشفافية واالنفتاح في حسابات رأس المال. 

المباشر واالئتمانات والقروض المالية والعمليات في النقد األجنبي. فتتألف من مجموعة من الحقوق وااللتزامات المتبادلة التي تحددها 
عضاء في منظمة التعاون ، كانت مدونة تحرك رأس المال مفتوحة النضمام الدول غير األ2012منذ عام .  )OECD, 2020[21]( الحكومات

االستفادة من  ،د الرسمية. كما تستطيع البلدان غير المستعدة لالضطالع بالتزامات االنفتاح العالية في عملية التقيّ إليها والتنمية االقتصادية

https://ferdi.fr/publications/is-islamic-banking-good-for-growth
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 ,Blaschke) ص بهاإطار عمل المدونة وخبرة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من أجل تحسين جدول أعمال اإلصالح المالي الخا

)]22[2019 

 مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. 2.2المربع 

المفروضة على االستثمار يقيس مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية القيود القانونية 

والتي تكون منظمة ال(، بما في ذلك جميع الدول األعضاء وغير األعضاء في 2019من  اقتصاًدا )ابتداءً  84األجنبي المباشر في 

 في االتحاد من أجل المتوسط، وهي: ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومصر واألردن والجبل األسود والمغرب وتونس. أعضاء

 والقطاعات الثانوية)الزراعة والغابات وصيد األسماك والتعدين والمحاجر(  القطاعات األوليةقطاعاً، بما في ذلك  22المؤشر  يغطي

)التوزيع والنقل والفنادق والمطاعم ووسائل اإلعالم واالتصاالت  والقطاعات الثالثة)مختلف قطاعات التصنيع والكهرباء والبناء( 

 لخدمات المالية(. لكل قطاع، يعتمد التقييم على أربعة أنواع رئيسية من قيود االستثمار األجنبي المباشر:السلكية والالسلكية وا

  في كلتا الحالتين، ما إذا كان االعتبارمع األخذ في  شركات الناشئة وعمليات االستحواذ،في ال األجنبيةملكية التحديد سقف ،

 .األجنبيةلحصة الملكية  أقصىوجود حد باإلضافة إلى يُسمح بالملكية األجنبية، 

  .آليات الفرز والموافقة المطبقة فقط على المستثمرين األجانب التي تفي بالعديد من الوظائف وتتنوع تنوعاً واسعاً في نطاقها

القطاعات  في الحالة األكثر تقييًدا، يتم تطبيق آلية الفرز والموافقة على كل من الشركات الناشئة وعمليات االستحواذ في

 االقتصادية التي تعتبر ذات مصلحة وطنية. في حاالت أخرى، تكون تلقائية وتتطلب فقط شرط اإلخطار المسبق للمستثمرين.

  / األجانب الرئيسيين: الموظفين الرئيسيين األجانب غير المسموح بهم؛ اختبار  المدراءالقيود المفروضة على الموظفين

االحتياجات االقتصادية لتوظيف الموظفين الرئيسيين األجانب؛ جنسية مجلس اإلدارة، على سبيل المثال يجب أن تكون 

 أغلبية مجلس اإلدارة مؤلفة من المواطنين أو يجب أن يكون واحًدا على األقل مواطنًا.

  إعادة أنواع أخرى من القيود: إنشاء الفروع غير مسموح به / التأسيس المحلي مطلوب؛ شرط المعاملة بالمثل؛ القيود على

غير األرباح / رأس المال إلى الموطن؛ الوصول إلى التمويل المحلي؛ حيازة األرض ألغراض تجارية؛ ملكية األرض 

 ولكن اإليجارات ممكنة.مسموح بها 

؛ المعاملة الخاصة الممنوحة لمجموعة من ما في قطاع مشاركتهاشر ما يلي: درجة التنفيذ أو التحايل؛ احتكار الدولة أو ال يقيس المؤ

 المستثمرين؛ القيود على أساس األمن القومي أو التدابير االحترازية.

  fdi-s-investment/oecd-and-ilibrary.org/finance-www.oecd, 2010 Update -OECD's FDI Restrictiveness Index-المصدر:
.  en-m91p02zj7gindex_5k-trictivenessres 

 

تُظهر  .(2.3)الشكل بين الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط تختلف القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر اختالفًا كبيًرا 

مستويات أعلى من االنفتاح في دول غرب البلقان ودول االتحاد األوروبي مقارنة بدول الشرق األوسط وشمال  2019درجات التقييد لعام 

، 0.075رب( أعلى من متوسط االتحاد من أجل المتوسط )جميع دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا )باستثناء المغعملياً إفريقيا. تعتبر 

، وال 2019و 2010، مغلق(، لكن تقاربت المنطقة نحو متوسط االتحاد من أجل المتوسط بين عامي 1وفق مقياس بين صفر، مفتوح، و

قتصادين يظهران أعلى مستويات ومصر. أما بالنسبة للجزائر والسلطة الفلسطينية، فإن اال واألردنسيما بسبب زيادة االنفتاح في تونس 

. وبطريقة متوقعة، هما يمثالن اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي على التوالي 0.388و 0.587، مع درجات التقييد

أكثر اقتصادين وهما  (. تستقبل المغرب ومصر،2.11لديها أدنى مستويات من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر )انظر القسم التالي الشكل 

 منفتحين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أكبر تدفقات من االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة.

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-s-fdi-restrictiveness-index_5km91p02zj7g-en
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-s-fdi-restrictiveness-index_5km91p02zj7g-en
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 ستثمار األجنبي المباشر في اقتصادات االتحاد من أجل المتوسطاال تقييد. مؤشر 2.3الشكل 

 )مغلق( 1)مفتوح( إلى  0من 

 

غير متوفرة. تعود بيانات سنة األساس لألردن  2010والجزائر والبوسنة والهرسك واألردن ولبنان والسلطة الفلسطينية لعام مالحظة: إن بيانات ألبانيا 
 . ال يشمل متوسط االتحاد األوروبي قبرص ومالطا. وال يشمل متوسط االتحاد من أجل المتوسط قبرص ومالطا وموريتانيا.2012إلى عام 

 اً إلى قاعدة بيانات مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،المؤلفون، استنادالمصدر: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX 

سهم لأل األجنبية ملكيةالإن أعلى درجات االقتصادات األكثر تقييًدا في االتحاد من أجل المتوسط مدفوعة إلى حد كبير بالقيود المطبقة على 

(. تعرض دول الشرق 2.4لجميع المستثمرين األجانب أو معظمهم، ال سيما في اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الشكل 

دة، ال سيما في قطاعات وخدمات التصنيع غير النفطية. على سبيل المثال، تحظر ال إفريقيا قائمة واسعة من القطاعات المقيّ األوسط وشم

القطاعات مع استثناءات قليلة )مثل التصنيع والبنوك والفنادق والمطاعم(. وبالمثل، حتى  عبرالسلطة الفلسطينية ملكية األغلبية األجنبية 
، 2020مع قانون المالية لعام  لكن٪ من ملكية الشركة في جميع القطاعات؛ 50د الملكية األجنبية بأقل من الجزائر تقيّ وقت قريب، كانت 

 .)OECD, 2021[19]( رفعت الحكومة سقف الملكية األجنبية

ًرا إصالحات هيكلية مهمة فيما يتعلق بتنظيم االستثمار، لقد حققت بعض البلدان بالفعل تحسينات ملحوظة. فأجرت األردن وتونس مؤخ
 .2019وأظهرت أكبر درجات التحسن بين سنة األساس و

األسواق التونسية هي نتيجة للتغييرات التي طرأت على إجراءات الفرز والموافقة، وال سيما بعد دخول التقييد األقل بشكل عام في إن 
 47-2019، والقانون رقم 1993، والذي ألغى قانون االستثمار لعام 2017تنفيذ في نيسان/أبريل حيز ال 71-2016قانون االستثمار رقم 

. ألغى 2019في عام  0.042إلى  2010في عام  0.073المتعلق بتحسين مناخ االستثمار. انخفضت قيود إجراءات الفرز والموافقة من 

-2019قطاعاً، كما يبسط القانون رقم  46لهيئة العليا لالستثمار في ضرورة حصول األجانب على موافقة من ا 71-2016القانون رقم 

 الشركات والموافقة عليها للمستثمرين المحليين واألجانب. تأسيسإجراءات  47

، ظلت إجراءات الفرز والموافقة مفتوحة، بينما تحسنت المؤشرات الفرعية الثالثة 2019إلى  2012من الممتدة في األردن، طوال الفترة 

، على وجه 2000لسنة  47، والذي جاء بديالً عن النظام رقم 2016لسنة  77رقم  األردنييناألخرى. يحدد نظام تنظيم استثمارات غير 

التحديد إطار العمل لألنشطة االقتصادية التي يقوم بها غير األردنيين في األردن. وانخفضت القيود المفروضة على األسهم األجنبية من 
نطاق األنشطة التي يمكن للمستثمرين األجانب أن يمتلكوا فيها  4. في حين وسعت المادة 2019في  0.165في سنة األساس إلى  0.187

٪ في أنشطة معينة، والتي من المحتمل أن تكون قد خففت  49٪ إلى 50سقف الملكية األجنبية من  5٪، خفضت المادة 50حصة تصل إلى 

 من التحسن في هذا المؤشر الفرعي.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX
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 2019تثمار األجنبي المباشر، . المؤشرات الفرعية للقيود التنظيمية لالس2.4الشكل 

 )مغلق( 1)مفتوح( إلى  0من 

 

 المؤلفون، استناداً إلى قاعدة بيانات مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،المصدر: 
ttps://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEXh 

 

فيما يتعلق بالقطاعات االقتصادية، تتركز القيود في القطاعين األولي والثالث، مع تسجيل أدنى درجة من التقارب في القطاع الثانوي 

ر انفتاًحا على االستثمار األجنبي المباشر من (. يتماشى هذا مع االتجاهات العالمية، حيث يكون قطاع التصنيع دائًما أكث2.5)الشكل 

، بلغ متوسط القطاع الثانوي للدول غير األعضاء في االتحاد من 2019في عام . )Mistura and Roulet, 2019[23]( القطاعات األخرى

الثالث. تظهر بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وخاصة للقطاع  0.193للقطاع األولي و 0.168، مقارنة بـ 0.087أجل المتوسط 

يعتبر أداء دول غرب البلقان مماثالً لمتوسط االتحاد األوروبي بشكل عام، باستثناء قيمة ألبانيا  تونس واألردن، أكبر انخفاض في القيود.

 للقطاع األولي.

من االقتصادات المتقدمة والناشئة أن تخفيف قيود االستثمار  60ية في أظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون والتنمية االقتصاد

 قطاع . نظًرا ألن) )Mistura and Roulet, 2019[23]( األجنبي المباشر له أكبر تأثير على قطاع الخدمات مقارنةً بالتصنيع والزراعة

كون أكثر القطاعات تقييًدا في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، فإن إصالحات تحرير االستثمار األجنبي المباشر يميل إلى أن ي الخدمات

 .الثنائية األرصدةحيث الموجهة نحو صناعات القطاع الثالث قد تولد فوائد كبيرة من 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX
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. مؤشر تقييد االستثمار األجنبي المباشر، حسب القطاع الصناعي2.5الشكل   

 )مغلق( 1فتوح( إلى )م 0من 

 

غير متوفرة. تعود بيانات سنة األساس لألردن  2010مالحظة: إن بيانات ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك واألردن ولبنان والسلطة الفلسطينية لعام 
 برص ومالطا وموريتانيا.. ال يشمل متوسط االتحاد األوروبي قبرص ومالطا. وال يشمل متوسط االتحاد من أجل المتوسط ق2012إلى عام 

 المؤلفون، استناداً إلى قاعدة بيانات مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،المصدر: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=FDIINDEX


   75 

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  

تؤثر القيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر على تنمية القطاع المالي لالقتصاد. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر القيود  قد
القطاع المصرفي على مستوى أقلمة القطاع أو تدويله. يعتبر متوسط مؤشر التقييد على القطاعات  إلى األجنبي الدخولالمفروضة على 

(. باستثناء 2.6( أقل بكثير مما هو عليه عند النظر في جميع القطاعات )الشكل 0.029المصرفية فقط في منطقة االتحاد من أجل المتوسط )
لمستويات ل نظراً في االتحاد من أجل المتوسط تساوي أو تقل تقريبًا عن متوسط المنطقة.  الجزائر واألردن وتونس، فإن الدول غير األعضاء

دخول البنوك األجنبية في المناطق التي تظل فيها مقيدة  تنمية تتصدر قد والتيالستثمارات أكبر،  إمكانيةالمنخفضة نسبيًا للقيود، هناك 
 (.2.3نسبيًا )انظر المربع 

2019د التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر في القطاعات المصرفية، . مؤشر القيو2.6الشكل   

 )مغلق( 1)مفتوح( إلى  0من 

 

، تبلغ قيمة مالحظة: ال يشمل متوسط االتحاد من أجل المتوسط بلغاريا وقبرص ومالطا وموريتانيا. بالنسبة للمغرب والجبل األسود والسلطة الفلسطينية
 صفًرا. 2019المؤشر في 

  https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htmمؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية: المصدر

العديد من الفوائد المحتملة. عندما ترتبط إدارة الفروع في السوق يمكن أن يؤدي تعريض القطاع المصرفي لالستثمارات األجنبية إلى 
يمكن لوجود البنوك كما  .)OECD, 2009[24](( الخارجية ارتباًطا وثيقًا بالبنك الرئيسي، يمكن للدخول األجنبي أن يعزز آليات الرقابة المحلية

فرص التمويل الجديدة. يمكن للبنوك األجنبية من حيث المبدأ أن تقلل من هروب إلى المال األجنبي واألجنبية أن يسهل الوصول إلى رأس 

في فترات عدم االستقرار، وذلك من خالل السماح للمستثمرين األجانب بتحويل رؤوس أموالهم من البنوك العابر للحدود رأس المال 

اإلطار القانوني السليم هو شرط مسبق ضروري للتكامل الناجح للبنوك األجنبية في األسواق المملوكة محليًا إلى البنوك األجنبية المحلية. إن 

 المحلية ولالستفادة المثلى من فوائدها. وهذا يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، التشريعات الحديثة المتعلقة باإلفالس وإدارة المخاطر

 لبلدان خطوات لتنفيذ المعايير الدولية بدرجات متفاوتة.اتخذت اووالمحاسبة ومتطلبات رأس المال واإلقراض. 
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 . اختراق البنوك األجنبية2.3المربع 

يمكن أن يؤدي دخول البنوك األجنبية، من خالل زيادة المنافسة ونقل المعرفة، إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات القطاع المصرفي 

رتباًطا وثيقًا بالبنك الرئيسي، يمكن للدخول األجنبي أن يعزز آليات الرقابة ا األجنبيةالمحلي. عندما ترتبط إدارة الفروع في السوق 
كما يمكن لوجود البنوك األجنبية أن يسهل الوصول إلى رأس المال األجنبي وفرص التمويل الجديدة.  . )OECD, 2009[24](( المحلية

في فترات عدم االستقرار، من خالل إتاحة الفرصة للمستثمرين  العابر للحدودأخيًرا، يمكن للبنوك األجنبية تقليل هروب رأس المال 

محليًا إلى البنوك األجنبية المحلية. ومع ذلك، يمكن للجهات التنظيمية تقييد دخول  األجانب لتحويل رؤوس أموالهم من البنوك المملوكة

 البنوك األجنبية إلى القطاع المالي المحلي بسبب مخاوف محددة، ال سيما مخاطر نقل الصدمات المالية إلى االقتصاد المضيف.

ألوسط وشمال إفريقيا. فيعتبر القطاع المصرفي األردني من منطقة الشرق ا في جميع أنحاءالبنوك األجنبية غير متجانس  تواجدإن 

 أكثر القطاعات تطوراً في المنطقة، كما تحتل الدولة المرتبة األولى في مؤشر التنمية المالية لصندوق النقد الدولي مقارنة بدول الشرق

لعربي الذي يتخذ من األردن مقراً له بأكبر حضور األوسط وشمال إفريقيا األخرى. من بين المؤسسات المصرفية العربية، يتمتع البنك ا

دولي. هناك أيًضا العديد من البنوك األجنبية داخل البالد، مثل بنك ستاندرد تشارترد )المملكة المتحدة( والبنك العقاري المصري 

صرف الرافدين )العراق( ومصرف العربي )مصر( وبنك لبنان والمهجر )لبنان( وبنك عودة )لبنان( وسيتي بانك )الواليات المتحدة( وم

الراجحي )السعودية(. في المغرب العربي )الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس(، حيث يعتبر القطاع المصرفي المزود الرئيسي 

ضفاء للخدمات المالية، ال يزال الدخول األجنبي محدوًدا على الرغم من تزايد إضفاء الطابع اإلقليمي على الخدمات المصرفية. إن إ
البنوك التالية ) )African Development Bank, 2010[4]( . الطابع اإلقليمي على البنوك هي األهم في المغرب، وبدرجة أقل في تونس

 هي مثال على االختراق اإلقليمي الناجح للبنوك المغاربية:

 "؛" المغربي في تونس وموريتانيابنكاري وفا التج  

 نس؛بنك اكسيس كابيتال المغربي في تو  

 )؛البنوك الفرعية والمؤسسات المالية التونسية بالجزائر )الشركة التونسية لاليجار المالي ومجموعة األمان لاليجار المالي  

 .)بنك االستثمار الجزائري في تونس )بنك السوق الدولي 

( بهدف تعزيز العالقات التجارية وحركة رأس BMICE) الخارجيةالمصرف المغاربي لالستثمار والتجارة ، تأسس 2017في عام 

المال بين بلدان المغرب العربي، ال سيما من خالل التغلب على القيود التنظيمية. تشارك الدول الخمس بالتساوي في رأس مال المصرف 
 مليون دوالر أمريكي. 500المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية البالغ 

 Banque maghrébine d’l’investissement et de commerce(African Development Bank, 2010[4])(OECD, 2009[24]) المصدر:
extérieure (BMICE) https://www.bmice-maghreb.org/fr/accueil/ (last accessed April 2021) 

 

 ) وفقًا لبحوث منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، يمكن أن يكون إلصالحات التحرير تأثير كبير وهام على االستثمار األجنبي المباشر

)[19]OECD, 2021( . ،إلى 10بنسبة  ،المؤشر، وفقاً لقياس يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى تقييد االستثمار األجنبي المباشربشكل عام ٪

إذا و .على حالها العوامل األخرى بقاء جميعفي المتوسط، مع الواردة ستثمار األجنبي المباشر لالالثنائية  التدفقات٪ في 2.1زيادة بنسبة 

االستثمار األجنبي  زيادة في تدفقاتوي في جميع البلدان، يمكن لالقتصادات األكثر تقييًدا أن تتوقع تم تطبيق هذا التأثير المتوسط بالتسا

ف قيود االستثمار األجنبي المباشر إلى متوسط منظمة التعاون والتنمية يتخفقامت ب٪ إذا 95و 7تتراوح بين الواردة بنسبة المباشر 

تحرير على االستثمار األجنبي المباشر يمكن أن يتفاوت بين البلدان، فإنه يوضح كيف أن االقتصادية. في حين أن حجم تأثير إصالحات ال

هناك مجااًل كبيًرا لنمو االستثمار األجنبي المباشر إذا استمرت الحكومات في النهوض  هالقيود ال تزال تشكل حواجز أمام االستثمار وأن

 بإصالحات التحرير.

أو  األنظمةد االستثمار األجنبي المباشر التي تم تحليلها في هذا القسم هي تدابير تمييزية صريحة في أخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن قيو
تشمل هذه القيود الحواجز المؤسسية أو . )OECD, 2021[19](  القوانين، ولكن قد توجد قيود أخرى بحكم الواقع على المستثمرين األجانب

الرسمية أمام االستثمار )مثل البيروقراطية المفرطة أو الفساد(، وكذلك التطبيق غير المتسق للقواعد، والتشوهات التي تسببها ملكية غير 

 الدولة في القطاعات الرئيسية، والمعاملة الخاصة التي تتلقاها بعض الشركات، والمنافسة غير الكافية، ونقص المهارات، والبنية التحتية

  افية، وعدم االستقرار السياسي وتحديات الحوكمة وهشاشة التكامل اإلقليمي.غير الك

https://www.bmice-maghreb.org/fr/accueil/
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 . مواقف وتدفقات االستثمار األجنبي المباشرF3المؤشر 

 .(2.7)الشكل االستثمار األجنبي المباشر بين الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط متفاوتًا إلى حد كبير  تدفقاتيعتبر توزيع 

باإلضافة إلى ذلك، داخل منطقة االتحاد من أجل المتوسط، عادةً ما تشمل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر دولة عضو في االتحاد 

 األوروبي، بينما تظل التدفقات داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أو داخل غرب البلقان محدودة.

ص، الغالبية العظمى من االستثمارات نظًرا لوضعها كمراكز مالية لبعض الدول األعضاء تجذب دول االتحاد األوروبي، على وجه الخصو
تعكس الحصة الصغيرة نسبيًا من االستثمارات الموزعة في منطقة الشرق األوسط . )Damgaard et al, 2019[25]( في االتحاد األوروبي

مستوى تكاملها المنخفض، إلى جانب القيود الحالية على االستثمار األجنبي المباشر في المناطق. إن هيمنة وشمال إفريقيا ودول البلقان 

النظام المصرفي، باإلضافة إلى التطور المحدود لألنظمة المالية والصدمات الخارجية والداخلية )مثل األزمات المالية( تقيد االستثمار 

المشتركة بين العديد من اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعوق االستثمار األجنبي  المباشر. كما أن التحديات الهيكلية
وتشمل هذه التحديات المنافسة غير الكافية، ونقص المهارات، والبنية التحتية غير الكافية، وعدم االستقرار .  )OECD, 2021[19]( المباشر

 حديات الحوكمة، وهشاشة التكامل اإلقليمي.السياسي، وت

االستثمارية في االقتصاد المبلّغ في االتحاد من أجل المتوسط من دولة أخرى عضو في االتحاد من  التدفقات٪ من 68أتي تفي المتوسط، 

قريبًا أعلى حصة من االستثمار الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، فإنها تمتلك ت بينأجل المتوسط. ونظًرا لعمق العالقات الرسمية 

داخل االتحاد من أجل المتوسط. هذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق باقتصادات االتحاد األوروبي األصغر التي لديها عالقات مالية 

لبنان، فإن منطقة أضعف مع اقتصادات أمريكا الشمالية وآسيا المتقدمة بدالً من دول مثل فرنسا وألمانيا. باستثناء البوسنة والهرسك و

من متوسط حصة االستثمار  تتمتع بأقلالشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول غرب البلقان، باإلضافة إلى إسرائيل وتركيا والمملكة المتحدة، 

 داخل االتحاد من أجل المتوسط.

2018 . تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى بلدان االتحاد من أجل المتوسط،2.7الشكل   
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االستثمار األجنبي المباشر استثمار المستثمرين غير المقيمين في االقتصاد المبلّغ، في حين يقيس  االستثمار األجنبي المباشر الوارد: يقيس مالحظة
من قبل المقيمين في االقتصاد المبّلغ في االقتصادات الشريكة. تمثل تدفقات أو مواقف االستثمار األجنبي المباشر مقياًسا للمستوى  االستثمارالصادر 

مبّلغ قتصاد الاإلجمالي لالستثمار المباشر في نقطة زمنية محددة، عادةً في نهاية السنة أو ربع السنة، مما يعكس تراكم االستثمار في أو من خالل اال
فترة زمنية  ويظهر روابط طويلة األجل بين االقتصادات الشريكة. إن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر تقيس االستثمار المباشر العابر للحدود خالل

ال تظهر هولندا معينة، عادة ما تكون سنة أو ربع سنة. يتم ترتيب البلدان حسب ترتيب تناقص حصة االستثمار داخل االتحاد من أجل المتوسط. 
٪ 42٪ و51تحاد من أجل المتوسط االولوكسمبورغ على الرسم البياني بسبب ارتفاع تدفقاتهما بشكل ملحوظ؛ فتبلغ حصصهما من التدفقات الواردة إلى 

ر الصادر عن صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات المسح المنسق لالستثمار المباش المذكورة فيعلى التوالي. تشمل التدفقات لالستثمار األجنبي المباشر 
تانيا كيانات مقيمة ذات أغراض خاصة، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في بلدان مثل لوكسمبورغ وهولندا. إن البيانات الخاصة بمصر واألردن وموري

 وتونس غير متوفرة.
-https://data.imf.org/?sk=40313609-F037 لنقد الدوليعن صندوق ا المصدر: المؤلفون، بناًء على المسح المنسق لالستثمار المباشر الصادر

48C1-84B1-E1F1CE54D6D5 

كمناطق مستثمرة محدود  تواجدن لالستثمارات األجنبية ولديهما يتعتبر منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان متلقين صافي
مليار دوالر أمريكي في  2.9مليار دوالر أمريكي مقابل  3.9يعتبر لبنان استثناًء، حيث بلغت التدفقات الصادرة  (.2.8)الشكل  نبيةأج

ن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التغيرات التدفقات الواردة. باإلضافة إلى الروابط الهيكلية طويلة األجل التي تعكسها التدفقات، تبيّ 

 بظروف االقتصاد الكلي العالمي والتغيرات الداخلية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية. حسب تأثرهاار المباشر قصيرة األجل في االستثم

 

)بماليين الدوالرات  2018. التدفقات الواردة والصادرة في مناطق االتحاد من أجل المتوسط الفرعية، 2.8الشكل 
 األمريكية(

  

 بيانات التدفقات الصادرة للسلطة الفلسطينية والجبل األسود غير متوفرة.ووالواردة لألردن غير متوفرة. مالحظة: إن بيانات التدفقات الصادرة 
 IMF Coordinated Direct Investment Surveyالمصدر: المؤلفون، استناداً إلى 

االستثمار الصادرة من االتحاد األوروبي، التي تعتبر دوله األعضاء من المستثمرين المهمين في منطقتي الشرق األوسط وشمال  إن تدفقات
واالنخفاض  2008-2007(، أي االنخفاض الحاد في أعقاب األزمة المالية 2.9إفريقيا وغرب البلقان، تتبع االتجاهات العالمية )الشكل 

 ,European Commission)  ، ويرجع ذلك أساًسا إلى تقييد عالقات االستثمار مع الواليات المتحدة2018و 2016التدريجي بين عامي 

 )]26[2019.  
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19-2007، 27لعالم ودول االتحاد األوروبي الـ ل. تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة، 2.9الشكل   

 

 بيانات إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.المصدر: قاعدة 
https://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm 

إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بلدان ت السياسية في العديد من ، أدى اندالع االضطرابا2008في أعقاب األزمة المالية لعام 

ر مص (. تتلقى2.10( )الشكل 2.4داخل المنطقة )المربع الضغط على انتعاش االستثمار األجنبي المباشر، بما في ذلك على االستثمار 

ومن ثورات  2008-2007ثر تضرراً من األزمة المالية أكبر قدر من االستثمار األجنبي المباشر )على الرغم من كونها من بين األك

 الربيع العربي(، ويليها المغرب.

شمال إفريقيا. تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى دول الشرق األوسط و2.10الشكل   

الدوالرات ماليينب  

 

-https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1 المصدر: المسح المنسق لالستثمار المباشر الصادر عن صندوق النقد الدولي
E1F1CE54D6D5 

 (IMF Coordinated Direct Investment Survey.) 
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 . تدفقات االستثمار داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا2.4المربع 

هي البيانات الموثوقة والمتوفرة المتعلقة بتدفقات االستثمار داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تميل االقتصادات في  قليلة

أخرى، مثل االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مع القيام  مناطقالمنطقة إلى التنافس من أجل جذب رؤوس األموال من 

ل فيما بينها. يعد حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر داخل المنطقة أقل بثالث مرات مما هو عليه في بتبادل محدود لرأس الما
وجد التحليل األخير الذي أجرته . )Wall J, 2019[27](( ما هو عليه في أمريكا الالتينيةم بمرتين وأقلمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 

التعاون والتنمية االقتصادية أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بين اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هامشية، منظمة 
 )OECD, 2021[19]( 2003٪ فقط من إجمالي االستثمار التأسيسي منذ عام 1وتمثل 

ية للتكامل المالي، ال سيما في شمال إفريقيا، مثل اتفاقية أغادير، وهي اتفاقية تجارية متعددة ويأتي هذا على الرغم من وجود أطر إقليم

األطراف مع أحكام استثمارية تم وضعها بين مصر واألردن والمغرب وتونس، وانضم إليها الحقًا لبنان والسلطة الفلسطينية. وقد 
 .)OECD, 2014[28](( يات القائمةربطت الدراسات السابقة هذا بالتنفيذ المحدود لالتفاق

 ورأس المال المصرفي ةظ. القيود المفروضة على تدفقات الحافF4المؤشر 

 اتاالستثمار األجنبي المباشر، يحلل هذا القسم مستوى االنفتاح على تدفقات الحافظ األخرى بخالفأنواع تدفقات رأس المال عند النظر في 
الضوابط على التدفقات (2016)  وآخرون Schindler من قبل المحتسبالمصرفية العابرة للحدود. يغطي مؤشر قيود رأس المال التدفقات و

 والسندات واألسهم. األسواق الماليةالواردة والصادرة لعشرة أنواع من األصول، بما في ذلك 

 (. على وجه الخصوص:2.11في منطقة االتحاد من أجل المتوسط )الشكل إن القيود المفروضة على تدفقات رأس المال غير متجانسة 

 تطبق اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيوًدا أكثر من المتوسط األوروبي. ‒

 اتتظهر الجزائر ولبنان وتونس الحد األقصى لمستوى تقييد التدفق ‒

 ورأس المال االئتماني المالي، في حين أن المغرب لديه بعض اتظتعد مصر مفتوحة في الفئات الثالث المتعلقة بتدفقات الحاف ‒

 القيود على تدفقات األسهم والسندات.

بلدان مختارة من االتحاد من أجل في ورأس المال المصرفي،  ات. القيود المفروضة على تدفقات الحافظ2.11الشكل 
2017المتوسط،   

)وجود قيود( 1)ال قيود( إلى  0المؤشر من   

 

دولة عضو، باستثناء كرواتيا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجمهورية السلوفاكية. بالنسبة لمصر  22مالحظة: يغطي متوسط االتحاد األوروبي 
 .2017عام  ، أي األسهم والسندات واالئتمان المالي، تساوي صفًرا فيالواردةوإسرائيل، كانت قيم مؤشر القيود لألنواع الثالثة المحددة للتدفقات 

 fkrsu/2166http://www.columbia.edu/~mu/، رأس المال ضوابطمجموعة بيانات إجراءات وآخرون،  Schindler: المصدر
 

http://www.columbia.edu/~mu2166/fkrsu/
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ففي (. 2.12)الشكل  2007تظهر معظم البلدان، باستثناء لبنان، وبدرجة أقل تونس، درجات أكبر من التقييد اليوم مما كانت عليه في عام 

. ولكن لم يتم تطبيق جميع التغييرات في 2013وتبع ذلك نمًوا بطيئًا ومتقلبًا حتى عام  2008ادت القيود ألول مرة في عام دزاالجزائر، 

، واستمر المؤشر في الزيادة في عامي 2011ألزمة في جميع أنحاء المنطقة. في إسرائيل وتركيا، ظهرت القيود األولى في عام أعقاب ا

 .بقليل، مما يسلط الضوء على سوق أكثر انفتاًحا 2016. وشهد لبنان انخفاًضا طفيفًا في القيود عام 2013و 2012

الي تدفقات رأس المال. مؤشر القيود المفروضة على إجم2.12الشكل   

)وجود قيود( 1)ال قيود( إلى  0المؤشر من   

 

 /http://www.columbia.edu/~mu2166/fkrsu وآخرون، مجموعة بيانات إجراءات مراقبة رأس المال، Schindlerالمصدر: 

 الحافظة. تدفقات استثمارات F5المؤشر 

إلى جانب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، توفر تدفقات الحافظة معلومات عن مستوى التكامل المالي من منظور أسواق رأس المال. 

تمثل تدفقات المحفظة الواردة )الخصوم( حجم استثمارات الحافظة الواردة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومناطق غرب البلقان 

من المستثمرين المحليين في االقتصادات  اآلتيةمن بقية العالم. إن تدفقات الحافظة الصادرة )األصول( تمثل حجم استثمارات الحافظة  يةاآلت

 األجنبية.

باإلضافة إلى تقلبات محدودة بشكل عام، باستثناء تركيا التي تلقت تدفقات أعلى بكثير  منخفضة نسبيًا االقتصادات المحورية بتدفقاتتتسم 

الضوابط على رأس من لثالثة التي تظهر أدنى مستويات ااالقتصادات  -مصر وإسرائيل و. ويبدو أن تركيا 2014و 2009بين عامي 

هي األكثر تأثًرا بالصدمات الخارجية والداخلية،  -حاد األوروبي من خارج االت /االتحاد من أجل المتوسط دول ( بين F4المال )المؤشر 

 (.2.13)الشكل وثورات الربيع العربي  2007وال سيما األزمة المالية لعام 

http://www.columbia.edu/~mu2166/fkrsu/
http://www.columbia.edu/~mu2166/fkrsu/


82    

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  

19-2005، بحسب البلد، الواردة ستثمارات الحافظةال يةرأسمالالتدفقات ال. 2.13الشكل   

 بماليين الدوالرات

 

االستثمارات. في حالة التدفقات الواردة، يشير هذا إلى حالة قام فيها  ،االستثمارات سحبتجاوز فيها يإلى السنوات التي  السلبيةمالحظة: تشير القيم 
 المستثمرون األجانب بإعادة أموال إلى وطنهم، أكثر مما استثمروا في االقتصاد المحوري.

 IMF CDIS databaseالمصدر: المؤلفون، استناداً إلى 

على غرار تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، فإن بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا أقل حضوراً كمستثمرين عالميين. فتظهر مصر 

 .(2.14للتقلب )الشكل وإسرائيل، وبدرجة أقل، تركيا أحجاًما أكبر بكثير من حافظة تدفقات رأس المال الصادرة، مع ميل مرتفع 

19-2005الصادرة، بحسب البلد،  ستثمارات الحافظةال يةرأسمالالالتدفقات  2.14الشكل   

 بماليين الدوالرات

 

االستثمارات. في حالة التدفقات الواردة، يشير هذا إلى حالة قام فيها  ،االستثمارات سحبتجاوز فيها يإلى السنوات التي  السلبيةمالحظة: تشير القيم 
 المستثمرون األجانب بإعادة أموال إلى وطنهم، أكثر مما استثمروا في االقتصاد المحوري.

 IMF CDIS databaseالمصدر: المؤلفون، استناداً إلى 

تظهر التدفقات اإلجمالية الواردة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واقتصادات غرب البلقان درجة عالية من عدم التجانس من سنة 

ترجع واالستثمارات.  تجاوزتإلى أخرى. شهدت السنوات التي أعقبت األزمة المالية وثورات الربيع العربي عمليات سحب استثمارات 

 في الغالب إلى التدفقات الوافدة إلى مصر بعد تحسن التوقعات االقتصادية واإلصالح النقدي والمالي 2017زيادة التدفقات الواردة في عام 
))[29]World Bank, 2017(  (2.15)الشكل . 

https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5
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االتحاد من أجل المتوسط، ومنطقة الشرق في ، الواردة الحافظةستثمارات ال يةرأسمالالتدفقات الإجمالي . 2.15الشكل 
19-2005األوسط وشمال أفريقيا ودول غرب البلقان،   

 بماليين الدوالرات

 

االستثمارات. في حالة التدفقات الواردة، يشير هذا إلى حالة قام فيها  ،االستثمارات سحبتجاوز فيها يإلى السنوات التي  السلبيةمالحظة: تشير القيم 
 المستثمرون األجانب بإعادة أموال إلى وطنهم، أكثر مما استثمروا في االقتصاد المحوري.

 IMF CDIS databaseالمصدر: 

، باإلضافة إلى تقلب حجم التدفقات الصادرة 2010إجمالي تدفقات الحافظة الصادرة اتجاهاً تنازلياً، وذلك بعد أن بلغت ذروتها في عام  شهد

 2010حيث ظلت التدفقات الصادرة بعيدة عن مستويات ما قبل عام  2018و 2014منذ ذلك الحين: فهي سلبية بشكل عام، باستثناء عامي 

 (.2.16)الشكل 

االتحاد من أجل المتوسط، ومنطقة الشرق  في ،الصادرة ستثمارات الحافظةال يةرأسمالالتدفقات الإجمالي  .2.16الشكل 
19-2005األوسط وشمال أفريقيا ودول غرب البلقان،   

 بماليين الدوالرات

 

االستثمارات. في حالة التدفقات الواردة، يشير هذا إلى حالة قام فيها  ،االستثمارات سحبتجاوز فيها يإلى السنوات التي  السلبيةمالحظة: تشير القيم 
 المستثمرون األجانب بإعادة أموال إلى وطنهم، أكثر مما استثمروا في االقتصاد المحوري.

 I MF CDIS databaseالمصدر: 
 

https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5
https://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5
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 داخل المنطقة وتكاليفها التحويالتتدفقات . F6المؤشر 

إلى  التحويالتبلدان مختلفة. بشكل عام، تشير تتواجد عادةً في  مالية بين أطراف مختلفة عبارة عن إحاالتهي المالية  التحويالتإن 

لتمويل الخارجي في من امصدًرا مهًما  التحويالتالمنشأ. تمثل  هالمبلغ النقدي الذي يرسله العامل المهاجر إلى أفراد األسرة في بلد
 ,IEMed) ) تدفقات االستثمار األجنبي المباشرالواردة االقتصادات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، حيث يمكن أن تتجاوز هذه التدفقات 

-)]30[2020))[30]IEMed, 2020( .  من المهاجرين من شمال إفريقيا، وجميع المهاجرين تقريبًا من 90في االتحاد من أجل المتوسط، كان ٪

. فهاجر جزءاً كبيراً منهم بهدف البحث عن فرص عمل، بينما ال 2019غرب البلقان، يعيشون في إحدى دول االتحاد األوروبي في عام 

 (.4صل )انظر الف المنشأ البلدانتزال أسرهم تعيش في 

تحقق بلدان المنشأ مكاسباً لم تكن لتتمكن من الوصول إليها بغير ذلك من خالل توزيع القوى العاملة المهاجرة في أسواق أجنبية أكثر 

في االقتصاد  المولدةمثل التوزيع اإلقليمي للمكاسب تهي نتيجة إلعادة توزيع العمالة العابرة للحدود، و التحويالتإنتاجية. إن تدفقات 

إلى البلدان النامية مصدراً كبيراً الواردة منذ الثمانينيات. وتمثل التدفقات  التحويالتزيادة كبيرة في تدفق  لقد شهدنا. للتحويالتالمرسل 
مليار دوالر  575وصلت إلى  التحويالتر البنك الدولي أن ، قدّ 2016للدخل، وغالبا ما تتجاوز المساعدة اإلنمائية الرسمية. في عام 

قاعدة بيانات البنك الدولي لمزيد من المعلومات حول  .52المربع انظر .  )World Bank, 2020[31]( مليون مهاجر 232يكي وشملت أمر

  .ألسعار التحويالت في جميع أنحاء العالم

 التحويالتلهياكل التي تسمح بتدفق عن اإلى حجم التحويالت المالية، في حين أن التكاليف والكفاءة توفر نظرة ثاقبة  التحويالتتشير تدفقات 

٪ يمكن أن يولّد، على المستوى العالمي، وفورات تصل 5بنسبة  التحويالتوالعوائق المحتملة أمامها. يقدر البنك الدولي أن خفض تكاليف 

 )World Bank, 2020[31]( كي سنويًامليار دوالر أمري 16إلى 

: "خفض تكاليف معامالت التحويالتمن أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة على وجه التحديد بتكاليف معامالت  ج.10يتعلق الهدف  

 3".2030في المائة، بحلول عام  5التي تربو تكاليفها على  في المائة، وإلغاء قنوات التحويالت المالية 3تحويالت المهاجرين إلى أقل من 

، بما في ذلك مستوى تطور األسواق والمؤسسات المالية، والمنافسة المنخفضة، التحويالت الماليةهناك عدة عوامل تؤثر على أسعار 
يمكن أن يؤثر .  )World Bank, 2020[31]( كإلى البنو للتحويالتوالقيود القانونية، والقيود المفروضة على وصول المهاجرين المرسلين 

التي تمر بتحديات رسمية. يعد خفض تكاليف المعامالت  التحويالتحجم  فيصنع القرار والتعاون على المستويين الوطني واإلقليمي 

من خالل القنوات الرسمية. يمكن  التحويالتوتعزيز دور المؤسسات المالية في التبادالت العابرة للحدود طريقة فعالة لمعرفة مدى تدفق 

موال، باإلضافة إلى تقديم طرق رقمية أن يتخذ ذلك شكل تسهيل المعامالت األجنبية من خالل البنوك، وخفض رسوم مشغلي تحويل األ

لتحويل األموال، وما إلى ذلك. عالوةً على ذلك، عندما تفتح البنوك المحلية فروًعا في الخارج، فإنها توفر للمحولين رسوم معامالت 
فة والتي تعمل على المستوى اإلقليمي على زيادة الدخل تعمل المؤسسات المالية الفعالة من حيث التكل. )World Bank, 2006[32](أقل

 التصرفي الذي يرسله المحّولون إلى أقصى حد وتشجيع استخدام قنوات التحويل الرسمية.

من  لتُعد تدفقات التحويالت المالية وتكاليفها بُعًدا ذا صلة بالتكامل المالي في منطقة االتحاد من أجل المتوسط ألنها تسلط الضوء على شك

أشكال تبادل رأس المال، الذي يتسم بدوره بأهمية خاصة بين منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول البلقان من جهة، ودول االتحاد 

من بلد يعتبر  اآلتينمهاجرين ال بتواجدفي حين أن حجم التحويالت يتم تحديده في المقام األول  األوروبي وإسرائيل وتركيا من جهة أخرى.

فإنه يعتمد أيًضا على وجود هياكل مالية تسمح بهذا التحويل لألموال )أي  ياً صافًيا للتحويالت في بلد يعتبر مرسالً صافياً التحويالت،متلق

 ( وعلى التكاليف التي تفرضها هذه الهياكل.مشغلي تحويل األموال

رسلة عبر القنوات الرسمية بشكل إيجابي على الشمول المالي والتوعية المالية. يمكن أن تساعد زيادة تدفقات يمكن أن تؤثر التحويالت المُ 

مشغلي وبالبنوك  التحويالتالتحويالت الرسمية واالستفادة منها في انتشال أسر العمال المهاجرين من براثن الفقر. إن تشجيع اتصال متلقي 

مع المؤسسات المالية ويعزز االندماج في النظام المالي. وجدت الدراسات التجريبية التي أجريت في خمسة  تبادليوفر أول  تحويل األموال

 بلدان جنوب الصحراء )بوركينا فاسو وكينيا ونيجيريا والسنغال وأوغندا( أن تلقي التحويالت يزيد من احتمال قيام أسر العمال المهاجرين
 . )Aga and Peria, 2014[33]( بفتح حساب مصرفي في وقت الحق

وما بعده، األمر الذي  2021، من المتوقع أن تتزايد المدفوعات الرقمية بسرعة في جميع أنحاء المنطقة في عام 19-كوفيد لجائحةنظًرا 

لتنظيمي لمقدمي الخدمات، وذلك بهدف السماح سيتطلب من البلدان ليس فقط تطوير البيئة القانونية الالزمة ولكن أيًضا تعزيز اإلطار ا

 نقصبسبب أن يعزز التحويالت وكذلك التجارة اإللكترونية، التي تعتبر محدودة حاليًا  بمزيد من االبتكار في هذا المجال. وهذا من شأنه
٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق 8، أفادت الدراسات أن 2017البنية التحتية للمدفوعات الرقمية. في عام 

٪ فقط من تجار التجزئة 1.5٪ في الواليات المتحدة(، باإلضافة إلى أن 80األوسط وشمال إفريقيا لديها وجود على اإلنترنت )مقارنة بـ 

 .  )McKenna, 2017[34]( وجود على اإلنترنت في المنطقة لديهم
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 وتحليل التكاليف في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول غرب البلقانالمالية . تدفق التحويالت 2.2الجدول 

متوسط 
سرعة 
 مشغلي
تحويل 
 القنوات الرقمية األموال

تغطية 
 المنافسة الشبكة

التكلفة 
)٪( 

صافي 
 -التدفقات 
بماليين 
 الدوالرات

أهمية االتحاد من أجل المتوسط في 
  الممرات الرئيسية

 البلد       

غير 
 متوفرة

غير  غير متوفرة غير متوفرة
 متوفرة

غير 
 متوفرة

 ألبانيا عالية )اليونان، إيطاليا( 183 1

غير 
 متوفرة

غير  غير متوفرة غير متوفرة
 متوفرة

غير 
 متوفرة

 الجزائر عالية )فرنسا، اسبانيا( 893 1

غير 
 متوفرة

غير  غير متوفرة غير متوفرة
 متوفرة

غير 
 متوفرة

البوسنة  متوسطة )كرواتيا، صربيا( 957 1
 والهرسك

عالية )أقل 
من يوم 
في 

 المتوسط(

ال قنوات رقمية 
من المملكة 

 العربية السعودية

السعودية، منخفضة )المملكة العربية  582 19 3.35 عالية عالية
 الكويت(

 مصر

عالية جًدا 
)أقل من 
ساعة في 
 المتوسط(

متوسطة من 
 الكويت

منخفضة )المملكة العربية السعودية،  562 1 6.4 عالية عالية
 اإلمارات العربية المتحدة(

 األردن

ال قنوات رقمية  عالية
من المملكة 

 العربية السعودية

العربية السعودية، منخفضة )المملكة  787 6 6.87 عالية عالية
 الواليات المتحدة(

 لبنان

غير 
 متوفرة

منخفضة من 
اإلمارات 

 العربية المتحدة

غير  غير متوفرة
 متوفرة

غير 
 متوفرة

الجبل  متوسطة )صربيا، تركيا( 351
 األسود

ال قنوات رقمية  عالية جداً 
من المملكة 

 العربية السعودية

إسبانيا(عالية )فرنسا،  365 7 5.05 عالية عالية  المغرب 

غير 
 متوفرة

متوسطة من 
 الواليات المتحدة

غير  غير متوفرة
 متوفرة

غير 
 متوفرة

متوسطة )األردن، المملكة العربية  118 1
 السعودية(

السلطة 
 الفلسطينية

 تونس عالية )فرنسا، إيطاليا( 382 1 8.59 عالية عالية غير متوفرة عالية جداً 

غير 
 متوفرة

متوفرةغير  متوسطة غير  
 متوفرة

غير 
 متوفرة

 إسرائيل عالية )فرنسا، المغرب( 936 1

غير 
 متوفرة

غير  غير متوفرة غير متوفرة
 متوفرة

غير 
 متوفرة

 تركيا عالية )ألمانيا، بلغاريا( 692 3

المملكة  منخفضة )نيجيريا، الهند( 2428 2 6.12 عالية عالية متوسطة عالية
 المتحدة

 .بالمنظمةالبيانات وفقًا للمنهجية التي اعتمدها المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في موجز التحويالت الخاص  تعريبمالحظة: تم 
  World Bank bilateral remittance matrices و Worldwide database sWorld Bank Remittance Priceالمصدر: المؤلفون، استناداً إلى 

https://remittanceprices.worldbank.org/fr
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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 . قاعدة بيانات البنك الدولي ألسعار التحويالت في جميع أنحاء العالم2.5المربع 

التحويالت عبر العديد من الممرات  وتلقييوفر موقع البنك الدولي ألسعار التحويالت في جميع أنحاء العالم بيانات عن تكاليف إرسال 

 الرئيسية، فضالً عن بيانات إضافية حول طرائق هذه التحويالت:

  رسال األموال وفقاً ألول ممرين رئيسيين دوالر أمريكي( إل 200تشير التكلفة إلى متوسط التكلفة )المحسوبة على أساس إرسال

تحويل األموال، والتي عادةً ما تشكل الحصة الرئيسية من التكاليف،  مشغلللبلد المعني. تشمل هذه التكلفة الرسوم التي يحتفظ بها 

 فضالً عن هوامش سعر الصرف.

 عنصافي تدفقات التحويالت الصادرة و ،ادرةالتدفقات الص ناقص للمتلقيالتحويالت الواردة  صافي إلىصافي التدفقات  يشير 

 التدفقات الواردة. وتؤخذ الممرات العشرة األولى في االعتبار.ناقص  لمرسلا

  خمسة مشغلي إلى تواجد المنافسة "العالية"  تشير ألول ممرين رئيسيين. ينتحويل األموال المتاح مشغليتشير المنافسة إلى عدد

المنافسة "المنخفضة"  وتشيرثالثة مشغلي تحويل أموال أو أكثر، إلى وجود المنافسة "المتوسطة"  تشيرتحويل أموال أو أكثر، بينما 

 أقل من ثالثة مشغلي تحويل أموال.إلى وجود 

  مشغل تحويل أموال واحد على  تواجدتغطية شبكة مشغلي تحويل األموال. تشير التغطية "العالية" إلى  إلىتغطية الشبكة تشير

جد مشغل تحويل أموال واحد على األقل بتغطية متوسطة، اوتتع بتغطية شبكة عالية، بينما تشير التغطية "المتوسطة" إلى األقل يتم

 وتشير التغطية "المنخفضة" إلى عدم وجود مشغل تحويل أموال بتغطية عالية أو متوسطة.

 اإلمكانية "العالية" إلى الممرات حيث يمكن للمرسل  تمثل القنوات الرقمية إمكانية إرسال األموال عبر الوسائل الرقمية. تشير

 تشير االحتمالية "المتوسطة" إلى أن المرسل فقط يمكنه تحويل األموال رقميًا،بينما  األموال رقميًا،وتلقي والمستقبل تحويل 

 وتشير االحتمالية "المنخفضة" إلى عدم قدرة المرسل أو المتلقي على تحويل األموال رقميًا.

 https://remittanceprices.worldbank.org/en، البنك الدولي ألسعار التحويالت في جميع أنحاء العالمر: المصد

 

األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط تشير ممرات التحويالت الرئيسية إلى المصدر الرئيسي )أو الوجهة( للتحويالت في البلد. تعد البلدان 

للتحويالت، في حين أن تركيا وإسرائيل هما مرسلتان صافيتان  ةصافي ةمن منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان متلقي
لديها دولة واحدة  التي تم النظر فيها 14دول من أصل  10 وتعد تدفقات التحويالت داخل االتحاد من أجل المتوسط كبيرة: للتحويالت.

والتي ٪ 5 لديها نسبة أقل منعلى األقل عضو في االتحاد من أجل المتوسط كشريك رئيسي. وبناًء على البيانات المتاحة، فإن مصر فقط 

جميع  مع مالحظة أن البلدين الشريكين الرئيسيين ليسا من الدول األعضاء في اتحاد المتوسط. تظل -األمم المتحدة  تم تحديدها من قبل
٪. يعتبر إرسال التحويالت 5الممرات الرئيسية األخرى، وال سيما تلك ذات الصلة العالية باالتحاد من أجل المتوسط، أعلى من عتبة 

 فرنسا وإيطاليا، أكثر المعامالت تكلفة. وشريكاها الرئيسيان هماالمالية إلى تونس، 

(. في 2.3ن، تمثل التحويالت حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي )الجدول في العديد من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا والبلقا

٪ في منطقة الشرق األوسط وشمال 7.8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في غرب البلقان و10.4المتوسط، تمثل تدفقات التحويالت الواردة 

بسبب تدفقات أقل مما هي عليه لمئوية في العديد من البلدان النسب ا تكونمن المحتمل أن  في االتحاد األوروبي. 0.8إفريقيا مقابل 

التحويالت غير المحسوبة ألنها تُرسل عبر قنوات غير رسمية. في البلدان ذات التدفقات الواردة الكبيرة، يعتبر الدخل الناتج عن خفض 

ي. هذا هو الحال مع السلطة الفلسطينية، على سبيل تكاليف المعامالت كبيًرا من حيث القيمة المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمال
 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.17المثال، حيث تمثل التحويالت المالية حاليًا 

إن التعاون داخل االتحاد من أجل المتوسط الهادف إلى تقليل تكاليف إرسال التحويالت لن يكون له تأثير إيجابي على حجم التحويالت 

من خالل زيادة التواصل مع القطاع المصرفي مهاجرين فحسب، بل سيعزز أيًضا التوعية المالية والشمول المالي، وذلك وعلى دخل أسر ال

 والمؤسسات المالية األخرى.

  

 

https://remittanceprices.worldbank.org/en
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2019. التحويالت كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، 2.3الجدول   

التحويالت كنسبة مئوية من 
 الناتج المحلي اإلجمالي

لبلدا  

9.6٪  ألبانيا 

1.1٪  الجزائر 

11.3٪  البوسنة والهرسك 

8.8٪  مصر 

10.0٪  األردن 

13.9٪  لبنان 

0.8٪  موريتانيا 

10.6٪  الجبل األسود 

5.7٪  المغرب 

5.3٪  تونس 

تستند تقديرات خبراء  ،https://remittanceprices.worldbank.org/en  World Bank Remittance Prices Worldwide database.المصدر:
مدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وتقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية البيانات ميزان البنك الدولي إلى 
 المحلي اإلجمالي. الخاصة بالناتج

 النتائج المستخلصة واالعتبارات السياساتية

متوسط بشكل كبير في مستويات التنمية المالية، ويمكن أن يشكل هذا حاجًزا أمام تكامل القطاع تختلف بلدان منطقة االتحاد من أجل ال

في درجة التنمية المالية وفي سالمة وحداثة األطر القانونية التي تنظم العالقات المالية العابرة للحدود )ال  االتساقالمالي في المنطقة. يعد 

قيا ودول البلقان الغربية( شرًطا أساسيًا لتعزيز الفوائد المحتملة وتجنب العوامل الخارجية السلبية سيما في دول الشرق األوسط وشمال إفري

 لتكامل، بما في ذلك انتشار عدم استقرار االقتصاد الكلي.ل

. ويشمل الجزء األكبر إن األطر التي تنظم تدفقات رأس المال والحجم الفعلي للتدفقات هي مؤشرات تكميلية للتكامل المالي النسبي للمنطقة

 من تبادل رأس المال في منطقة االتحاد من أجل المتوسط دولة عضو واحدة على األقل في االتحاد األوروبي.

العابرة للحدود، تعد أسواق الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكثر تقييًدا من  وتدفقات االستثمار الحافظةتدفقات رأس مال من حيث تنظيم 

المناطق الفرعية األخرى لالتحاد من أجل المتوسط. فاتجهت القيود المفروضة على تدفقات الحافظة إلى الزيادة في العقد الماضي، ويرجع 

 ات الربيع العربي.ذلك بشكل عام إلى األزمة المالية واألثر االقتصادي الناجم عن ثور

ظلت مستويات التدفقات المالية منخفضة نسبيًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واقتصادات غرب البلقان في العقد الماضي. 

 وتستحوذ تركيا وإسرائيل وبدرجة أقل مصر على كميات أكبر من التدفقات ولكنها أيًضا أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

 بيرة غير مستغلة لالستثمار األجنبي المباشر داخل المناطق الفرعية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقانهناك إمكانات ك

حالياً تدفقات محدودة من االستثمار األجنبي المباشر. كما هناك نقص في البيانات المتعلقة بتدفقات االستثمار  ، والتي تتشاطروفيما بينها

ي قواعد البيانات الدولية لعدد من البلدان في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، وال سيما في المناطق الفرعية للشرق األجنبي المباشر ف

أن تقوم البلدان باإلبالغ عن بيانات االستثمار بحيث يمكن تقدير حجم التدفقات المالية ب لذا يوصىاألوسط وشمال أفريقيا وغرب البلقان. 

 ورصدها بشكل صحيح.

هذه القيود المفروضة على قطاعي التصنيع والخدمات، وال سيما فيما يتعلق بالملكية األجنبية لألسهم، تعد مسؤولة بشكل كبير عن إن 

تخفيف متابعة على الرغم من جهود اإلصالحات األخيرة التي تعمل على تضييق الفجوة، ال سيما في األردن وتونس. من شأن  -الفجوات 

 ثمارات في التكنولوجيا والعلوم أن يسمح بمزيد من عمليات نقل التكنولوجيا وإقامة روابط مع الموردين المحليين.القيود وتسهيل االست

 4"س المال والعمليات غير المرئيةمدونة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتحرير تحركات رأ"يمكن للمنظمات واألطر الدولية مثل  

نحو  التوجهتدريجيًا نحو مزيد من االنفتاح وجني فوائد تدفقات رأس المال مع ضمان المرونة، وبعبارة أخرى،  للتوجهتوفير إرشادات 

 لقروض واالئتمان.ل وضوابط تنظيمية"تكافؤ الفرص" من خالل رفع معايير األنظمة المالية مثل متطلبات رأس المال 

قة االتحاد من أجل المتوسط، كما أنها مصدر مهم للدخل، ال سيما في منطقة الشرق تمثل التحويالت مورداً هاماً للتدفقات الكبيرة في منط

األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة غرب البلقان. في بعض الحاالت، تعد خيارات إرسال التحويالت عبر القنوات الرسمية قليلة، وعندما توجد 

؛ ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أن جزًءا كبيًرا من التحويالت يتم مثل هذه الخيارات، يمكن أن تكون التكاليف المرتبطة بها باهظة

إرساله عبر قنوات غير رسمية. إن التعاون الدولي والحوار بين القطاعين العام والخاص بين الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط 
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األموال( ضروريان لتعزيز جمع البيانات حول تكاليف تحويل  ومشغليومؤسسات تحويل التحويالت الرئيسية )بما في ذلك البنوك 

 التحويالت وكفاءة التحويل وتقليل التكاليف التي يمكن تجنبها.

يتطلب رصد التدفقات المالية على الصعيد العالمي وعلى مستوى االتحاد من أجل المتوسط جمع بيانات موثوقة ومتسقة. فيوصى بشدة 

مثل فريق عمل لجنة االستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمعني بإحصاءات االستثمار  بمشاركة أكبر مع الهيئات الدولية،

 بهدف تعزيز توافر البيانات وإمكانية مقارنتها. ،5الدولي
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دولة  29مة التعاون والتنمية االقتصادية حول حرية االستثمار، والتي تشارك فيها يتم إجراء عملية الرصد في إطار اجتماعات المائدة المستديرة لمنظ 2

 http://www.oecd.org/investment/g20.htm#foiمن دول االتحاد من أجل المتوسط. ويمكن االطالع عليها في 

3 https://sdgs.un.org/goals/goal10   

4 policy/codes.htm-https://www.oecd.org/daf/inv/investment   

5https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=7250   
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تحقيق التكامل االقتصادي في المنطقة في هذا الفصل في تكامل البنية التحتية والدور الذي تضطلع به  يتعّمق

شبكات النقل والكهرباء اإلقليمية التي تدعم التنمية االقتصادية والقدرة هذا الفصل أيضاً األورومتوسطية. كما يغطي 

سياساتية رامية إلى تعزيز التكامل االقتصادي من خالل  التنافسية على المستويين الوطني واإلقليمي ويقدم توصيات

 .بشكٍل أفضل لبنية التحتية في المنطقةاتطوير 

 
  

 البنية التحتية .3
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 األفكار الرئيسية

  ًالتكامل االقتصادي والتنمية، فهي تسهل حركة األشخاص والسلع والخدمات  لتحقيقتعد البنية التحتية للنقل والطاقة عامالً هاما

حدود وتعزز التنويع االقتصادي. ومع ذلك، ال يزال ترابط البنية التحتية محدوًدا في المنطقة األورومتوسطية، وخاصة لل العابرة

نقل للفي جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط. وعلى الرغم من أن اقتصادات المنطقة قد أنشأت في السنوات األخيرة شبكات 

 .لتلبية احتياجات الترابط المتزايدة بين البلدان غير كافٍ ار طاقة واسعة النطاق، فإن مستوى االستثمللو

  ترابط البنية التحتية في المنطقة االفتقار إلى الترابط متعدد الوسائط، واالعتماد المفرط المتعلقة بتحديات الالنقل، تشمل  قطاعفي

تكاليف الخدمات اللوجستية المرتفعة وحاالت التأخير من المشاركة في سالسل القيمة  نظام الموانئ. وتحدّ تفكك على الطرق و

للبيئة، مثل السكك  مراعاةً النقل األخرى األكثر كفاءة و وسائطالعالمية والتكامل التجاري. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون 

 محدودة حاليًا في المنطقة. تعد الحديدية أو الممرات المائية الداخلية، حالً لحركة الشحن ولكنها

  .لعديد من الموانئ في جنوب وشرق البحر األبيض افي الوقت الحالي  تتمتعيعد النقل البحري القناة الرئيسية للتجارة في المنطقة

مية. كما من أجل زيادة قدرتها التنافسية وتعزيز دورها كبوابات وطنية أو إقليلية الشحن العابر تحسين عمبإمكانية المتوسط 

مهمة في البحر األبيض المتوسط بفضل االستثمارات في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية،  مراكزأصبحت بعض الموانئ 

 والتي بدورها عززت ترابطها باألسواق العالمية.

 نه ال يزال في المراحل يمكن أن يعود تكامل الطاقة بفوائد إنمائية كبيرة على بلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط، إال أ

تهيمن الشركات المملوكة للدولة على قطاع الكهرباء إلى حد كبير، وغالبًا ما تدعمها اإلعانات التي تجعل فاألولى من التنمية. 

سعر الكهرباء منخفًضا للغاية بحيث ال يكون لدى المستثمرين أي حافز لدخول السوق. إن تعزيز المنافسة وإزالة الحواجز التي 

 يساعد في جذب المزيد من االستثمارات في شبكات توليد الكهرباء وتوزيعها. إلى السوق قدالدخول  عترضت

  ع إمدادات متجددة، إال أنها لم تنوّ الطاقة العلى الرغم من أن االقتصادات في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط تتمتع بموارد

ً  يتمقتصادات المحورية أهدافًا وطنية خاصة بالطاقة المتجددة والطاقة بشكل كاٍف بعد. لقد وضعت العديد من اال  تنفيذ حاليا
. وال 2030من المتوقع أن تعتمد العديد منها على الغاز والنفط لتوليد الكهرباء على األقل حتى عام  هالمشاريع ذات الصلة، لكن

إطار تنظيمي متناسق على المستويين الوطني  غيابًضا تشمل التحديات االفتقار إلى البنية التحتية المناسبة فحسب، بل تشمل أي

 ودون اإلقليمي.

  ًبسبب الحواجز التنظيمية في مناطق جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط. فيكشف أيضاً يعد التكامل في البنية التحتية محدودا

أن القيود المفروضة على  االقتصاديةالمباشر الصادر عن منظمة التعاون والتنمية  األجنبي لالستثمارمؤشر القيود التنظيمية 

منظمة التعاون والتنمية الدول األعضاء في االستثمار األجنبي المباشر في هاتين المنطقتين ال تزال مرتفعة نسبيًا مقارنة بمتوسط 

الحديدية والمطارات )لكل من خدمات الركاب والشحن(، وفي  االقتصادية، ال سيما في قطاعات النقل مثل النقل البحري والسكك

 عدد قليل من البلدان، في خدمات توليد الكهرباء وتوزيعها.
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 المقدمة

 أهمية البنية التحتية في تحقيق التكامل اإلقليمي

لالتحاد من أجل المتوسط، الذي أدرك منذ فترة طويلة التأثير  اتبأولوية عالية في جدول أعمال السياس 1يحظى ترابط البنية التحتية

تدامة. المضاعف لترابط البنية التحتية على عملية التكامل اإلقليمي، فضالً عن الدور الرئيسي الذي تضطلع به البنية التحتية في التنمية المس

ترابط البنية التحتية، ال سيما  تحقيق، التزام المنظمة ب2017م في عا االتحاد من أجل المتوسطالتي اعتمدها عمل للطريق الوأكدت خارطة 

 .( )UFM, 2017[1](فيما يتعلق بالترابط في الطاقة والنقل، ومؤخراً الرقمنة )

يمكن أن تساعد البنية التحتية اإلقليمية األفضل اقتصادات المنطقة في االرتقاء من وضعها الهامشي في االقتصاد العالمي واالضطالع 

النقل والطاقة إلى تحسين في ترابط البدور أكثر أهمية في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية. كما يمكن أن تؤدي المستويات العالية من 

لى فرص العمل والتعليم والصحة والخدمات العامة األخرى، فضالً عن األنشطة السياحية، وبالتالي زيادة اإلنتاجية وتعزيز الوصول إ
في  على سبيل المثال، مع توسيع خطوط النقل، يمكن لعدد أكبر من األشخاص. )ITF, 2019-OECD[1](( التنمية االقتصادية واالجتماعية

منطقة االتحاد من أجل المتوسط االستفادة من فرص التنمية الشخصية والمهنية، باإلضافة إلى المساهمة في خلق المعرفة في المنطقة 

 وتحقيق االستقرار والسالم اإلقليميين.

ً ما تشمل مشاريع البنية  تكامل البنية التحتية في المنطقة محدوًدا بسبب مجموعة من التحديات. يبقىعلى الرغم من هذه الفوائد،  غالبا

الداخلية والخارجية. وتتميز المشاريع التي  اتيةقضايا السياسسريعة التأثر بال تعتبروالتحتية التي تدعم التكامل اإلقليمي العديد من البلدان 

وتتطلب تعبئة لرأس المال  عة العامةمرتبطة بالمنفتشكل جزًءا من الممرات اإلقليمية أو الشبكات التي تربط بلدين أو أكثر بخصائص قوية 

حدود معقًدا. يمثل تعدد أصحاب المصلحة المشاركين في المشاريع العابرة لل العابرةعلى نطاق واسع، حيث يكون توزيع التكاليف والفوائد 

اريع العابرة للحدود، وذلك مقارنة للحدود تحديًا إضافيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة تحديد األولويات وتأمين الدعم الواسع النطاق للمش

يدمج الترابط اإلقليمي في تصميم وتطوير الذي قليمي" اإلتفكير الال تزال البلدان بحاجة إلى تطوير نهج "لذا بعملية المشاريع المحلية. 

 البنية التحتية على المستوى الوطني.

ً متزايداً بهدف  استثمارات البنية التحتية في المنطقة يجب أن تركز على الجودة والشمولية بأن  التصدي لهذه التحديات، هناك اعترافا
( واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ بالحاجة إلى نمو أكثر استدامة. وتدعو SDGsواالستدامة. وتقر أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )

الفقراء. يتطلب  والتي تعود بالفائدة علىكثر كفاءة واألمستدامة، الشاملة والية هذه االتفاقيات إلى مزيد من التركيز على ترابط البنية التحت

بنية تحتية منخفضة الكربون، باإلضافة إلى مؤسسات وأنظمة سوق لحلول التوّصل إلى الوفاء بهذه االلتزامات سياسات منصفة ترمي إلى 

 أفضل.

نطقة االتحاد من أجل المتوسط، فضالً عن القضايا التنظيمية التي تؤثر على الطاقة في مللنقل و ةالمادي الشبكاتيركز هذا الفصل على 

 نطاق اتساعأداء هذه الشبكات. ويستخدم مجموعة من المؤشرات لرصد تطور أداء بلدان المنطقة في هذه المجاالت. كما يوضح الفصل 

ستثمارات في البنية التحتية، إلى السؤال الرئيسي حول كيف يمكن من الشواغل المباشرة للتمويل والبيئة التمكينية لال يةالسياساتشات مناقال

للترابط األفضل عبر المناطق والبلدان أن يعزز التجارة واالستثمار والتنمية الصناعية، وفي نهاية المطاف، تحقيق نمو اقتصادي أكثر 

 استدامة وشمولية.

ترابط البنية التحتية اإلقليمية، كما يتضح من اإلعالن الوزاري  تعزيزسياق  ال يغطي الفصل الترابط الرقمي، الذي اكتسب أيًضا أهمية في
إال أنه يقر بأن التقدم المستمر في مجال . ) )UMF, 2014[2](( 2014في عام  الرقمياألول لالتحاد من أجل المتوسط بشأن االقتصاد 

( يّسرع تحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط، ليس فقط كمحرك جديد ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

ل أيًضا كمصدر لالبتكار في جميع القطاعات االقتصادية. وتعمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على إحداث تحوّ  بلللنمو االقتصادي، 

سلطت  إضافةً إلى ذلك،فاءة تجارة الخدمات وتحسين الترابط بين األفراد عبر الحدود. زيادة كوالخدمات العامة،  وتوريدفي سير األعمال 
في العديد من التي تفرضها تحديات الالبنية التحتية الرقمية والتي تقدمها فرص الالضوء على  19-األزمة الصحية واالقتصادية لكوفيد

 ثمارات في الترابط الرقمي لتعزيز إمكانات االنتعاش.اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط، ودعت إلى مزيد من االست

 الفجوات الحالية في البنية التحتية

استثمارات متزايدة في البنية التحتية المادية في العقود الماضية، لكن شهدت العديد من اقتصادات جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط 
٪ من الناتج المحلي 5٪ و3أنفقت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما بين إذ دة. توفير البنية التحتية االحتياجات المتزايلم يواكب 

اإلجمالي سنويًا على البنية التحتية في العقد الماضي، مع التركيز بشكل أساسي على الموانئ والمطارات؛ ويعتبر هذا اإلنفاق أعلى مما 
العديد من الدراسات  أظهرت . )IAI, 2018[3](ه أقل من جنوب آسيا وشرق آسياهو عليه في أمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا الوسطى، ولكن

حول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا افتقار المنطقة إلى االستثمارات في مشاريع الطرق والسكك الحديدية العابرة للحدود التي من 
على الرغم من معدالت االستثمار السنوية  ففي غرب البلقان، .)ISPI, 2019[3]( شأنها تطوير سوق إقليمي وتحسين الترابط داخل المنطقة

الماضية، فإن الفجوات في  15٪ من الناتج المحلي اإلجمالي على مدى السنوات الـ 6في البنية التحتية العامة التي تجاوز متوسطها الـ 
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٪ من شبكة الطرق في منطقة غرب البلقان صيانة أو 30حوالي  ، تطلبت2015في عام )IMF, 2018[3]( البنية التحتية تعد مرتفعة أيًضا

  .)IBRD, 2015[4]( تهاا٪ من شبكة السكك الحديدية تعاني من قيود تحّد من قدر30تحديث فوري، كما كانت 

لحفاظ على البنية التحتية القائمة وإنشاء بنى تحتية أن االحتياجات ل (2020a) في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يقدر البنك الدولي

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 7 يمليار دوالر أمريكي سنويًا )أ 106جديدة، على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، تزيد عن 

كنها أكثر انتشاًرا في مجال النقل البري الفجوات في جميع قطاعات البنية التحتية، ول يمكن العثور على (.3.1اإلقليمي السنوي( )الشكل 

٪( والمياه 9٪ من إجمالي االحتياجات، تليها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )43العابر للحدود والطاقة. يمثل النقل والكهرباء حوالي 

حلي اإلجمالي اإلقليمي ٪ من الناتج الم3 يمليار دوالر أمريكي )أ 46٪(. تتطلب احتياجات الكهرباء وحدها 5والصرف الصحي )

٪ للبلدان المستوردة 6٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة بـ 11السنوي(. وتتطلب الدول المصدرة للنفط بنية تحتية يبلغ مجموعها حوالي 

 إعادة التأهيلياجات الصيانة المناسبة ومراقبة جودة األصول الموجودة، بينما من المتوقع أن تمثل احتتأمين للنفط. ومن الضروري أيًضا 

   .)Estache , et al, 2013[5](( ٪ من إجمالي احتياجات البنية التحتية50أكثر من 

لبنية التحتية في اقتصادات مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من حيث ا. االحتياجات السنوية 3.1الشكل 

 2025حتى عام 

 حسب القطاع

 

العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن؛ أما االقتصادات اإليرانية و مالحظة: تشمل االقتصادات المصدرة للنفط الجزائر والجمهورية اإلسالمية
 المستوردة للنفط فتشمل مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس. يتم تقدير البيانات بناًء على نموذج التوازن العام.

والتي تعتبر صحيحة حتى )Estache , et al, 2013[5](دراسة  استناًدا إلى المنهجية التي تم تطويرها في 2020تقديرات البنك الدولي لعام  :المصدر
 .اليوم

مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وفي الشركات المملوكة للدولة تمّول عادةً  كانتعلى غرار بقية العالم، 

القطاع الخاص المحلي  تواجدالشركات المملوكة للدولة مهيمنة على مشهد البنية التحتية، بينما يعد هذه منطقة، تعد الالعديد من اقتصادات 
( وسيلة لتعبئة المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لكنها PPP)الشراكات بين القطاعين العام والخاص  لذا قد تمثلواألجنبي محدوًدا. 

جهودها لبناء في بذل  األخيرةالسنوات  خالل بعض حكومات المنطقة )مثل األردن والمغرب وتونس ومصر( شرعت تعد محدودة حاليًا.

شراكة لل توكاالراكات بين القطاعين، وإنشاء تحديث قوانينها الخاصة بالش خاللللشراكات بين القطاعين العام والخاص من  موثوقةبيئة 

الشراكات  خاللبين القطاعين أو وحدات متخصصة داخل المؤسسات القائمة. ويمكن لزيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية من 

ً البين القطاعين العام والخاص تحسين كفاءة البنية  خفيف من العبء المالي على الت تحتية وجلب تكنولوجيات ومهارات جديدة، وأيضا
 .)6OECD, 2021][( الميزانيات العامة

التأسيسي االستثمار األجنبي المباشر  تُظهر مراجعةزادت في السنوات األخيرة االستثمارات األجنبية الخاصة، ال سيما في قطاعات الطاقة. 

مشاريع الاالستثمارات المباشرة في المنطقة ال تزال تتدفق بشكل غير متناسب إلى العقارات والُمعلن عنه في االقتصادات الثمانية أن 

لالطالع على االتجاهات العامة لالستثمار األجنبي المباشر في اقتصادات مختارة في  2والوقود األحفوري )انظر الفصل  ةاالستخراجي

مليار دوالر أمريكي، في  535جنبي المباشر التأسيسي في المنطقة أكثر من ، استقطب االستثمار األ2019و 2003المنطقة(. بين عامي 

٪( من إجمالي االستثمارات، تليها مباشرة االستثمارات في مشاريع البنية 32 يمليار دوالر أمريكي )أ 173حين استقطبت العقارات 

(. تعتبر هذه 3.2٪ من إجمالي االستثمارات( )الشكل 25 يمليار دوالر أمريكي أ 133التحتية المتعلقة بقطاع النفط والغاز الطبيعي )

كثر جاذبية لالستثمار األجنبي المباشر التأسيسي في جميع البلدان تقريبًا. على سبيل المثال، اجتذبت مصر الحصة األكبر من األالقطاعات 
٪(. 15يها الجزائر وتونس )مجموع كالهما ٪ من اإلجمالي االستثمارات(، تل43مليار دوالر ) 191االستثمارات في المنطقة بقيمة 

 ٪ لمصر( والعقارات.46استهدفت االستثمارات في هذه البلدان الثالثة في المقام األول قطاعات الفحم والنفط والغاز الطبيعي )
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مليار دوالر  20موعه بكثير، فقد شكلت ما مج نطاق أصغرفي مجال الطاقة المتجددة كانت على التأسيسية على الرغم من أن االستثمارات 

٪ من إجمالي 1 يمليارات دوالر أمريكي فقط )أ 4قطاع النقل  استقطب٪ من إجمالي االستثمارات في المنطقة، بينما 4 يأمريكي أ

االستثمار األجنبي المباشر التأسيسي(. فأصبحت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في السنوات األخيرة، وبصورة متزايدة دول غرب 
 (. بشكل عام، في حين تتزايد هذه االستثمارات، فإنها3.1)اإلطار الصينية وصفقات البناء  اتلالستثمار المستقطبينالبلقان، من أكبر 

 ال يتماشى مع أهداف التنويع االقتصادي في المنطقة. مماتتركز بشكل أساسي في الوقود األحفوري والصناعات االستخراجية، 

. االستثمار األجنبي المباشر التأسيسي الُمعلن عنه في اقتصادات مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال 3.2الشكل 
 2019و 2003إفريقيا، بين عامي 

 عات المختارةحسب القطا

 

 لجزائر ومصر واألردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.لبيانات المالحظة: تتوافر 
  fDi Markets (2020) ،markets-https://www.fdiintelligence.com/fdi إلى استناداً  االقتصاديةالمصدر: منظمة التعاون والتنمية 

 

https://www.fdiintelligence.com/fdi-markets
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 . مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول البلقان3.1المربع 

في البنية التحتية،  ضخمة، استقطبت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البلقان استثمارات صينية 2019و 2005بين عامي 

فها تقريبًا على مشاريع الطاقة، يليها النقل والعقارات. وتعتبر العديد من هذه المشاريع جزًءا من مبادرة الحزام والطريق حيث ركز نص

(BRI وهي استراتيجية تنموية أطلقتها الصين في عام ،)في أضخم االستثمارات لبناء الترابط والتعاون العالميين. تتواجد  2013

مليار دوالر أمريكي( منذ إطالق مبادرة الحزام  16.4٪ )ارتفاًعا من 53دت االستثمارات بنسبة الجزائر ومصر. ففي مصر، زا

٪( 23مليار دوالر أمريكي. ويتركز نصف هذه االستثمارات في قطاع الطاقة، يليه قطاع العقارات ) 26.1والطريق، لتبلغ اآلن 

لة الوحيدة في المنطقة حيث تركز معظم المشاريع على قطاع النقل ٪(. تعتبر الجزائر الدو11وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل )

٪(، بموجب العقود الرئيسية التي تديرها شركات البناء الصينية مثل شركة السكك الحديدية 62أكثر من  يمليار دوالر أمريكي أ 14.6)

. وهذا هو الحال في تونس، أصغرعلى نطاق  (. كما استقطبت دول أخرى في المنطقة استثمارات صينية، وإن كان ذلكCRCالصينية )

 ماليين دوالر من االستثمارات في العقارات. 110التي استقطبت 

قطاع الطاقة، بينما استقطب  إلى٪ منها 71 وذهب مليارات دوالر، 3بلغ إجمالي االستثمارات الصينية في البوسنة والهرسك حوالي 

مليار دوالر من االستثمارات التي تركز بشكل أساسي على قطاع النقل. إلى جانب االستثمارات الصينية، ساهم  1.2الجبل األسود 

قان منذ مليار دوالر أمريكي في البنية التحتية للنقل والطاقة في غرب البل 13االتحاد األوروبي أيًضا بتقديم منح وقروض تزيد عن 

مليار  11التسعينيات. وفي اآلونة األخيرة، أطلق االتحاد األوروبي الخطة االقتصادية واالستثمارية لغرب البلقان، وهي حزمة بقيمة 

دوالر أمريكي للمشاريع الرئيسية الهادفة إلى تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي. تشمل المشاريع ذات األولوية روابط النقل والطاقة 

 عزيز التنمية االقتصادية وتكامل السوق والتجارة العابرة للحدود داخل المنطقة ومع االتحاد األوروبي.لت

، حسب 2019و 2005االستثمارات الصينية ومشاريع البناء في اقتصادات مختارة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والبلقان بين عامي 

 القطاع

 

 ى الزراعة والمرافق والسياحة والتعليم والصحة والكيماويات والترفيه والصناعة والمنسوجات واالتصاالت.مالحظة: تشمل القطاعات األخر
 ، المفوضية األوروبية )2020؛ )BTI(مؤّشر التحّول من منّظمة بيرتلسمان ستيفتونغ بشأن لجزائر للتقرير القطري ا (؛ )AEI, 2019[7](المصدر

)[8]European Commission, 2020b(. 

 رصد تكامل البنية التحتية

ً  جميع البلدانالخاصة بتتوفر المؤشرات الدولية لتكامل البنية التحتية  في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، بما في ذلك منطقة جنوب  تقريبا

عن حالة تكامل النقل والطاقة في المنطقة،  معلومات محدثةوشرق البحر األبيض المتوسط. وتهدف المؤشرات المختارة للرصد إلى تقديم 
المؤشرات بمزيد من  توفرهال المعلومات التي (. يتم استكما3.1وللمساعدة في تحديد الفجوات والمجاالت التي يمكن تحسينها )الجدول 

 المعلومات الواقعية المتميزة حول الوضع الحالي في مختلف االقتصادات.
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 . المؤشرات الرئيسية لتكامل البنية التحتية في االتحاد من أجل المتوسط3.1الجدول 

 التواتر التغطية الوصف المؤشر

 .I 1 المؤشر
عابرة المشاريع ال

 قطاعيللحدود في 
 النقل والطاقة

يقدم هذا المؤشر لمحة عامة عن مشاريع البنية التحتية اإلقليمية المختارة في 
 الطاقة والنقل التي تم التخطيط لها وتحت اإلنشاء. يقطاع

 مصادر متعددة

جميع أنحاء منطقة 
االتحاد من أجل 

 المتوسط

 عّدة سنوات

. القيود I 7 المؤشر
التنظيمية 
على المفروضة 

االستثمار األجنبي 
المباشر في قطاعي 

 الطاقة والنقل

يقيس هذا المؤشر مدى تقييد قواعد االستثمار األجنبي المباشر للبلد في 
؛ آليات الفرز أو الموافقة األجنبيةأربعة مجاالت: القيود على حصة الملكية 

التمييزية؛ القيود المفروضة على الموظفين األجانب الرئيسيين؛ والقيود 
قطاعاً، من بينها القيود المفروضة على النقل )الجوي  22تشغيلية. ويغطي ال

 والبحري والسطحي( وخدمات الطاقة )توليد الكهرباء وتوزيعها(.

 OECD FDI restrictiveness index المصدر:

متاح لدول منظمة 
ية التعاون والتنم

االقتصادية واالتحاد 
األوروبي وألبانيا 
والجزائر والبوسنة 
والهرسك ومصر 
واألردن ولبنان 

والمغرب والسلطة 
 الفلسطينية وتونس

سنوي، آخر 
إصدار متوفر 

2019 

    النقلقطاع 

داء أ .I2 المؤشر
 الخدمات اللوجستية

للبنك يقيس هذا المؤشر، استناًدا إلى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية  
الدولي، جودة الخدمات اللوجستية التجارية في البلد. كما إنه يقيس تطلعات 
مشغلي الخدمات اللوجستية في البلدان التي يعملون فيها وتلك التي يتاجرون 

 معها ميدانياً.

 World Bank Logistics Performance Index المصدر: 

االتحاد من منطقة  كافة
باستثناء ، أجل المتوسط

 السلطة الفلسطينية

نصف 
سنوي، آخر 

متوفر إصدار 
2018 

 .I 3 المؤشر
بخطوط  االرتباط

النقل البحري 
 المنتظمة

خطوط ل العالميةشبكات اليقيس هذا المؤشر مستوى اندماج كل دولة في  
للقيمة  100. كما يعتمد على مؤشر تم تحديده عند المنتظمةالنقل البحري 

. وهو يتألف من 2006القصوى للترابط القطري في الربع األول من عام 
 المعادلةوحدات ال، سعة الموانئ في المنتظمالسفن  رسومكونات:  ست

 المنتظمةالنقل البحري خطوط ( سنويًا، عدد خدمات TEUلعشرين قدماً )
ومتوسط حجم السفن )في وحدة  المنتظمة، النقل البحري خطوط وشركات
 المنتظمةالنقل البحري خطوط لعشرين قدماً(، وعدد خدمات  معادلة
 إلى دول أخرى. ةالمباشر

 UNCTAD Maritime Transport Indicators المصدر:

االتحاد من منطقة  كافة
باستثناء ، أجل المتوسط

 السلطة الفلسطينية

خر آسنوي، 
إصدار متوفر 

2020 

مدة . I 4ر المؤش
الرسو الوسيطة في 

 ()باأليام الميناء

 ميناءسفن الحاويات في تي تقضيها )باأليام( ال الرسو مدةيقيس هذا المؤشر 
 نظامال بياناتالدولة خالل سنة تقويمية واحدة. إن األرقام مستمدة من دمج 

معلومات المسح المينائي الذي تجريه تحديد الهوية مع اآللي ل
MarineTraffic  ،)http://marinetraffic.com( السفن التي  يشمل ذيوال

ستثنى سفن الركاب والعبارات من تُ طن. و 1000تبلغ حمولتها اإلجمالية 
 الحسابات.

 UNCTAD STAT المصدر:

من االتحاد منطقة  كافة
 أجل المتوسط

سنوي، آخر 
متوفر إصدار 
2018 

    الطاقةقطاع 

 . I 5 المؤشر
مؤشرات الحصول 

 على الكهرباء

من الشركات تقيس هذه المؤشرات اإلجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة 
ً ل . باإلضافة إلى لحصول على توصيل كهرباء دائم لمستودع تم تشييده حديثًا

وشفافية التعريفات وسعر  موثوقية إمدادات الكهرباء ذلك، فتقيس أيًضا
 الكهرباء.

 World Bank Doing Business  المصدر:

االتحاد من منطقة  كافة
 أجل المتوسط

سنوي، آخر 
متوفر إصدار 
2019 

تدفقات . I 6 المؤشر
 تجارة الكهرباء

يقيس هذا المؤشر الواردات والصادرات اإلقليمية من الكهرباء داخل  
قاعدة بيانات األمم المتحدة االتحاد من أجل المتوسط. تستند المعلومات إلى 

)كومتريد( بشأن تدفقات الطاقة  اإلحصائية لتجارة السلع األساسية
 الكهربائية.

 baseUN Comtrade Data المصدر: 

االتحاد من منطقة  كافة
 أجل المتوسط

سنوي، آخر 
متوفر إصدار 
2019 

 النقل والطاقة قطاعي. المشاريع العابرة للحدود في I 1المؤشر 

زيادة ترابط اقتصادات جنوب لتعتبر مشاريع البنية التحتية اإلقليمية مهمة لتعزيز التكامل في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، ال سيما 

وشرق البحر األبيض المتوسط. تم تحديد عدد من مشاريع النقل والطاقة العابرة للحدود في إطار مبادرات وبرامج مختلفة تشمل العديد من 

من المشاريع القائمة التي تربط بين  اجزءً يشكل ادات في المنطقة. تعتبر بعض هذه المشاريع جديدة، في حين أن البعض اآلخر االقتص

ي البنية بلدين أو أكثر. ويتم استخدام إنجاز المشاريع القائمة وإطالق مشاريع جديدة كأحد األبعاد لقياس التقدم المحرز في التكامل اإلقليمي ف

 التحتية.

https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/downloadPrompt.aspx
http://marinetraffic.com/
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=170027
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/getting-electricity
https://comtrade.un.org/data/
https://comtrade.un.org/data/
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 تشمل مشاريع البنية التحتية اإلقليمية الرئيسية، قيد اإلنشاء أو المخطط لها، التي تشارك فيها اقتصادات المنطقة ما يلي:

 النقل

  قيد اإلنشاء حاليًا، إلى ربط شبكات الطرق السريعة الوطنية وهو ، للمغرب العربيالسريع البري الطريق  المحور األوسط منيهدف

والمغربية والتونسية. وسيوفر ممًرا سريعًا مستمًرا من أكادير )المغرب( إلى رأس جدير )الحدود التونسية الليبية(. ومن الجزائرية 
مليون دوالر أمريكي )بتمويل من االتحاد األوروبي وحكومتي تونس والمغرب( ويعتبر ذا أهمية  797المتوقع أن يكلف المشروع 

 ة ألنه سيؤدي إلى تحسين ظروف النقل وتسهيل العالقات التجارية وزيادة التنقل لسكان المنطقةاستراتيجية للمنطقة األورومتوسطي
)[8]UfM, 2017a(. 

 كيلومتر يربط شمال شرق إيطاليا  1.500هو طريق سريع بطول  ،قيد اإلنشاء حاليًا ،مشروع الطريق السريع األدرياتيكي األيوني

ممر الشبكة األساسية  سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود. ويعتبر المشروع جزءاً منب مروراً ب اليونان جنوب غرب
 ربط وسط وشمال أوروبا بشبه جزيرة البلقان. وتقدر تكلفة المشروعت التي( TEN-Tشبكة النقل عبر أوروبا )للبحر المتوسط في 

  . ) ,2018Total Slovenia News]9[( المعنيةي، بتمويل جزئي من حكومات الدول مليار دوالر أمريك 1.428 بحوالي

 كم عالي السرعة من  76بطول جديد  جزءكابيكول )تركيا( هو مشروع سكة حديد مخطط له يتضمن بناء -خط سكة حديد هاكالي

السرعة  ةعالي ةجديدالحديد المن خط سكة  اً جيركيزكوي مباشرة. يعد المشروع جزءكالي في اسطنبول إلى ما قبل محطة لمحطة ها
ومن المتوقع أن  (TEN-T)أيًضا جزًءا من شبكة النقل عبر أوروبا سيشكل بين اسطنبول وكابيكول بالقرب من الحدود مع بلغاريا. و

لالستثمار في البنية التحتية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  مليون دوالر أمريكي؛ كما سيتم تمويله من قبل البنك اآلسيوي 382يكلف 

 . )AIIB, 2020[10]( والتنمية

 الطاقة

  لنقل الغاز الطبيعي من منطقة بحر  ،قيد اإلنشاء حاليًاوهو  ،كم 878خط األنابيب عبر األدرياتيكي هو خط أنابيب نفط وغاز بطول

مليار متر مكعب سنويًا، والتي يمكن  10اليونان وألبانيا وإيطاليا. ستكون السعة األولية لخط األنابيب ب مروراً وبا قزوين إلى أور

يتم وسمليار دوالر أمريكي،  4.3 التأسيسيمليار متر مكعب سنويًا في المستقبل. من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع  20توسيعها إلى 

( وشركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان BP Global( وبريتيش بتروليوم )Snam Rete Gasغاز )سنام ريتي ن قبل تمويله م

(SOCAR( وفلوكسيس )Fluxys( وإيناغاز )Enagas( ومجموعة أكسبو )AXPO Group) )[11]NS Energy, 2020( . 

 ،بين  ميغاواط 2.000وهو قيد اإلنشاء حاليًا، تطوير خط ربط كهربائي بقدرة  يتضمن مشروع الربط الكهربائي األوروبي األفريقي

ستتمتع  في العالم.موصل كهرباء داخلي  كيلومتًرا، ويعتبر أكبر 1.396مصر وقبرص واليونان وأوروبا. يبلغ طوله اإلجمالي 

مليار دوالر أمريكي. من المتوقع أن يبدأ  3ميغاواط وبتكلفة تقديرية تبلغ  1.000نقل أولية تبلغ  سعةبالمرحلة األولى من البناء 

كريت في كانون األول/ديسمبر -، بينما من المتوقع أن يبدأ خط قبرص2022مصر في كانون األول/ديسمبر -تشغيل خط قبرص

 االتحاد األوروبي الوطنية والدولية وأنظمةات الصناعية . ومن المتوقع أن يتم تطوير المشروع وفقًا ألفضل الممارس2023

)[11]EuroAfrica Interconnector, 2020(ن مشروع ربط الطاقة بين إيطاليا والجبل األسود وصربيا والبوسنة والهرسك، وهو وّ يتك

كيلومتًرا عبارة عن وصالت طاقة تحت البحر( بين إيطاليا  433ا كيلومتًرا )منه 455قيد اإلنشاء حاليًا، من خط كابل جديد بطول 

( بين صربيا والبوسنة والهرسك. تم تصميمه للسماح بتصدير kWكيلو واط ) 400 التيار الكهربائي بقدرة والجبل األسود وخط نقل

الجبل األسود مركًزا إقليميًا مهًما. يتسم  الطاقة المتجددة من غرب البلقان إلى إيطاليا وإنشاء سوق طاقة أوروبية متكاملة، مع كون
.  )Serbia Energy, 2019[11](المشروع بأهمية أكبر للمنطقة من حيث أنه يمثل أول ربط للطاقة بين غرب البلقان واالتحاد األوروبي

 .(Terna) قبل المستثمر اإليطالي تيرنا من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع مليار دوالر أمريكي وسيتم تمويله من

 د ايتضمن مشروع الربط الكهربائي إلم(Elmed ) تيار مستمر )الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(، وهو قيد اإلنشاء حاليًا، تطوير

إليطالية والتونسية، كيلومتر، سيربط الكابل شبكتي الكهرباء ا 200ميغاواط بين تونس وصقلية. بطول  600بحري عالي الجهد قدرته 

من بين األهداف األخرى، يهدف المشروع إلى مساعدة تونس على دمج طاقتها المتجددة المستقبلية  مما يتيح لهما تجارة الكهرباء.
كي مليون دوالر أمري 600عمق. سيتم تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته األتكامل المع شبكة الطاقة األوروبية األوسع وتمكين  الدورية

 باالشتراك بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة تيرنا اإليطالية.

  إنتاج الطاقة الشمسية من أجل  طيغاواج 20خطة الطاقة الشمسية المتوسطية هي مشروع مخطط لبناء محطة توليد الكهرباء بسعة

 ) نقل الكهرباء في المنطقة األورومتوسطيةسعة و. الهدف النهائي هو تطوير الطاقة المتجددة 2020في شمال إفريقيا بحلول عام 

)[12]Plan Solaire Mediterranean, 2020( . 

مستوى أعلى من التكامل، إال أنها قد ال تكون كافية  لضمانهذه المشاريع والمبادرات اإلقليمية ستوفر بنية تحتية إضافية حتى لو كانت 

لبلدان أيًضا دمج البعد اإلقليمي في ينبغي على السد الفجوات في البنية التحتية في البلدان. وبهدف تسهيل تطوير البنية التحتية اإلقليمية، 

البلدان التي تأخذ في االعتبار أهداف  عبرلبنية التحتية حاليًا عدد من استراتيجيات ايتوفر استراتيجيات وخطط البنية التحتية المحلية. 

 الترابط اإلقليمي:
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  2040في المغرب، تهدف استراتيجية السكك الحديدية (Plan Rail Maroc)  إلى تطوير شبكة السكك الحديدية في جميع أنحاء

 2030الوطنية للموانئ في أفق  االستراتيجيةتهدف . و )ONCF, 2020[12]( والمساهمة في التنمية العمرانية 2040البالد بحلول عام 

 إلى توسيع وتحديث موانئ الدولة على طول سواحل المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط.

  السفن الكبيرة وجعل الجزائر مركًزا  استضافةفي الجزائر، يعد تحديث الموانئ من األولويات المهمة الهادفة إلى زيادة قدرتها على
حديد الكما أن افتتاح خط سكة .  )International Trade Administration, 2019[13]( منطقة البحر األبيض المتوسطفي  رئيسيًا

 .) Business Group, 2017Oxford[13]( اإلقليمي الترابطيربط عنابة بتونس يعزز الذي 

  الخاصة بكل قطاع. وتشمل  2022 - 2018في األردن، تم تحديد أولويات البنية التحتية في خطة تحفيز النمو االقتصادي األردني

مع الدول  لتحقيق الترابطأهداف الخطة إنجاز وتطوير شبكات النقل مثل المطارات والموانئ، وتطوير نظام نقل متعدد الوسائط 

 المجاورة وأوروبا.

الدولية الحالية المصممة  والصكوكالستفادة من األدوات ل عند تطوير البنية التحتية اإلقليمية، يجب أن تتعاون الحكومات في المنطقة

ارة المعترف بها دوليًا المخت والصكوك.أ قائمة باألدوات 3. يقدم الملحق المشترك تشغيلهاو ومواءمتها لتحسين جودة شبكات البنية التحتية

قد يكون االلتزام بمبادئ أفضل الممارسات مكلفًا على المدى القصير، ألن مشاريع البنية التحتية يجب  والمتعلقة بالبنية التحتية المستدامة.

معايير مختلفة مع حياة أقل من البنية التحتية الدورة متعلقة بتكاليف  لكن يترتب عنهاأن تفي بمعايير أعلى من الكفاءة والسالمة واالستدامة؛ 

 تكاليف طويلة األجل. يؤدي إلى، مما قد الوطنيعلى المستوى 

 . أداء الخدمات اللوجستيةI 2المؤشر 

لعالمية. النقل والخدمات اللوجستية بدوٍر مهٍم في تعزيز الروابط بين األسواق المحلية والعالمية وتسهيل التجارة اإلقليمية واقطاع يضطلع 

في منطقة جنوب وشرق البحر  تهافي السنوات األخيرة، ال تزال جودة البنية التحتية وكمي تم تحقيقهاالتي  على الرغم من اإلنجازات الكبيرة

لي التأخير. ويكشف مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدوحاالت ، مما تسبب في ارتفاع تكلفة التجارة وغير كافيةاألبيض المتوسط 
(LPI (، الذي يقيس جودة البنى التحتية وكفاءة الخدمات الجمركية، عن اختالفات كبيرة بين اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط )الشكل

3.3.) 

 2010في عام  2.61نت درجتها من حسّ قد أن مصر  علىمؤشر أداء الخدمات اللوجستية  يدلّ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

في الترتيب اإلجمالي للدول؛ كما حسنت الجزائر من أدائها بنسبة  67إلى المرتبة  92، حيث انتقلت من المرتبة 2018في عام  2.82إلى 

٪ على التوالي. 19٪ و9.5حيث انخفض أداؤهما بنسبة  2010هناك مجال كبير للتحسين مقارنة بعام ال زال  ٪. أما في تونس ولبنان،3.8

، وهو ما قد 109إلى المرتبة  50، حيث انتقل من المرتبة 2018في عام  2.54إلى  2012في عام  3.03من تراجع أداء المغرب كما 

في المغرب العديد من مشغلي الخدمات اللوجستية الذين  ويتواجديرجع إلى ضعف الخدمات الجمركية والقدرة على تتبع الشحنات وتعقبها. 

 ,Chauffour)  عدد مشغلي الخدمات اللوجستية الذين يستوفون المعايير الدولية منخفًضا يعتبرفيقدمون خدمات منخفضة الجودة ومجزأة، 

في الوقت الحاضر، هناك العديد من الروابط المفقودة في النقل البري والسكك الحديدية التي تعيق تطوير الممرات التجارية. 2018]14[(

ودة إغالق الحدود المغربية الجزائرية، مما يجعل من المستحيل نقل السلع من ليبيا وتونس والجزائر إلى المغرب وتشمل هذه الروابط المفق

أو موريتانيا براً. وتتوقف خطوط السكك الحديدية في الجزائر والمغرب وتونس أيًضا عند الحدود، مما يجعل ترابط السكك الحديدية 
  ),IMF 2019[15](ضعيفًا

(. في حين أن الخدمات 2.66( وألبانيا )2.75ليها الجبل األسود )ي(، 2.81في غرب البلقان، حققت البوسنة والهرسك أفضل أداء )

إلى أن البلدان ذات األداء اللوجستي الضعيف تميل اللوجستية الجيدة ليست ضمانًا للمشاركة األعمق في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية، 
 . )World Bank, 2017[16]( تكون أقل مشاركة في التجارة

كبيرة في أنظمة النقل واللوجستيات، مما يؤدي إلى ارتفاع نوعية في منطقة البلقان، يهيمن النقل البري على قطاع الشحن، وهناك فجوات 
النقل األخرى األكثر  وسائطيمكن أن تكون .  )World Bank, 2018[17](تويات التلوثفضالً عن ارتفاع مس واالزدحام،تكاليف التجارة 

وغالبًا  كفاءة واستدامة بيئيًا، مثل السكك الحديدية أو الممرات المائية الداخلية، حالً لحركة الشحن، ولكنها محدودة في جميع أنحاء المنطقة،
 .)Ash N and Gibb A, 2018[16]( ما تحتاج إلى صيانة أو إصالح عاجل
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 اقتصادات مختارة من االتحاد من أجل المتوسط في . أداء الخدمات اللوجستية3.3الشكل 

 )األفضل( 5( إلى  )األسوأ 1الدرجة من 

 
( إلى دراسة استقصائية عالمية لمشغلي الخدمات اللوجستية الميدانيين، ويقدم LPIمالحظة: يستند مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي )

 .2010بدالً من  2012تعود بيانات المغرب إلى عام  .معهاويمارسون التجارة فيها حول "الودّية" اللوجستية للبلدان التي يعملون  مالحظات
 (،LPIقاعدة بيانات مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بالبنك الدولي )المصدر: 

.  https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure 
 

نطقة ومشاركتها في شبكات اإلنتاج. إن مشاركة يعد تحسين جودة البنية التحتية والخدمات اللوجستية أمًرا بالغ األهمية لتحقيق تكامل الم

اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في التجارة وسالسل القيمة مدفوعة جزئيًا باألنظمة القائمة على المناطق الخالصة مثل 

التي  الخاصة في تونس واألردنأنظمة التصدير أو المنطقة الحرة لطنجة في المغرب، أو المنطقة االقتصادية لقناة السويس في مصر، 

 تضطلع بدوٍر مهٍم في التنمية االقتصادية لمنطقة البحر األبيض المتوسط.

  وإنشاء المنطقة االقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز مكانة قناة السويس كطريق  2015في مصر، يهدف توسيع قناة السويس في عام

 من أجل جذب االستثمار والنمو الموجه نحو التصدير. للتجارة البحرية العالمية، واستغالل إمكاناتها

  للخدمات اللوجستية والصناعية، ويربط بين ً ميناء في جميع أنحاء  186في المغرب، يمثل ميناء طنجة المتوسط مركًزا رئيسيا

محركات للتصدير إلى األسواق العالم. كما يتم استخدامه حاليًا كمنصة لكبار مصنعي السيارات األوروبيين لتجميع المركبات وبناء ال

األوروبية واألفريقية. يتمثل هدف مشروع ميناء طنجة المتوسط في دمج المغرب بشكل أفضل في سالسل التوريد العالمية من 

 العالمية. النقل البحريوإمكانية الوصول المباشر إلى طرق  الحرةخالل تقديم مناطق لوجستية مع مزايا الموانئ 

 وانئ الجافة التي تم إنشاؤها في بلدان مختلفة في المنطقة جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية لوجستية ناجحة:تعتبر مشاريع الم

  البالد ، أول ميناء داخلي في 2022أكتوبر الجاف، المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام  السادس منفي مصر، سيكون ميناء(DB 

)[17]Schenker, 2020 . لوجستي في إفريقيا.  مرفقألف متر مربع(، وسيكون أكبر  420فدان )حوالي  100فتبلغ مساحته أكثر من

ً وسيتم ربطه بخطوط السكك الحديدية بين اإلسكندرية ومدينة السادس من  720بالتكفّل بـيقوم من المتوقع أن  ألف حاوية يوميا

تحسين الخدمات  من أجلئ جافة تهدف الحكومة إلى تطويرها في جميع أنحاء البالد أكتوبر. يعتبر المشروع واحًدا من ثمانية موان

  اللوجستية.

  يهدف األردن إلى إنشاء شبكة من الموانئ الجافة الستغالل موقعه الجغرافي كممر طبيعي للنقل والخدمات اللوجستية بالنسبة لباقي

ربط السكك الحديدية بالشبكة حيث سيتم وفي الماضونة في عمان وفي المفرق موانئ الجافة في معان، إلنشاء الالمنطقة. تم التخطيط 
هذه المشاريع، التي تعد جزًءا من سياسة  لعيمكن أن تضط.  )Oxford Business Group, 2016[17]( اللوجستية الشاملة في البالد

  د المزيد من التدفقات التجارية والتبادل التجاري في المنطقة.لوجستية متكاملة، بدوٍر مهٍم في تسهيل األنشطة االقتصادية التي تولّ 

https://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure
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 المنتظمةالنقل البحري  الترابط مع خطوط. I 3المؤشر 

جميع أنحاء العالم، فيعتبر النقل البحري أهم وسائط نقل في ٪ من قيمة التجارة 70٪ من حجم التجارة الدولية، وما يعادل 80تنقل السفن 

٪ 27تركز شواطئ البحر األبيض المتوسط حالياً حوالي  .)1UNESCWA, 2018][7( السلع، السيما في منطقة البحر األبيض المتوسط

للنقل البحري شواطئها، مما يجعل المنطقة طريقًا تجاريًا مركزيًا  بينالبحري القصير  والنقلفي العالم  المنتظمةمن الخدمات 

ومع ذلك، فإن الشبكات البحرية في البحر األبيض المتوسط مجزأة، األمر الذي يعيق تطور  )SRM, 2020a[18]() الحاوياتب العالمي

٪ فقط من إجمالي حركة البضائع 5التجارة البحرية داخل المنطقة. فتمثل حركة الشحن بين دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

  )IMF, 2019[15](15٪ وبين أوروبا وشمال إفريقيا 70تبلغ  في البحر األبيض المتوسط، في حين أن الحركة بين الموانئ األوروبية

بين الموانئ أو  الروابطانخفض عدد إذ الشرق األوسط وشمال إفريقيا. منطقة بشكل عام، هناك القليل من الروابط المباشرة بين بلدان 
 ,Arvis et al) 2016 (في عام 1.532إلى  2009في عام  2.279أزواج الموانئ عبر البحر األبيض المتوسط في السنوات األخيرة، من 

األوروبيين. وهناك عدد قليل جًدا من روابط مباشرة فقط مع أقرب شركائها التجاريين بتونس  تتمتععلى سبيل المثال، . (2019]19[(2019

، مثل أخرىلدول تابعة المباشرة بين بلدان المغرب العربي، والتي تنقل سلعها داخل المنطقة عبر موانئ  المنتظمة خطوط النقل البحري

 تنافسية األسعار.د مثل هذه التحويالت تكاليف تجارية إضافية وتقلل من مرسيليا أو ألميريا أو روتردام )المرجع نفسه(. تولّ 

مؤشر تمركزها في شبكات النقل العالمية والشحن والخدمات األخرى. يكشف  حسننجاح ترابط الموانئ على ليعتمد أحد العوامل األساسية 

طوط النقل البحري لخ العالميةشبكات اللذي يرصد مدى جودة ترابط البلدان با ،2(LSCI)االرتباط بخطوط المالحة البحرية المنتظمة 

(. وتحتل إسبانيا وألمانيا 3.4البحر األبيض المتوسط بشكل عام لتكون جزًءا من هذه الشبكات )الشكل  ، أن هناك مجااًل لموانئالمنتظمة

من  مرتبة عالية بفضل موانئها البحرية العالمية الرئيسية. أما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فسجل المغرب ومصر أعلى

أقرانهما في المنطقة. وفي غرب البلقان، تحتل كل من ألبانيا والجبل األسود مرتبة متدنية. وباستثناء موريتانيا وتونس، حسنت معظم 
وإسرائيل والمغرب. ونظًرا ألن  3حيث أحرزت اليونان واألردن أكبر تقدم، تليهما لبنان - 2020و 2010البلدان من أدائها بين عامي 

مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحرية رة الدولية، ال سيما في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تتم عن طريق البحر، فإن معظم التجا

 بلد.في اللقدرة التنافسية التجارية التي تحدد ا العناصر الهامةيعد أيًضا أحد المنتظمة 

 2020و 2010، بين عامي المنتظمةالنقل البحري بخطوط  االرتباط. 3.4الشكل 

 100إلى  0على مقياس من   

 

( بشأن المؤشرات الرئيسية لمزيد من التوضيح حول ما يقيسه المؤشر. يعكس المؤشر الخاص بلبنان الوضع 3.1مالحظة: يرجى االطالع على )الجدول 
 وما تبعه من انقطاع في الخدمات اللوجستية. 2020ب/أغسطس آقبل االنفجار في مرفأ بيروت في 

  http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92: مؤشرات النقل البحري لألونكتاد، صدرالم

 من أداء الخدمات اللوجستية، تعززبين السياسات التي  اتيةالسياسجراءات اإلبهدف زيادة المشاركة في سالسل القيمة، يجب أن تجمع 

بناء على االتفاقات التجارية مع الشركاء اإلقليميين وغير اإلقليميين. توفر اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية وذلك في سبيل ال
(AfCFTAالتي تم توقيعها مؤخًرا، فرًصا لجنوب البحر األبيض المتوسط م ،) أسواق جديدة وجذب االستثمار.العثور على ن حيث 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q1 2020 Q1 2010

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92


104    

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  

 )باأليام( الميناءفي مدة الرسو الوسيطة . I 4المؤشر 

تعزيز  الموانئ في البحر األبيض المتوسط  يجب علىبهدف االستفادة بشكل أكبر من التجارة الدولية وتعزيز دورها كطريق بحري مهم، 

الرئيسية في البحر األبيض المتوسط بيرايوس )اليونان(، ومرسى شلوق الشحن العابر  مراكز. تشمل للشحن العابروضعها كمركز عالمي 

ال يقتصر  )المغرب(.)إيطاليا(، والجزيرة الخضراء وفالنسيا )إسبانيا(، وقناة السويس )مصر(، وطنجة المتوسط  )مالطا(، وجويا تورو

على سبيل المثال، التكامل بين مرافق ، يجي، بل أيًضا على الجودة الشاملة للخدماتتحديد قدرتها التنافسية على موقعها الجغرافي االسترات
يتم تشغيل جميع موانئ الحاويات هذه من قبل .  )Euromesco,, 2020[18]( الداخلية والممرات متعددة الوسائطالطرفية الموانئ والمحطات 

في بلدان مختلفة؛ كما يتم نقل أفضل الطرفية الداخلية  ل كل منهم عدًدا كبيًرا من المحطاتمية، فيشغّ العالالطرفية مشغلي المحطات 

دد الطرفية ، مما يخلق ضغًطا تصاعديًا مستمًرا على مستويات الخدمة. وهذا يعني أن جاذبية المحطات المحطاتجميع  إلىالممارسات  تُح 
 . )OECD, 2017[19]( داءللسماح للمشغلين بتحسين األالممنوحة  متيازاتاال كيفية استغاللأيًضا من خالل 

فإن تقليص كل ساعة ترسو فيها السفينة . ة التجاريةكما يعد الوقت الذي تقضيه السفن في الميناء مؤشراً على كفاءة الميناء وقدرته التنافسي

التكاليف واالستثمارات، بما في ذلك النفقات  من خالل حذفالموانئ وشركات النقل والشاحنين على توفير المال في الميناء تساعد 
 .  )UNCTAD, 2019[20]( السلعمن  اتالسفن وتكاليف االحتفاظ بالمخزون علىالرأسمالية 

جنوب  عن اختالفات بين موانئ الميناء،السفن في قضيها ت التي المدة حولها األونكتاد تالتي جمع ،تكشف بيانات الحركة البحرية الجديدة
الشكل تقريبًا لديها مدة رسو تقل هذا (. في حين أن جميع الموانئ الواردة في 3.5)الشكل لسفن الحاويات  وشرق البحر األبيض المتوسط

 كثر تحديداً:أسو تزيد عن ثالثة أيام. وبشكل عن يوم واحد، فإن الجزائر وتونس هي االستثناء، مع مدة ر

  تراوح متوسط الوقت الذي تقضيه سفن الحاويات في الميناء في عملية رسو واحدة في منطقة الشرق األوسط 2019في عام ،

ا في تونس يوماً، بينم 0.8في الجزائر. كما سجل لكل من المغرب واألردن  أيام 3.2يوًما في لبنان إلى  0.6وشمال إفريقيا من 

 و يوم على التوالي. أيام 3.1و مدة الرس فبلغتومصر، 

  ،يوم في ألبانيا. 0.9يوم، بينما تبلغ  0.5الجبل األسود هو األفضل أداًء، حيث تبلغ مدة الرسو في الميناء إن في غرب البلقان 

 أقل من  2019االتحاد األوروبي األخرى في عام السفن في موانئ دول لغت مدة الرسو الوسيطة التي تقضيها باستثناء اليونان، ب

 يوم واحد.

 2019، عام مدة الرسو الوسيطة في الموانئ. 3.5الشكل 

 

 مالحظة: تشير سفن الحاويات إلى السفن التي تحمل حاويات بحرية معيارية.
 .سفن في الموانئ وأدائهامدة الرسو الوسيطة للاحصائيات األونكتاد حول : المصدر

تركيز خطوط النقل البحري بالحاويات،  هي ارتفاعنقل الحاويات في البحر األبيض المتوسط  التي طرأت على قطاعمن أهم التطورات 

العقود األخيرة، ويرجع ذلك أساًسا إلى  بالتسارع على مدىهذا االتجاه  أخذويترتب على ذلك انعكاسات مهمة على المستوى اإلقليمي. ف

 ارتفع، 2016و 2002الستحواذ وزيادة التحالفات بين الشركات الكبيرة لخطوط النقل البحري بالحاويات. بين عامي عمليات الدمج وا

ونتيجة لذلك، يتحكم عدد أقل من الجهات الفاعلة .  )OECD, 2017[19](٪ 50٪ إلى 25من حوالي  سفن الحاوياتمعدل تركيز أكبر أربع 

الشحن  المزيد من استقطابالرئيسية في التدفقات األكبر للبضائع، األمر الذي سيحدد قدرة موانئ جنوب البحر األبيض المتوسط على 

بالنسبة للتجارة بين آسيا وأوروبا، يمكن  على سبيل المثال، ، وذلك اعتماًدا على القدرة التنافسية لطرق التجارة الخاصة بها.العابر للبضائع
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رسوم المفروضة من قبل قناة السويس، وهو الخدماتها عبر كيب هوب حول القارة األفريقية لتجنب  تغيير مسارلشركات نقل الحاويات 
ن من خدماتهما بتحويل مسار خدمتي MSCو Maerskأمر ممكن اآلن بفضل أسعار النفط المنخفضة. على سبيل المثال، قامت شركتا 

على  مما ضغط، 19-في الواقع في سياق أزمة كوفيد ذلكحدث والمشتركة، بإضافة سبعة أيام للرحلة ذهابًا وإيابًا بين آسيا وشمال أوروبا. 

 .)ITF, 2020-OECD[20]( هاتعريفاتلتخفيض هيئة قناة السويس 

تكييف البنية التحتية وهو ظهور سفن الحاويات العمالقة. نظًرا النخفاض تكاليف النقل للطن بسبب  هناك اتجاه مهم آخر ذي صلة يتطلب

القة. وعلى الرغم مبميزة نسبية في نقل السفن الع ،مثل السويس ،الحاويات األكبر حجًما، تتمتع الموانئ األكبر في البحر األبيض المتوسط

األميال البحرية للتجارة البحرية(، فقد انخفضت التكلفة للطن بينما زادت سعة نقل الحاويات بحوالي من الزيادة في المسافة التجارية )تقاس ب
 ، وضعت خطوط2017، في نيسان/أبريل مثالً . ومع توسع قناة السويس، يمكنها استيعاب سفن حاويات أكبر. 1968٪ منذ عام 1200

Mitsui O.S.K.  20.170في الخدمة ألول مرة سفينة حاويات بسعة  ً ، توليهاالقدرة على بمصر  تتمتعوالتي  -وحدة معادلة لعشرين قدما

 . )MOL, 2017[21]( قامت بالتوسع لو، حتى نفسها القدرةبولكن ال تتمتع الموانئ األخرى في البحر األبيض المتوسط 

 الكهرباء الحصول على. I 5المؤشر 

اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين في الصناعات التي تعد فيها عملية يعد الوصول إلى الكهرباء الموثوقة وميسورة التكلفة عامالً رئيسيًا في 

 الكهرباء عنصًرا رئيسيًا في هياكل التكلفة. وتظل موثوقية وتكلفة اإلمداد بالكهرباء مصدر قلق مهم للعديد من المستثمرين في اقتصادات

 (.3.2منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان )الجدول 

  أسرع من البلدان  وهذه الفترةيوًما،  55في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يستغرق الحصول على الكهرباء في األردن

سنت  24.6) دن األعلى في المنطقةسعر الكهرباء في األريعد األخرى في المنطقة مثل مصر والمغرب والسلطة الفلسطينية؛ ولكن 

 أمريكي لكل كيلوواط ساعة(.

 ( وأعلى تكلفة لكل كيلوواط  131في غرب البلقان، يسجل الجبل األسود أعلى عدد من األيام الالزمة للحصول على الكهرباء )يوًما

هذا األداء أفضل نسبيًا من المتوسط في  ساعة. وقد طبق مؤخًرا أنظمة آلية لمراقبة انقطاع التيار الكهربائي واإلبالغ عنه. فيعد

 ال يزال أقل من بعض أقرانه اإلقليميين. أنهمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إال 

 2020االتحاد من أجل المتوسط، عام  منطقة . مؤشرات "الصول على الكهرباء" في اقتصادات مختارة من3.2الجدول 

 https://www.doingbusiness.org، 2020المصدر: البنك الدولي، مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال 

  
الترتيب على 

أساس "الحصول 

 الكهرباء"على 

اإلجراءات 

 )العدد(

  الوقت

 باأليام((

التكلفة )٪ من دخل 

 الفرد(

موثوقية إمدادات 

الكهرباء وشفافية 

مؤشر التعريفة 

(0-8) 

سعر الكهرباء 

)سنتات أمريكية 

لكل كيلوواط 

 ساعة(

 

  9.4 5 448.6 71 6 107 ألبانيا

  2.1 5 967 84 5 102 الجزائر

  11.6 6 289 69 5 74 البوسنة والهرسك

  9.7 5 180.2 53 5 77 مصر

  24.6 6 285.3 55 5 69 األردن

  11.8 6 13.3 102 5 83 إسرائيل

  13 0 128 89 4 127 لبنان

  12.4 6 1308.8 31 4 34 المغرب

  14.1 5 144.4 131 7 134 الجبل األسود

  7.7 6 719.1 65 4 63 تونس

  17.6 5 1383.9 47 5 86 السلطة الفلسطينية

  8.9 5 62.3 34 4 41 تركيا

   4.4 419.6 63.5 4.4 86 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الدخل المرتفع لمنظمة التعاون 

 والتنمية االقتصادية

43 4.4 74.8 61.0 7.4   

https://www.doingbusiness.org/
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 . تدفقات تجارة الكهرباءI 6المؤشر 

منطقة  اعتُبرتالطاقة بمثابة رابط اقتصادي رئيسي بين جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط وكذلك مع االتحاد األوروبي.  إدراجيعد 

السنوات األخيرة  على مرّ ينمو بسرعة راح  أن هذا الطلبإال  الطاقة،على طلب لل تاريخياً كسوق ثانويةالشرق األوسط وشمال إفريقيا 
، وإنتاجها ثلث موارد النفط والغاز العالميةبالمنطقة  تتمتع.  )Zelt , et al, 2019[22]( 2040ومن المتوقع أن يتضاعف تقريبًا بحلول عام 

 International) والبنية التحتية للغاز الطبيعي والهيدروجين ترابط الكهرباءمتعلقة بالطاقة مع أوروبا، ال سيما ال هاروابطتتزايد  كما

)[23]Energy Forum, 2020بنسبة  قد يزدادمتوسط تقدر المفوضية األوروبية أن إجمالي استهالك الطاقة النهائي في جنوب البحر األبيض ال

  .)SRM, 2020b[24](مدفوًعا بزيادة في استهالك الكهرباء  نصف ذلك، حيث يعتبر 2040٪ بحلول عام 37

شبكات الكهرباء والسماح بتجارة الكهرباء بين دول االتحاد من أجل  ترابطعدد من المبادرات اإلقليمية الفرعية التي ترمي إلى تم اعتماد 
(. وينطوي على كل من المبادرات إمكانية إيجاد بديل لتوليد الطاقة وتوفير االستقرار لنظام الطاقة في البلد. في حين 3.2المتوسط )اإلطار 

 أن استخدامها ال يزال منخفًضا )ال سيما في جنوب البحر األبيض بعض الوقت، إالأصالً منذ أن بعض هذه الروابط الكهربائية كانت قائمة 

 المتوسط( وقد نتج عنها فقط تجارة متواضعة في الكهرباء. ال تقتصر التحديات على االفتقار إلى البنية التحتية المناسبة فحسب، بل تشمل

 إطار تنظيمي متناسق على المستويين الوطني ودون اإلقليمي. غيابأيًضا 
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 مختارة في منطقة االتحاد من أجل المتوسطالقليمية الكهربائي اإلربط ال. مخططات 3.2ربع الم

ً  تشكلوتمتلك اقتصادات جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط عدًدا من مشاريع ومخططات الربط الكهربائي اإلقليمية؛  نظام  سويا
سياسته الخاصة التي ترمي باالتحاد األوروبي  يتمتعجهد. كما كيلومتر من خطوط النقل عالية ال 400.000نقل إجمالي يضم حوالي 

 االتحاد: إلى ربط البنية التحتية للطاقة في الدول األعضاء في

 غرب البلقان

كيلوفولت تربط أنظمة  400هو عبارة عن شبكة نقل بقدرة ( Trans-Balkans Electricity Corridor) ممر الكهرباء عبر البلقانإن 

في صربيا والجبل األسود والبوسنة والهرسك بأنظمة كرواتيا والمجر ورومانيا وإيطاليا. ويتضمن المشروع بناء كابل  نقل الكهرباء

ربط تحت سطح البحر بين الجبل األسود )الستفا( وإيطاليا )فيالنوفا(، ومحطات التحويل في إيطاليا والجبل األسود، باإلضافة إلى 
 400هوائية بقدرة ربط كيلوفولت في الجبل األسود وصربيا، وإنشاء خطوط  400كة الداخلية بقدرة إنشاءات وتحديثات جديدة في الشب

كيلوفولت بين الجبل األسود وصربيا والبوسنة والهرسك. بشكل عام، يهدف المشروع إلى تحسين ظروف نقل الكهرباء من الشمال 

 .سوق الكهرباء مع أوروبا اندماجإلى الجزء الجنوبي من المنطقة وإتاحة المجال أمام تعزيز 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تم بناؤها شبكة ، هو عبارة عن بين الجزائر والمغرب وتونس (Maghreb regional interconnection) الترابط الجهوي المغاربي

البلدان  وتُعتبر اليومالبلدان الثالثة. في البداية في الخمسينيات من القرن الماضي، وتطورت لتشمل عدة روابط نقل عالية الجهد بين 
(. وعلى الرغم من الزيادات في ENTSO-Eمع شبكة النقل عالية الجهد لعموم أوروبا )الشبكة المتزامنة ألوروبا القارية متزامنة الثالثة 

ثال، ال يُسمح لتونس والجزائر تجارة الكهرباء بين البلدان متواضعة نوًعا ما. على سبيل الم ظلتسعة الشبكة في السنوات األخيرة، 
 ميغاواط. 1760بسعة نقل تبلغ كهربائية ميغاواط على الرغم من ارتباطها بخمسة خطوط ربط  200إال بتبادل 

، هو عبارة عن سلسلة من بين مصر والعراق واألردن ولبنان وسوريا وتركيا والسلطة الفلسطينية (ECI) الثمانيالكهربائي  الربط

 اأنظمة الكهرباء الخاصة به لترقيةمع مصر والعراق واألردن وسوريا وتركيا كجزء من محاولة  1988بدأت في عام  المشاريع التي

أخرى، وهي لبنان وليبيا والسلطة الفلسطينية. ومن بين الدول الثماني،  جهاتشمل ثالث ت، تم تمديد االتفاقية لبعدهاإلى مستوى إقليمي. 
 ، وذلك بهدف بدء التجارة في الكهرباء في السنوات الالحقة.2011قامت تركيا بمزامنة شبكتها بالكامل مع الشبكة األوروبية في عام 

 االتحاد األوروبي

اد األوروبي الرامية إلى تحسين ربط البنية التحتية للطاقة في دول االتحاد ( هي إحدى سياسات االتحTEN-E) شبكة الطاقة عبر أوروبا

". تغطي المشاريع تسعة ةالمشترك المصلحةاألوروبي من خالل مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود والتي تسمى "المشاريع ذات 

لتي سيساعد االتحاد األوروبي في تطويرها من أجل ربط ممرات ذات أولوية في مجاالت البنية التحتية للكهرباء والغاز والنفط، وا

المناطق المعزولة عن أسواق الطاقة األوروبية، وتعزيز الترابط الحالي العابر للحدود والمساعدة في تكامل الطاقة المتجددة. وهذا 
الشمال والجنوب في أوروبا الشرقية  روابط الكهرباء بينو؛ (North Seas Offshore Grid) الشبكة البحرية لدول شمال البحار يشمل:

(NSI West Electricity ؛)و( روابط الكهرباء بين الشمال والجنوب في وسط شرق وجنوب شرق أوروباNSI East Electricity ؛)

وروبا روابط الغاز بين الشمال والجنوب في أو(؛ BEMIP Electricityخطة ربط سوق الطاقة في منطقة البلطيق في مجال الكهرباء )و

(؛ وممر الغاز NSI East Gasروابط الغاز بين الشمال والجنوب في وسط شرق وجنوب شرق أوروبا )و(؛ NSI West Gasالغربية )

(؛ وروابط إمداد النفط في وسط شرق أوروبا BEMIP Gas(؛ وخطة الربط البيني لسوق طاقة البلطيق في الغاز )SGCالجنوبي )

(OSC كما يجري حاليًا تحديث .)ضمان التوافق مع هدف وذلك من أجل شبكة الطاقة عبر أوروبا من قبل االتحاد األوروبي  ألنظمة

 الحياد المناخي للصفقة الخضراء األوروبية.

 )CGES, 2020( ),)[24]SRM, 2020b( ,)[25]European Commission, 2020a[25](المصدر: 

(. فإن هذه 3.6)الشكل  2019و 2010بشكل عام صادرات وواردات الطاقة بين دول االتحاد من أجل المتوسط بين عامي  ارتفعت

المتوسطات مدفوعة إلى حد كبير من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، حيث تعد أسواق الكهرباء الوطنية متكاملة بشكل جيد، 

دان. على سبيل المثال، تعد فرنسا والبرتغال وسلوفينيا من كبار المصدرين للطاقة، بينما تعد اليونان مما يتيح المجال للتكامل بين البل

وإيطاليا وإسبانيا من كبار المستوردين )على الرغم من أن إسبانيا تقوم بتصدير الطاقة أيًضا(. وفي مناطق جنوب وشرق البحر األبيض 

حدودة نوًعا ما، باستثناء حاالت قليلة حيث تتبادل الدول الكهرباء مع االتحاد األوروبي. ومثال المتوسط، تعد التجارة الدولية للكهرباء م
 ٪ من احتياجاته من الكهرباء من إسبانيا.15المغرب الذي يستورد حوالي  هو على ذلك
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 . تجارة الطاقة الكهربائية في منطقة االتحاد من أجل المتوسط3.6الشكل 

 بآالف الكيلوواط / ساعة

 

األخرى أفغانستان وأندورا والفاتيكان والعراق وليبيا ومقدونيا والنروج وسان مارينو واالتحاد الروسي وصربيا  الدولإلى  الصادراتمالحظة: تشمل 
وسويسرا وأوكرانيا األخرى أذربيجان وبيالروسيا ومقدونيا والنروج واالتحاد الروسي  الدولمن واردات وسويسرا وسوريا والواليات المتحدة. وتشمل ال

 والمملكة المتحدة.
  https://comtrade.un.org، قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسيةالمصدر: 

 ,MEDREGالمتبادلة وعقود التجارة السنوية )تقتصر عمليات تبادل الكهرباء بين دول شمال إفريقيا واالتحاد األوروبي على المساعدة 

اإلسباني عبر الحدود الخط الوحيد الذي يربط المنطقة الفرعية مع االتحاد األوروبي، كما قد  -. يعتبر الربط الكهربائي المغربي(2019

(. إال أن هذه 3.7)الشكل  2010٪ من واردات الكهرباء في شمال إفريقيا من بقية االتحاد من أجل المتوسط في عام 100شّكل حوالي 

حصة الواردات بين اقتصادات شمال إفريقيا. أما فيما يتعلق بالصادرات، فزاد إجمالي  ارتفعتولكن  ،2019الواردات انخفضت في عام 

، في غير األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط الدول، مدفوًعا بشكل أساسي بالصادرات إلى 2017و 2010حجم الصادرات بين عامي 

 بشكل طفيف. داخل المنطقةحين انخفضت حصة الصادرات 

 . تجارة الطاقة الكهربائية في شمال إفريقيا3.7الشكل 

 بآالف الكيلوواط / ساعة

 

 وإلى بلدان أخرى ليبيا وسوريا. نم والواردات الصادراتضم شمال إفريقيا الجزائر ومصر والمغرب وتونس. وتشمل تمالحظة: 
  https://comtrade.un.orgبيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسيةقاعدة : المصدر
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الثالثة )لبنان، والسلطة الفلسطينية، واألردن( منخفضاً للغاية على الرغم  الجهاتبين  التي يتم تشاركها، يعتبر حجم الكهرباء المشرقفي 
حجم  ارتفع(. فتصدر المنطقة كمية رمزية من الكهرباء، في حين 3.2زًءا من مشروع الربط الكهربائي الثماني )انظر اإلطار من كونها ج

(. وهذا يشمل واردات األردن من 3.8)الشكل  2017و 2010الواردات من بقية االتحاد من أجل المتوسط بأكثر من النصف بين عامي 

ة من كل من مصر وإسرائيل. إن اعتماد السلطة الفلسطينية على إسرائيل في إمدادها بالكهرباء مرتفع، مصر، وواردات السلطة الفلسطيني
ميغاوات من الطاقة إلى الضفة الغربية، وهناك  20، بدأ األردن أيًضا في تصدير 2008٪ في الضفة الغربية. منذ عام 99حيث يصل إلى 

أما الشبكة الكهربائية اللبنانية فهي  )MEDREG, 2019[25]( كيلوواط 400جهد إلى خطط لربط كهربائي جديد من أجل زيادة مستوى ال

 مرتبطة بسوريا فقط.

 المشرق. تجارة الطاقة الكهربائية في 3.8الشكل 

 بآالف الكيلوواط / ساعة

 

 
 خرى سوريا.األ الدولمن واردات لبنان والسلطة الفلسطينية واألردن. وتشمل ال يضم المشرقمالحظة: 
 https://comtrade.un.org/قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسيةالمصدر: 

تصدير أكثر من نصف  إذ تم(. 3.9)الشكل  2019و 2010في غرب البلقان، انخفضت صادرات وواردات تجارة الكهرباء بين عامي 

٪ من صادرات الكهرباء إلى 32، بينما تم تصدير 2010٪( إلى دول غير أعضاء في االتحاد من أجل المتوسط في عام 57الكهرباء )

، انعكس هذا االتجاه وقام غرب البلقان بتصدير المزيد من الكهرباء إلى دول 2019دول االتحاد من أجل المتوسط األخرى. ولكن في عام 

التحاد من أجل المتوسط بدالً من دول أخرى )غير أعضاء في االتحاد من أجل المتوسط(. وانخفضت واردات المنطقة من الكهرباء بشكل ا
، مع انخفاض كبير في الواردات من الدول األخرى وانخفاض طفيف في الواردات من بقية 2010مقارنة بعام  2019ملحوظ في عام 

 االتحاد من أجل المتوسط.

https://comtrade.un.org/
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 . تجارة الطاقة الكهربائية في غرب البلقان3.9لشكل ا

 بآالف الكيلوواط / ساعة

 

 مالحظة: تشير الصادرات والواردات من الدول األخرى فقط إلى صربيا وسويسرا
 https://comtrade.un.org/قاعدة بيانات األمم المتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسيةالمصدر: 

٪ من صادرات شمال إفريقيا من 60الطاقة بين شمال إفريقيا وأوروبا تعتمد على النفط والغاز، حيث يتم إرسال أكثر من  تبادالتال تزال 

إمكانات ب فهي تتميّزفي الذي تتمتع به شمال إفريقيا، ومع ذلك، نظًرا للموقع الجغرا.  )Eurostatgas, 2019[25]( النفط والغاز إلى أوروبا

ساعات شروق الشمس سنويًا، تمتلك بعض البلدان في لعدد  االرتفاع النسبيعالية لنشر الطاقات المتجددة بهدف توليد الطاقة. وبفضل 
( والطاقة الشمسية PVالطاقة الشمسية الفلطاضوئية )المنطقة أفضل اإلمكانات المتعلقة بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

ضعف االستهالك المشترك للكهرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال  100المركزة. كما يمكن أن تولد محطات الطاقة الشمسية المركزة 

كهرباء من مصادر الطاقة الخضراء بين المنطقتين دوًرا حاسًما في تحقيق يمكن أن تلعب زيادة تجارة الو. )IEA, 2020[25](إفريقيا وأوروبا 

وإتاحة المجال أمام البلدان  2050أهداف االتحاد األوروبي المتمثلة في إزالة الكربون تماًما من نظام الكهرباء األوروبي بحلول عام 

هناك أيًضا اهتمام متزايد بإمكانات الهيدروجين المتجدد التي تسمح . ) )SRM, 2020b[24]( بالمضي قدماً نحو مستقبل منخفض الكربون

بتحقيق هذا التحول؛ فيمكن أن تمثل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا موّرًدا مهًما لالتحاد األوروبي، كما هو موضح في استراتيجية 
 )European Commission, 2020[26]( الهيدروجين األوروبية األخيرة

في الشاملة الكهرباء  من قدرةعلى الرغم من اإلمكانات العالية للطاقة المتجددة الهادفة إلى توليد الكهرباء، ال تزال حصة الطاقة المتجددة 

االستهالك النهائي تختلف  فيتيجة لذلك، فإن حصة الطاقة المتجددة منخفضة مقارنة باالتجاهات العالمية. نجنوب البحر األبيض المتوسط 
٪ في 12و 10٪ في مصر واألردن، وما بين 5.5و 5٪ في الجزائر، وبين 0.1اختالفًا كبيًرا بين البلدان. فتشير التقديرات إلى أنها تمثل 

ً  العديد من البلدان في المنطقة أهدافًا وطنية للطاقة المتجددة، ويجريبلورت .  )IEA, 2020[25](سالمغرب وتون المشاريع ذات  تنفيذ حاليا

من المتوقع أن تعتمد العديد من االقتصادات على الغاز والنفط لتوليد  لكنه(. 3.3منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )الجدول الالصلة في 

صياغة هذه االستراتيجيات بشكل أفضل، باإلضافة إلى خطة عمل واضحة بشأن  الضروريومن  2030الكهرباء على األقل حتى عام 

أو االستدامة طويلة األجل ألنظمة النقل والطاقة. كما تدعو الحاجة إلى مزيد من االستثمارات وذلك بهدف تمكين  الغازات الدفيئةانبعاثات 
 ,SRM) شاكل أمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشواغل الجيوسياسيةمع ضمان استمرارية الخدمات دون م داخل المنطقةالتدفقات 

))[24]2020b . 

  

https://comtrade.un.org/
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 . أهداف الطاقة المتجددة في اقتصادات مختارة في جنوب البحر األبيض المتوسط3.3الجدول 

 البلد
أهداف الطاقة 
 العام هداف الخاصة بالتكنولوجيااأل المتجددة الشاملة

٪ من توليد الكهرباء 27 الجزائر
 22؛ 2030بحلول عام 

يغاواط من السعة ج
 المرّكبة

جيغاواط  13.6، 2020جيغاواط بحلول عام  3الطاقة الشمسية الفلطاضوئية: 
 2030بحلول عام 

 2030بحلول عام  طجيغاوا 5، 2020جيغاواط بحلول عام  1طاقة الرياح: 
 2، 2020جيغاواط بحلول عام  2المركزة: الطاقة الشمسية الحرارية 

 2030جيغاواط بحلول عام 
جيغاواط بحلول عام  2، 2020جيغاواط بحلول عام  0.4الكتلة الحيوية: 

2030 
 2030ميغاواط بحلول عام  15الطاقة الحرارية األرضية: 

 2030و 2020

٪ من توليد الكهرباء 20 مصر
 2022بحلول عام 

٪ بحلول عام 42و
2035 

جيغاواط  0.7، 2020جيغاواط بحلول عام  0.2اقة الشمسية الفلطاضوئية: الط
 2027بحلول عام 

 2020 جيغاواط بحلول عام 7.2طاقة الرياح: 
 طجيغاوا 2.8، و2020بحلول عام  طجيغاوا 1.1الطاقة الشمسية المركزة: 

 2030بحلول عام 
 2020بحلول عام  طجيغاوا 2.8الطاقة الكهرومائية: 

 2035و  2022

٪ من توليد الكهرباء 10 إسرائيل
 2020بحلول عام 

٪ بحلول عام 17و
2030 

٪ من إجمالي 63.4الطاقة الشمسية الفلطاضوئية والطاقة الشمسية المركزة: 
 2020التوليد بحلول عام 

 2020٪ من إجمالي التوليد بحلول عام 29طاقة الرياح: 
٪ من إجمالي التوليد بحلول 7.6الكتلة الحيوية )بما في ذلك الغاز الحيوي(: 

 2020عام 

 2030و  2020

جيغاواط من السعة  2 األردن
المركبة بحلول عام 

٪ من 10؛ 2020
 امدادات الطاقة

 2020بحلول عام  طجيغاوا 1إلى  0.6الطاقة الشمسية الفلطاضوئية: من 
 2020بحلول عام  طجيغاوا 1إلى  0.6طاقة الرياح: من 

 2020ميغاواط بحلول عام  50إلى  30اقة: من تحويل النفايات إلى ط

2020 

تيراواط  9٪ )12 لبنان
ساعة( من إجمالي 

الطلب على الكهرباء 
والتدفئة بحلول عام 

2020 

الطاقة الشمسية الفلطاضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وسخانات المياه 
 2020٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول عام 4.2بالطاقة الشمسية: 

 2020٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول عام 2.1طاقة الرياح: 
 2020٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول عام 3.2الطاقة الكهرومائية: 

 2020٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول 2.5الكتلة الحيوية: 

2020 

٪ من سعة الكهرباء 42 المغرب
٪ بحلول 52المركبة و

 2030عام 

 2الشمسية )الطاقة الشمسية الفلطاضوئية والطاقة الشمسية المركزة(: الطاقة 
 2020جيغاواط بحلول عام 

 2020بحلول عام  طجيغاوا 2طاقة الرياح: 
 2020جيغاواط بحلول عام  2الطاقة الكهرومائية: 

 2030و 2020

السلطة 
 الفلسطينية

٪ من توليد الكهرباء 10
المحلية بحلول عام 

ميغاواط  130؛ 2020
 من السعة المركبة

٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول عام 34.6الطاقة الشمسية الفلطاضوئية: 
2020 

 2020٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول عام 33.8طاقة الرياح: 
 2020٪ من إجمالي الطاقة المتجددة بحلول 15.4الطاقة الشمسية المركزة: 

2020 

الكهرباء ٪ من توليد 30 تونس
 2030بحلول عام 

 2030جيغاواط بحلول عام  1.5الطاقة الشمسية الفلطاضوئية: 
 2030بحلول عام  طجيغاوا 1.7طاقة الرياح: 

 2030جيغاواط بحلول عام  0.5الطاقة الشمسية المركزة: 
 2030بحلول عام  طجيغاوا 0.3الكتلة الحيوية: 

2030 

 )Aghahosseini et al, 2020[26]((المصدر: 

تعزيز الطاقات المتجددة، ال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في خلق بيئة تنظيمية موثوقة ليتمثل أحد التحديات الرئيسية 

المستقلين المتجددة المنافسة ودخول منتجي الطاقة المنطقة معظم اقتصادات ال يزال من الضروري أن تشجع وتحسين الظروف المؤسسية. ف

)[47]OECD, 2016( . تدعمها اإلعانات التي تجعل سعر تهيمن الشركات المملوكة للدولة على قطاع الكهرباء إلى حد كبير، وغالبًا ما
عتمد العديد من البلدان ي.  )World Bank, 2020b[47](الكهرباء منخفًضا للغاية بحيث ال يكون لدى المستثمرين أي حافز لدخول السوق 

القطاع من خالل الشركات المملوكة للدولة. ويمكن كجهات تنظيمية، حتى لو كانت تعمل في كثير من األحيان في  المعنيةعلى الوزارات 

للجهات التنظيمية المنفصلة أن تساعد في تعزيز الثقة بشأن تصرف الجهة التنظيمية بموضوعية وشفافية. وكان األردن والمغرب من بين 

عمليات التوليد  بفصلثاالً إيجابياً، حيث قام األوائل الذين عززوا الظروف المواتية لالستثمار في توليد الكهرباء المتجددة. ويعتبر األردن م

 .2003 لسنةقانون الكهرباء العام  بموجبوالنقل والتوزيع في قطاع الكهرباء، وذلك 
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 . القيود التنظيمية المفروضة على االستثمارات األجنبية في قطاعي الطاقة والنقلI 7المؤشر 

مالئمة، تتضمن إزالة االختناقات اإلدارية أمام االستثمار وتحسين البيئة التنظيمية. وبالنسبة  اتيةتتطلب االستثمارات في الترابط بيئة سياس

ً للربط، فيعد قطاعا النقل )البحري والجوي( والكهرباء  . إن معظم أسواق جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط التنافسيان عامالً ضروريا
( )انظر الفصل 3.10نسبيًا )الشكل  شديدةطاعي النقل والكهرباء، ال تزال القيود المفروضة في ق لكنمفتوحة نسبيًا لالستثمارات األجنبية. 

حول التمويل للحصول على نظرة عامة على القيود التي تم قياسها بواسطة مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر الصادر  2

البنية التحتية، بما في ذلك إدارة  حولاالستثمار األجنبي المباشر الخدمات المقدمة  عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية(. ويغطي مؤشر

البنية التحتية. وتفرض البلدان الواقعة في شرق وجنوب  حولالبنية التحتية نفسها؛ ولكن تكمن معظم القيود واألنشطة، في الخدمات المقدمة 

 في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. األعضاءمن متوسط الدول  أعلىالبحر المتوسط عموًما قيوًدا 

  من قبلفي شرق البحر األبيض المتوسط، تعد القيود المفروضة من قبل الجبل األسود في القطاع البحري أعلى من تلك المفروضة 

ألبانيا والبوسنة والهرسك، فضالً عن كونها أعلى من متوسط الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وفي المقابل، 

فإن القيود التي تفرضها ألبانيا والبوسنة والهرسك على توليد الكهرباء وتوزيعها أقل من متوسط الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 ادية.والتنمية االقتص

 تفرض الجزائر أعلى القيود في قطاعي النقل البحري والجوي والكهرباء، وذلك مقارنة بأقرانها. في جنوب البحر األبيض المتوسط ،

أما في األردن، فأدت القيود الشديدة المفروضة على قطاع النقل إلى تقليل فرص الدخول إلى السوق وزيادة النفوذ السوقي لشركات 
٪ من رأس المال، بينما في النقل البحري، 49ت. وفي المغرب، يقتصر االستثمار األجنبي في شركات النقل الجوي على النقل بالشاحنا

تفرض مصر قيوًدا على النقل . )OECD, 2017a[26]( ٪ لكي ترفع العلم المغربي75يجب أن تكون السفينة مملوكة للمغرب بنسبة 

األجنبية فقط في شكل شركات مشتركة ال  تاالستثمارا 1998لعام  1البحري أعلى من المغرب ولبنان. فيجيز قانونها البحري رقم 

مكن ٪. كما تشمل القيود األفقية األخرى بين االقتصادات في جنوب البحر األبيض المتوسط، التي ي49تتجاوز فيها األسهم األجنبية 

أن تؤثر على استثمارات البنية التحتية، القيود المفروضة على ملكية األراضي األجنبية. على سبيل المثال، في لبنان واألردن، تتطلب 

عمليات شراء األراضي لالستخدام التجاري من قبل األجانب موافقات، بينما تطبق الجزائر واألردن والسلطة الفلسطينية األفضلية 
 . )OECD, 2021[6]( المحلية في المشتريات الحكوميةعلى الشركات 
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 2019. القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية المختارة، عام 3.10الشكل 

 0؛ مفتوح =  1مغلق = 
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 إلى السلطة الفلسطينية PAمالحظة: تشير 
، القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمؤشر المصدر: 

https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm 
 

https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
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 واالعتبارات السياساتية الخالصة

 وب وشرق البحر األبيض المتوسط، تحتاج الحكومات إلى مراعاة البعد اإلقليمي عند تحسين مستوى التكامل في جن بغية

تطوير شبكات النقل والطاقة. وهذا يعني تحديد البنية التحتية بطريقة أكثر تكامالً وتنظيماً، مع مراعاة الترابط اإلقليمي 

موعة من التحديات المتعلقة بالتنسيق والقدرة التغلب على مج ذلك. كما يتطلب هاوتطوير كجزء من تصميم البنية التحتية

 تحسين التنسيق بين البلدان والفروع المختلفة للوزارات.بما في ذلك الحكومية، 

  ،ومواءمة أعلى على الحكومات أن تتعاون بشأن معايير مشتركة بهدف ضمان جودةً  يتعيّنعند تطوير هذه البنية التحتية 

مكلفًا على المدى القصير ذلك قد يكون  بينماأنحاء المنطقة.  كافةلشبكات البنية التحتية في  المشتركوقابلية للتشغيل أفضل 

أقل تتعلق تكاليف  يترتب عنها)ألن مشاريع البنية التحتية يجب أن تفي بمعايير أعلى من الكفاءة والسالمة واالستدامة(، 

أن يؤدي اتباع نهج  كما يمكنالبًا ما تفرض تكاليف طويلة األجل. دورة حياة البنية التحتية ذات المعايير المختلفة، والتي غب

 .للتوزيعمشترك للمعايير إلى إنشاء سوق أكبر للمنتجات والخدمات، بأسعار أقل وفترات أقصر 

 لقيمة في سالسل ا االندماجدعم ت ريثماتكاليف التجارة،  إلى تقليلزيادة االستثمارات في النقل والخدمات اللوجستية  تؤدي قد

بهدف توسيع نطاق قدراتها ودعم  اللوجستياتاإلقليمية والعالمية. كما يمكن للحكومات النظر في مزيد من االستثمارات في 

. عالوة على ذلك، يمكن أن تساعد روابط النقل متعدد الوسائط األفضل في إعادة توجيه نوعية فضلاأللوجستية الخدمات ال

 مفرط على الطرق إلى وسائل النقل األخرى، مثل السكك الحديدية والموانئ.بعض تجارة الشحن من االعتماد ال

  تحتاج االقتصادات في المنطقة إلى تحسين قدرة وكفاءة موانئها وضمان الترابط بالمناطق الداخلية. ويتضمن ذلك تقليل

رسو السفن في الموانئ، باإلضافة إلى ربط الموانئ بالسكك الحديدية ووسائل النقل األخرى  ةالسعة ومد حيث مناالختناقات 

متعددة الوسائط وذلك بهدف تحسين الترابط بالمناطق الداخلية الكبيرة. وقد ركزت السياسات الناجحة أيًضا على ربط 

لجامعات، فضالً عن االعتماد على االتفاقيات الموانئ بالمناطق االقتصادية الخاصة المتطورة جيًدا ومراكز البحوث وا

التجارية مع الشركاء اإلقليميين وغير اإلقليميين لتسهيل حركة السلع والخدمات وتطوير الروابط مع المراكز االقتصادية 

ي الحضرية وإفادة جميع شرائح السكان فوالعالمية. ويجب أن يكون للمشاريع أيًضا نهج شامل لربط المناطق الريفية 

 المجتمع.

  إن تشجيع المزيد من المنافسة وإزالة الحواجز التي تعترض الدخول إلى السوق في قطاع الطاقة الهادف إلى تحسين تكافؤ

، يمكن أن يساعد في جذب المزيد من االستثمارات في شبكات توليد الكهرباء والمتواجدين أصالً الفرص بين الداخلين الجدد 

المملوكة للدولة على قطاع الكهرباء إلى حد كبير، وغالبًا ما تدعمها اإلعانات التي تجعل سعر وتوزيعها. فتهيمن الشركات 

الكهرباء منخفًضا للغاية بحيث ال يكون لدى المستثمرين أي حافز لدخول السوق. تعتمد العديد من البلدان على الوزارات 

. ويمكن للجهات شركات كهذهفي القطاع من خالل  كجهات تنظيمية، حتى لو كانت تعمل في كثير من األحيان المعنية

التنظيمية المنفصلة أن تساعد في تعزيز الثقة بشأن تصرف الجهة التنظيمية بموضوعية وشفافية. بشكل عام، يترتب على 

سهم في األنظمة القائمة على الحوافز مع جهات تنظيمية مستقلة آثار إيجابية على مستويات االستثمار، وبالتالي يمكن أن ت

 المزيد من التكامل اإلقليمي.

  في قطاع الطاقة قد يسمح أيًضا بتطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة  الخواصمستثمرين الإن تشجيع المنافسة ودخول

طاقة والمساهمة في مزيج توليد الطاقة. فتتمتع العديد من البلدان في المنطقة بموارد طاقة متجددة ولكنها لم تنوع مصادر ال

المشاريع ذات الصلة،  ويتم حالياً تنفيذأهدافًا وطنية للطاقة المتجددة  عدة بلدان قد وضعتبشكل كاٍف. وعلى الرغم من أن 

. وال تشمل 2030على الغاز والنفط لتوليد الكهرباء على األقل حتى عام  من هذه البلدانالمتوقع أن تعتمد العديد  إال أنه من

إطار تنظيمي متناسق على المستويين الوطني  غيابالبنية التحتية المناسبة فحسب، بل تشمل أيًضا  التحديات االفتقار إلى

ودون اإلقليمي. يمكن أن يضطلع االتحاد األوروبي بدوٍر رئيسيٍ في توفير الدعم الفني لجيرانه من دول الجنوب من أجل 

 المساعدة في تنسيق األنظمة في قطاع الطاقة المتجددة.

  اقتصادات جنوب وشرق البحر المتوسط قيوًدا شديدة على ملكية االستثمار األجنبي في النقل البحري والجوي تفرض

وكذلك توزيع الكهرباء وتوليدها. عندما تكون مثل هذه السياسات ضرورية لمعالجة مخاطر أو شواغل األمن القومي في 

 ة ليست أكثر تقييًدا مما هو الزم.البلدان، يجب على الحكومات ضمان أن هذه األنظمة القانوني

  يتمثل أحد التحديات الرئيسية في منطقة االتحاد من أجل المتوسط في التوافر المحدود لمؤشرات محددة تقيس التكامل

المحددة  اتيةخيارات السياسالالمحدود و االندماجاإلقليمي في قطاعي الطاقة والنقل. وبهدف فهم األسباب الكامنة وراء 

، مع التركيز على جوانب التكامل الرئيسية بما في ذلك الموانئ االستشرافيةضل، يمكن بلورة المزيد من المؤشرات بشكل أف

 ( والتكاليف والتصاريح والمعايير الفنية، على الصعيدين الوطني واإلقليمي.والنوعالجافة )الحجم 
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ك دولية من أجل بنية تحتية .أ. أدوات وصكو3ملحق  
مةمستدا  

أ. أدوات وصكوك متعلقة بالسياسات العامة   

  G7 Ise-Shima Principles for Promoting Quality Infrastructure ظروف إطارية

 G20 principles for quality infrastructure investment  

 OECD Policy Framework for Investment, adopted by an OECD council recommendation in 2015 to improve 
investment climate to mobilise private investments, including in quality infrastructure, and to enhance the policy 

framework. 

 Application to selected sectors such as—Transport infrastructure-Procurement guidelines (ITF) 

 The OECD Principles for Private Sector Participation in Infrastructure, approved by the OECD council in 2007 

  G20/OECD High-level Principles of Long-term Investment Financing by Institutional Investors تمويل

 OECD Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure 

 Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy 

 Investment governance and the integration of environmental, social and governance factors 

 OECD Investing in Climate, Investing in Growth  

 OECD/ WB/ UNEP Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure 

 OECD Framework for the Governance of Infrastructure to plan and prioritise investments, manage PPPs and حوكمة

procurement, design effective regulatory environments and manage integrity risks 

 G20 Compendium of Good Practices for Promoting Integrity and Transparency in Infrastructure Development –
focuses on transparency and integrity in the infrastructure cycle. (anti- corruption and fraud) at Appraisal, Planning, 

Tendering, Implementation & Contract Management, etc. 

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, that integrate Responsible Business Conduct (RBC) principles and 
standards for investments in the infrastructure project life e-cycle for better economic, environmental and social 

outcomes, avoid political gridlock, and ensure that infrastructure serves public interest  

 G20/OECD Principles of Corporate Governance and OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned 

Enterprises 

 Anti-corruption, responsible business conduct and the environment, with the OECD Anti-Bribery Convention, OECD 

Integrity Framework for Public Investment 

 Open competition in procurement, with the OECD Recommendation of the Council on Public Procurement and 

OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits 

 United Nations Sustainable Development Goals تنمية

OECD DAC Blended Finance Principles for Unlocking Commercial Finance for the SDGs 

 The 2019 OECD council Recommendation on the Assessment of Projects with Significant Impact on the بيئة

Environment 

 ب. أدوات وصكوك متعلقة بالمشاريع

https://www.mofa.go.jp/files/000196472.pdf
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/annex6_1.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Policy-Framework-for-Investment-2015-CMIN2015-5.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN(2015)6/final&docLanguage=En
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/38309896.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/G20-OECD-Principles-LTI-Financing.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/CleanEnergyInfrastructure.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/mapping-channels-to-mobilise-institutional-investment-in-sustainable-energy_9789264224582-en
https://www.oecd.org/finance/Investment-Governance-Integration-ESG-Factors.pdf
https://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/synthesis-investing-in-climate-investing-in-growth.pdf
https://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/
https://www.oecd.org/gov/getting-infrastructure-right.pdf
https://g20.org/pdf/documents/en/annex_06.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
file:///C:/Users/Kitamori_K/LocalData/OECD%20Integrity%20Framework%20for%20Public%20Investment
file:///C:/Users/Kitamori_K/LocalData/OECD%20Integrity%20Framework%20for%20Public%20Investment
http://www.oecd.org/gov/publicprocurement/
http://www.oecd.org/tad/xcred/arrangement.htm.
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/OECD-Blended-Finance-Principles.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/26/26.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/26/26.en.pdf
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 تعليقات ختامية

 مفهوًما معقًدا يمتد عبر عدة أبعاد. على مستوى مجموعة العشرين، يتم تعريف الترابط على أنه روابط بين المجتمعات واالقتصادات والدول ترابط البنية التحتيةيعد  1

 )OECD/World Bank, 2018[28]( Infrastructure Connectivity Alliance Global) من خالل النقل واالتصاالت والطاقة وشبكات المياه عبر البلدان

(GICA) First Annual Meeting Summary.) 

2.http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92   

٪ من صادرات وواردات البالد في ذلك الوقت، 70في ميناء بيروت، والذي كان يقوم بمناولة حوالي  2020تعكس البيانات المعلومات التي سبقت االنفجار في عام  3

اصمة، إال أن الميناء غير مجهز لمناولة أحجام كيلومتًرا من الع 80بما في ذلك المواد الغذائية. على الرغم من أن لبنان لديه ميناء ثاٍن أصغر في طرابلس، يقع على بعد 

  )Middle East Eye, 2020[27](.الشحن اإلضافية أو لمناولة كمية الواردات الغذائية المطلوبة 

 

  WBG Infrastructure Prioritisation Framework (IPF) تخطيط وتحديد األولويات

 OECD Principles for the Public Governance of Public-Private Partnerships 

قدرة مؤسسية لوضع 
 المشاريع

Multi-lateral Development Banks APMG PPP Certification Program  

 WBG Country PPP Readiness Diagnostic  

  WBG PPP Screening Tool إعداد المشاريع

 WBG/IMF PPP Fiscal Risk Assessment Model (PFRAM)  

 WBG Project Readiness Assessment  

 WBG Policy Guidelines for Managing Unsolicited Proposals  

 OECD Recommendation on Public Procurement  

 OECD Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement  

 Sustainable Infrastructure Foundation SOURCE  

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92
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االتحاد من أجل المتوسط، نظًرا لقدرتها على أن تكون محرًكا للتنمية منطقة في عملية التكامل في  هامتضطلع حركات األشخاص بدوٍر 

المستويين اإلقليمي والوطني. يتعّمق هذا الفصل في تطور تنقل األشخاص في منطقة االتحاد من أجل المتوسط االقتصادية واالجتماعية على 

ل األطر القانونية والمؤسسية للهجرة التنقل العابر للحدود على مدى العقود األخيرة، مع التركيز بشكل خاص على الهجرة وكيف تسهّ 

 ين.واالندماج االجتماعي واالقتصادي للمهاجر

  

 حركة األشخاص 4
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 األفكار الرئيسية

  تعد حركة األشخاص محرًكا مهًما للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد تم االعتراف بها منذ بداية عملية برشلونة في عام

 كعنصر رئيسي للتكامل في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. 1995

  في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، بما في  ، اتخذت البلدان خطوات مهمة بهدف تسهيل حركة األشخاص1995منذ عام

. ومع ذلك، فإن التقدم اليد العاملة والطالبذلك تسهيل متطلبات التأشيرة وتوقيع اتفاقات ثنائية و/ أو إقليمية بشأن تنقل 

 ة.بلدان المنطق بين متساوٍ بين بلدان الجنوب، كان غير  التنقلالمحرز من حيث حرية تنقل األشخاص، بما في ذلك 

  .في حين تضاعف تقريبًا عدد وتعتبر الهجرات شكالً مهماً من أشكال حركة األشخاص في منطقة االتحاد من أجل المتوسط

، 2019مليون شخص في عام  37عاًما ليصل إلى  25آخر االتحاد من أجل المتوسط على مدار منطقة المهاجرين داخل 

 التحاد األوروبي يضطلع بدوٍر مركزي في تدفقات الهجرة.شهدت أنماط الهجرة استقراراً نسبيًا وال يزال ا

  منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، نظر االتحاد األوروبي في مخططات الهجرة الدائرية كوسيلة لتلبية

افع وراء تصميم احتياجات سوق العمل في بلدان المقصد والقضايا الحساسة المرتبطة بالتوطين الدائم للمهاجرين. كان الد

برامج الهجرة الدائرية نهج "المكاسب الثالثية" لبلدان األصل والمقصد وكذلك المهاجرين أنفسهم، إال أن تنفيذها غالبًا ما كان 

يضر بحقوق المهاجرين وظروف العمل، خاصة في حالة العمال الموسميين ذوي المهارات المتدنية في قطاعات مثل الزراعة 

معالجة أوجه القصور هذه، على البلدان مراجعة تصميم مخططات الهجرة الدائرية لوضع حقوق المهاجرين  أو البناء. بهدف

والبلدان المضيفة، وأصحاب العمل،  المنشأفي مقدمة أولوياتها وضمان جاذبية التنقل لجميع األطراف، أي البلدان 

 ن.يوالمهاجر

  ًالتي تستهدف فئات جديدة من المهاجرين بما في ذلك طالب التعليم العالي  لخطط التنقل جديداً شهدت السنوات األخيرة اتجاها

بإمكانية والمهنيين الشباب ذوي المهارات العالية. ال يزال نطاق الخطط الحالية محدوًدا، وهناك تحديات هيكلية مرتبطة 

اً أمام إطالق اإلمكانات الكاملة في منطقة البحر األبيض المتوسط؛ فتشكل هذه التحديات حواجز عثور الشباب على وظيفة

ألنماط التنقل في المنطقة. سيسمح التعاون المعزز بين البلدان في إطار شراكات تنقل المهارات بتطوير خطط التنقل المستدام 

 .المنشأالتي تدعم أيًضا المهاجرين العائدين في إعادة اندماجهم في سوق العمل في بلدهم 

  أمر بالغ األهمية لتنويع أنماط الهجرة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. إمكانية عثور الشباب على وظيفة إن معالجة مسألة

سوق العمل في دول جنوب البحر األبيض المتوسط، في فرص اليمكن للسياسات التي تهدف إلى تحسين جودة أنظمة التعليم و

ارات وإمكانية التنقل، أن تضطلع بدوٍر رئيسي في تعزيز تكامل الدول جنبًا إلى جنب مع البرامج التي تركز على تنمية المه

 غير األعضاء في االتحاد األوروبي في أنماط التنقل المتعلقة بالعمل والتعليم في المنطقة.

 االتحاد  يعد توافر البيانات عالية الجودة والقابلة للمقارنة أمًرا حاسًما للجهود الرامية إلى رصد حركة األشخاص في منطقة

من أجل المتوسط. ال تزال هناك فجوات مهمة في هذا الصدد، وال سيما في جنوب البحر األبيض المتوسط ومناطق البلقان 

الفرعية. وللمضي قدًما، على البلدان أن تولي اهتماًما خاًصا لتعزيز قدرتها على جمع البيانات المتعلقة بالهجرة ونشرها. 

دائرية في المنطقة، يمكن بلورة مؤشرات محددة تتعلق بعدد البرامج المنفذة و / أو عدد األفراد مع تنفيذ مخططات الهجرة الو

 هذه البرامج.مثل الذين يهاجرون في إطار 
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 مقدمة

 حركة األشخاص كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية

لقد تم االعتراف بأهمية تنقل األشخاص منذ بداية عملية التكامل اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط. تشير الركيزة االجتماعية 

( إلى "أهمية الدور الذي تضطلع به الهجرة في العالقات" بين البلدان المشاركة. وتماشياً مع إعالن فاليتا 1995والثقافية إلعالن برشلونة )

( وخارطة طريق االتحاد من أجل العمل، يهدف االتحاد من أجل 2017أن تعزيز التعاون األورومتوسطي من خالل البحث واالبتكار )بش

والتعليم،  بإمكانية عثور الشباب على عمل،القضايا المتعلقة  من خالل وضعالمتوسط حاليًا إلى المساهمة في تنفيذ نهج الهجرة والتنمية، 

 .)UfM, 2017[1]( في صميم عمله والتمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة، وخلق فرص العمل، والبعد اإلقليمي

هدفًا أساسيًا أو يعد التنقل البشري محرًكا مهًما للتنمية االقتصادية واالجتماعية على المستويين اإلقليمي والوطني، وغالبًا ما يشكل تسهيله 

ثانويًا لعمليات التكامل اإلقليمي، سواء كانت رسمية أم غير رسمية. تتمتع منطقة االتحاد من أجل المتوسط بتاريخ طويل من استضافة 

 لتطور المنطقة على مر القرون. حاسًماالتدفقات الدينامية لألشخاص عبر شاطئي البحر األبيض المتوسط، والتي كانت عامالً 

ز منطقة االتحاد من أجل المتوسط بمجموعة متنوعة من األوضاع االقتصادية والسمات االجتماعية والثقافية والديموغرافية التي تقود تتمي

 فئتين رئيسيتين من التنقل: فيأشكااًل متعددة من تحركات األشخاص. ويمكن تصنيفها 

  دائم. تشمل هذه الفئة دوافع مختلفة للهجرة، مثل هجرة اليد في بلد المقصد سواء بشكل مؤقت أو  الفرد "يستقر"الهجرة، حيث

 العاملة، وهجرة األسرة، والهجرة ألغراض التعليم.

  السفر، وهو شكل من أشكال التنقل الذي ال ينطوي على االستقرار في بلد المقصد. تشمل هذه الفئة السياحة، باإلضافة إلى بعض

 أو حركة الطالب و / أو التنقل البحثي )مثل حضور مؤتمر(. أشكال التنقل المرتبط باألعمال التجارية

يمكن للهجرة على وجه الخصوص أن تضطلع بدوٍر رئيسي في تحقيق تكامل اقتصادي أعمق في االتحاد من أجل المتوسط، سواء داخل 

 المنشأالمناطق الفرعية لجنوب البحر األبيض المتوسط وغرب البلقان ومع االتحاد األوروبي، وسواء من منظور البلدان المضيفة أو بلدان 

 لتعريف الهجرة.( 4.1)انظر المربع 

المعنية بفوائد الهجرة على البلدان  األبحاثمن خالل عدة قنوات. ركزت  المنشأقد يساهم المهاجرون بشكل إيجابي في اقتصادات بلدهم 

حويالت ، تمثل تدفقات الترسلة بشكل أساسي على التدفقات المالية من المهاجرين )مثل التحويالت المالية واالستثمار(. في المتوسطالمُ 

، وهما منطقتان فرعيتان رئيسيتان في ٪ في جنوب البحر األبيض المتوسط7.8٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في غرب البلقان و10.4

(. تدعم الهجرة تكاماًل أكبر للبلدان داخل الشبكات اإلقليمية والعالمية، وذلك من خالل إنشاء 2)انظر الفصل االتحاد من أجل المتوسط 

والبلدان المضيفة. يساهم المهاجرون أيًضا في نقل المعرفة والمهارات ورأس المال إلى  المنشأط بين األفراد والشركات من البلدان رواب

، وبالتالي يمكن أن تدعم تطوير المشاريع فيها. يمكن أن يؤدي تنقل العمالة ذات المهارات العالية على وجه الخصوص إلى المنشأبلدانهم 

. أخيًرا، على )OECD, 2004[2](ل البلدان في تدفقات المعرفة العالمية واألسواق، مما يؤدي إلى االبتكار والقدرة التنافسية تعزيز تكام

ثر الذي يحدثونه على واألالدور االجتماعي والسياسي للمهاجرين  تدرسالرغم من صعوبة قياسها، إال أن األدبيات الحديثة والمتنامية 

 . )Fargues, 2017[3]( المنشأبلدانهم 

في الوقت نفسه، من خالل سد فجوات سوق العمل في البلدان المضيفة، يساهم المهاجرون في استكمال القوى العاملة. في القطاعات ذات 

تلبية االحتياجات التي انخفض فيها عرض القوى العاملة المحلية بسبب زيادة األجور المنخفضة والمهارات المنخفضة، يمكن للمهاجرين 

ت، التحصيل العلمي أو االفتقار إلى جاذبية أنواع معينة من الوظائف. أما في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية، مثل تكنولوجيا المعلوما

مساعدة في دفع االبتكار مع زيادة توافر رأس المال البشري الماهر حيث ينمو الطلب على العمالة بسرعة، يمكن للعمال المهاجرين ال

)[2]OECD, 2004(.ويمكن لهذه الديناميات، إذا تمت إدارتها بشكل فعال، أن تساهم في تحسين كفاءة سوق العمل في بلدان المقصد . 

رة تتعلق بنقص العمالة والخسائر المحتملة في رأس المنشأ تشير األدلة التجريبية إلى أن التكاليف الرئيسية لبلدان  المرتبطة بالهجرة الُمغاد 

  . )OECD, 2016[4](المال البشري 
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 . الهجرة: التعريف والقياس4.1المربع 

 دارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةبشأن إحصاءات الهجرة الدولية إل 1998الوارد في توصيات  "المهاجر" يحظى تعريف مصطلح

(UN DESA ّبالقبول على نطاق واسع. فتُعّرف التوصيات المهاجر الدولي باعتباره أي شخص يغي ) ّز من ثم بين ر بلد إقامته المعتادة، وتمي

قصيرة" )األشخاص الذين غيّروا بلدان إقامتهم المعتادة لفترة تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة واحدة( و"المهاجرين لفترة طويلة" "المهاجرين لفترة 

 )األشخاص الذين غيّروا بلدان إقامتهم المعتادة لمدة سنة واحدة على األقل(.

 وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الهجرة نوعان:

 وتنطبق على األفراد الذين ُمنحوا حق اإلقامة الدائمة عند الدخول إلى بلد أجنبي وكذلك األشخاص الذين تم قبولهم بتصريح  ئمة،الهجرة الدا

محدود المدة قابل للتجديد بشكل أو بآخر إلى أجل غير مسمى. قد تندرج فئات مختلفة من الدخول ضمن هذا النطاق )العمل، واألسرة، 

 هجرة بموجب اتفاقات التنقل الحر(.إنسانية، والأسباب و

 وتشمل األفراد الذين يدخلون بلد أجنبي بموجب تصريح غير قابل للتجديد أو قابل للتجديد لكن على أساس محدود فقط. الهجرة المؤقتة ،

 (*.يستثنى من ذلك التنقالت السياحية والتجارية، فضالً عن الهجرة غير النظامية )التنقل غير المصرح به لألشخاص

جغرافية وقانونية وسياسية ومنهجية وزمنية، باإلضافة إلى عوامل أخرى؛ وهذا تسترشد التعاريف المتعلقة بالمهاجرين بعوامل من الناحية التنفيذية، 

المهاجرين على المستوى  يعني أن البلدان قد تطبق معايير مختلفة لتحديد المهاجرين الدوليين. وبالتالي، هذا يعيق إمكانية المقارنة الكاملة لبيانات

يكمن تحٍد مهٍم في تطبيق تعريف المهاجر الدولي، وهو يتعلق باألشخاص الذين يقيمون في مكانين أو أكثر في بلدان  العالمي. عالوةً على ذلك،

وسميين الذين يعبرون الحدود مختلفة في عام معين، مثل العمال الذين يعيشون خارج بلدهم األصلي لمدة زمنية معينة كل عام، وكذلك العمال الم

واالنتقال المتكرر إلى بلد المقصد(. وهذا يعني أن إحصاءات المهاجرين  المنشأبطريقة دائرية، أي أن الهجرة الدائرية تتضمن عادةً العودة إلى بلد 

 الدوليين قد تفشل في تسجيل فئات معينة من الهجرة قصيرة األجل.

تدفقات الهجرة الدولية مهمة لفهم ورصد أنماط واتجاهات الهجرة )أياً كان تعريفها(. يعتمد الفصل على المصادر تعتبر البيانات المتعلقة بأعداد و

، ومنظمة )اليوروستات( اإلحصائية الحالية التي جمعتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي

االقتصادية، وقاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية. تغطي تقديرات إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية  التعاون والتنمية

. كما تشمل هذه البيانات، من حيث المبدأ، 1995ألعداد المهاجرين معظم بلدان العالم وجميع بلدان منطقة االتحاد من أجل المتوسط منذ عام 

 الذين بلغت عنهم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى.الالجئين 

ذكورة ات المال يقارن التحليل البيانات عبر قواعد البيانات )ما لم يتم تحديد ذلك(. ومع ذلك، ال يزال هذا ينطوي على تناقضات محتملة من االختالف

شجع القراء على الرجوع إلى المصادر األولية المذكورة في هذا ونأعاله في المفاهيم والتعاريف والمنهجيات المستخدمة في اإلحصاءات الوطنية. 

 بيانات األساسية.التي تستند إليها الالمحددة  التعاريفالفصل للحصول على معلومات حول 

ف  حركة األشخاص التي تتم خارج إطار القوانين أو األنظمة أو االتفاقات الدولية التي تحكم الدخول إلى دولة بأنها " الهجرة غير النظامية* تُعرَّ

 . )IOM, 2019[5]( األصل أو العبور أو المقصد أو الخروج منها"

إدارة األمم المتحدة  ؛en-https://doi.org/10.1787/ec98f531، 2020توقعات الهجرة الدولية لسنة (، 2020المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

 . متاحة على2019لعام  أعداد المهاجرين الدوليين، (2019) (UN DESA) للشؤون االقتصادية واالجتماعية

fhttps://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pd 

 ،1، التنقيح توصيات بشأن إحصاءات الهجرة الدولية، (2019) (UN DESA) المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةاألمم 
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_58rev1E.pdf 

 ذات ميول مختلفة للهجرةو إلى حٍد كبيرمنطقة غير متجانسة 

التي تنتقل فيها البلدان نحو  السرعات المختلفةتختلف أنماط الهجرة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. على وجه الخصوص، تؤثر 

ل أو مستقب ل(. وسلطت األدبيات  -ميلهم إلى الهجرة  فيشيخوخة السكان  وبالتالي، على وضعهم في أعداد وتدفقات الهجرة )إما كبلد ُمرس 

سريع النمو الالحالية الضوء على التفاعل بين الديموغرافيا والهجرة، حيث ترتبط تدفقات الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة ب

 .)Fargues, 2011[6](ة العمل في البلدان المرسلة على عكس حالة الركود، بل وحتى االنكماش، في البلدان المستقبل عدد السكان في سنل

ألوروبي، مع نمو عدد المتقاعدين في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، أدى اختالل التوازن العمري المتزايد في أسواق العمل في االتحاد ا

 إلى تجاوز عدد السكان في سن العمل، إلى خلق مجال للهجرة نحو االتحاد األوروبي بهدف سد الفجوات في سوق العمل.

https://doi.org/10.1787/ec98f531-en؛
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_58rev1E.pdf
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ال يزال عدد الوافدين الجدد إلى أسواق العمل يتزايد كل عام. وتقدر ، 1وبالمقابل، في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط الفرعية

 2030مليون شاب وشابة إضافيين في سوق العمل بحلول عام  39اليونيسف أنه، بالوتيرة الحالية، سيتوجب على المنطقة استيعاب 

)[7]UNICEF, 2019( . ينتج عن هذا صراعات مهمة في سوق العمل حيث يتعذر على سوق العمل توفير فرص عمل كافية الستيعاب

أعلى معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم، حيث  2 المتزايد للعمالة. يوجد بالفعل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا العرض

الفتقار إلى يشكل ا. وبالتالي، )UNICEF, 2019[7]( ٪ في بقية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا25٪ في شمال إفريقيا و29يبلغ 

 القدرة على توليد فرص عمل كافية لالستجابة الحتياجات السكان المتزايدين في سن العمل دافعًا رئيسيًا للهجرة من هذه البلدان.

ساهمت الهجرة على نطاق واسع في أعقاب تفكك يوغوسالفيا والنزاعات الالحقة في فوهذا الوضع أكثر بروزاً في دول غرب البلقان. 

تهجير الفي عملية ، كما ساهمت خالل التسعينيات، إلى جانب انخفاض معدالت الخصوبة، في زيادة وتيرة شيخوخة السكان بسرعةالمنطقة 

ل في مالمح الهجرة في اقتصادات غرب البلقان، التي ال تزال يهيمن ومع ذلك، لم يُترجم هذا بعد إلى تحوّ . البلدانهذه معظم في سكاني ال

٪ في البوسنة 20.8المغادرة. ويرجع ذلك على األرجح إلى استمرار ارتفاع مستويات البطالة، والتي وصلت إلى عليها مكون الهجرة 

كما هو الحال في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط الفرعية، تستمر . و)Šabić and Kolar, 2019[8]( 2018والهرسك في عام 

على سبيل المثال،  -دفقات كبيرة من الهجرة إلى الخارج. وينطبق هذا أيًضا على عدد من دول االتحاد األوروبي الشرقية البطالة في دفع ت

 رومانيا، على الرغم من أن التحليل الحالي ال يغطي تدفقات الهجرة داخل االتحاد األوروبي.

دافعين تؤثر التنمية االقتصادية للبلدان أيًضا على الميل إلى الهجرة. وقد تم إيالء الكثير من االهتمام لألجور ودخل الفرد القومي بوصفهما 

لهجرة األدبيات إلى أنه، مع تجربة البلدان للتنمية االجتماعية واالقتصادية، فإن الميل إلى ا يشير عدد مهم منهامين لهجرة اليد العاملة. 

)تم تطوير فكرة "حدبة الهجرة" من قبل مارتن  Uيتبع منحنى مقلوب على شكل حرف بين المهاجرين ذوي التعليم المنخفض والمتوسط 

(. وهذا يعني أنه بالنسبة للبلدان المرسلة الفقيرة نسبيًا، يؤدي النمو االقتصادي في البداية إلى زيادة الميل إلى 1996وتايلور في عام 

رة؛ إال أن بمجرد بلوغ عتبة معينة من الدخل القومي، يتناقص الميل للهجرة ألن الناس يتمتعون بما يكفي من الثروة بحيث ال يضطرون الهج

، لم يصل معظمها بعد إلى عتبة الدخل هذه. عالوةً على ذلك، ترافق التطور إلى الهجرة. في حالة بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط 

منطقة في العقود األخيرة مع تفاوت متزايد في األجور مقارنة باالقتصادات األكثر تقدًما في االتحاد األوروبي، والتي لعبت االقتصادي لل

 . )Martín, 2009[9]( دوًرا في زيادة ضغوط الهجرة

التطورات الجيوسياسية اإلقليمية وعدم االستقرار السياسي سوق العمل، تشكل تلك المتعلقة بإلى جانب االعتبارات الديموغرافية و

تسببت  محرًكا مهًما للهجرة القسرية في منطقة االتحاد من أجل المتوسط.واالجتماعي في بعض بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط 

. البلدان األبعدبيرة نحو البلدان المجاورة والنزاعات المستمرة في سوريا وليبيا والعراق في خلق ضغوط هجرة كوتداعيات الربيع العربي 

مليون شخص يعيشون في حالة  6.6على وجه الخصوص، أثرت أزمة الالجئين األخيرة التي نتجت عن الحرب في سوريا، والتي تركت 

ي بلدان االتحاد من ، على أنماط الهجرة في المنطقة، وذلك من خالل زيادة العدد اإلجمالي للمهاجرين ف2019نزوح بحلول نهاية عام 

، كما هو مقارنة بالمهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط المنشأبلدان  كافةعدد المهاجرين من في على وجه التحديد و)أجل المتوسط 

عن التدفق (، ولكن أيًضا من خالل احتمال إعادة توجيه تدفقات هجرة اليد العاملة بسبب الضغوط اإلضافية الناتجة 4.1موضح في الشكل 

في الوافدين ( الحقًا في هذا الفصل حول اندماج المهاجرين 4.5انظر )اإلطار  .الكبير لالجئين على أسواق العمل في البلدان المضيفة

األردن في سياق أزمة الالجئين(. ومع ذلك، بينما تعد هذه الظاهرة لألسف جانبًا مهًما من جوانب حركة األشخاص في منطقة االتحاد من 

 جل المتوسط، إال أنها تقع خارج نطاق التحليل الحالي لحركة األشخاص والتكامل اإلقليمي، وبالتالي لن يتم تناولها في هذا الفصل.أ

أخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن تنقل األشخاص ال يعتمد فقط على االعتبارات االقتصادية والديموغرافية والسياسية على المستوى الكلي، 

 (.M1لى االعتبارات الذاتية المرتبطة، على سبيل المثال، باالستعداد للتنقل )انظر القسم الخاص بالمؤشر ولكن أيًضا ع

تنقل األشخاص، بينما مجال الجهود الرامية إلى رصد التقدم المحرز في  علىاألول  الجزء يركزينقسم ما تبقى من هذا الفصل إلى جزأين. 

 الرامية إلى تعزيز التنقل العابر للحدود ذي المنفعة المتبادلة، كما يقترح خيارات سياساتية للمستقبل. الثاني الجهود الحالية الجزءيتناول 

 تنقل األشخاصمجال رصد التقدم المحرز في 

أعداد المهاجرين وتدفقاتهم، فضالً عن تدفقات السياحة، في  استخداممقياس معياري لتنقل األشخاص عبر البلدان، على الرغم من ما من 

األدبيات. في سياق التكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط، وبسبب محدودية البيانات المتوفرة المذكورة أعاله، ينظر هذا الفصل 

بتعزيز الهجرة في  M1علق المؤشر (. يت4.1في مجموعة من المؤشرات الخاصة بحركة األشخاص كما هو معروض في )الجدول 

أحد الشروط المسبقة  M2المنطقة، ويتضمن اعتبارات ترمي إلى تحسين نتائج اندماج المهاجرين في بلدان المقصد. ويغطي المؤشر 

ن أجل المتوسط. في االعتبار مساهمة السياحة في اقتصادات منطقة االتحاد م M3الضرورية لتسهيل التنقل في المنطقة. بينما يأخذ المؤشر 

 بتحسين التعاون اإلقليمي بشأن الهجرة. M4أخيًرا، يتعلق المؤشر و
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. مؤشرات الرصد الرئيسية لحركة األشخاص4.1الجدول   

  الوصف التغطية التواتر

خمس 
سنوات، 
آخر سنة 
متوفرة 
2019 

جميع الدول األعضاء 
في االتحاد من أجل 

 المتوسط

إلى بلد  المتجهينيقيس المؤشر عدد المهاجرين من االتحاد من أجل المتوسط 
تتم آخر من بلدان االتحاد من أجل المتوسط وعدد المهاجرين الوافدين الذين 

االتحاد من أجل المتوسط، بهدف إظهار  األخرى منالبلدان  استضافتهم في
صل والمضيف.التنقل الفعلي داخل المنطقة من منظور كل من البلد األ  

المصدر: قاعدة بيانات إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية 
 بشأن أعداد المهاجرين الدوليين

-nationalhttps://www.un.org/development/desa/pd/content/inter

stock-migrant 

. عدد M1المؤشر 
المهاجرين ونسبة 
المهاجرين إلى 

 السكان

سنوي، 
آخر سنة 
متوفرة 
2020 

جميع الدول األعضاء 
في االتحاد من أجل 

 المتوسط

يقيس المؤشر سياسات التأشيرات التي تعيق أو تسهل أنواًعا مختلفة من تنقل 
 األشخاص عبر البلدان.
 وشركاؤه لجوازات السفر المصدر: مؤشر هينلي

/https://www.henleypassportindex.com 

. M2المؤشر 
 متطلبات التأشيرة

2000-
19 

جميع الدول األعضاء 
في االتحاد من أجل 

 المتوسط

من  يقيس المؤشر مدى أهمية قطاع السفر والسياحة في اقتصادات البلدان
حيث المساهمة المباشرة وغير المباشرة في التوظيف والناتج المحلي 

 اإلجمالي.
 ؛2019، (WTTC)المصدر: المجلس العالمي للسفر والسياحة 

 Gateway-Impact/Data-https://wttc.org/Research/Economic 

 )اليوروستات( والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي

. M3المؤشر 
مساهمة السياحة 
في الناتج المحلي 
 اإلجمالي والعمالة

دول االتحاد األوروبي  
، ومصر، 27الـ 

واألردن، وموريتانيا، 
 والمغرب، وتونس

مناقشة االتفاقات واألطر من خالل يضيف هذا المؤشر إلى التحليل الكمي 
المختارة، والتي تعتبر مهمة إلدارة الهجرة، وتنقل العمالة والتعليم. القانونية  

 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة

. M4المؤشر 
االتفاقات الثنائية 
واإلقليمية بين 

دول االتحاد من 
 أجل المتوسط

 

 . عدد المهاجرين ونسبة المهاجرين إلى السكانM1المؤشر 

، وصل عدد المهاجرين 2019اإلقليميين واضحة بمرور الزمن، عدًدا وتناسبًا على حد سواء. في عام أصبحت الزيادة في المهاجرين 

(. 4.1)الشكل  1995في عام  شخص مليون 38ارتفاًعا من ويمثل ذلك  مليون شخص، 74إلى الدوليين في دول االتحاد من أجل المتوسط 

قة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين مدفوعة ليس فقط بالهجرات داخل كانت الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين في المنط

المناطق التي تتمتع بحرية التنقل، ولكن أيًضا بسبب الهجرة اإلنسانية الناتجة عن أزمة الالجئين السوريين. من بين جميع المهاجرين 

األخرى )المهاجرون داخل االتحاد من أجل ل االتحاد من أجل المتوسط نصفهم تقريبًا من دو كان، الدوليين في االتحاد من أجل المتوسط
بسبب زيادة  1995في إجمالي المهاجرين تتقلص منذ عام المتوسط(. ومع ذلك، فإن نسبة أعداد المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط 

إلى  الوافدين تحاد من أجل المتوسط. من حيث نسب المهاجرينالقادمين من دول خارج االعدد المهاجرين إلى االتحاد من أجل المتوسط 

 إذ ارتفعت نسبتهمعدد السكان، يشكل المهاجرون داخل االتحاد من أجل المتوسط نسبة متزايدة األهمية في إجمالي السكان في المنطقة، 
نسبة المهاجرين الدوليين إلى عدد سكان  (. وكان هذا االرتفاع أعلى من4.3)الشكل  2019٪ في عام 4.5إلى  1995٪ في عام 3.2من 

 .)IOM, 2019[10]( ٪3.5البالغة  2019العالم في عام 

https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://www.henleypassportindex.com/
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Data-Gateway
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 2019-1995. المهاجرون في االتحاد من أجل المتوسط، 4.1الشكل 

 المهاجرين في منطقة االتحاد من أجل المتوسطعدد المهاجرين ونسبة المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط من إجمالي 

 
 

الالجئين السوريين.  المنشأمالحظة: تشمل بيانات االتحاد من أجل المتوسط جميع الدول األعضاء. وتشمل البيانات المتعلقة بالمهاجرين من جميع البلدان 
 .أما بيانات الهجرة الداخلية لالتحاد من أجل المتوسط تستثني الهجرة السورية

 )قاعدة بيانات(. أعداد المهاجرين الدوليين( 2019المصدر: حسابات المؤلفين، استناًدا إلى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية )
w.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asphttps://ww 

ويشكل ذلك ، 2019مليونًا في عام  20ارتفع عدد المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط )باستثناء داخل االتحاد األوروبي( إلى 

داخل االتحاد  يتنقلونغم من أن عدد المهاجرين )باستثناء المهاجرين الذين (. على الر4.2)الشكل  1995مليونًا في عام  13ارتفاًعا من 

مرور الوقت، إال أن نسبته في إجمالي عدد المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط قد انخفض منذ عام مع األوروبي( يتزايد باستمرار 

والتي يجعل حرية تنقل األشخاص داخل االتحاد األوروبي محرًكا . ويرجع ذلك إلى التوسع التدريجي لعضوية االتحاد األوروبي، 1995

 رئيسيًا لنمو السكان المهاجرين.

 2019-1995. المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط باستثناء المهاجرين داخل االتحاد األوروبي، 4.2الشكل 

ألوروبي( ونسبة المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط عدد المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط )باستثناء داخل االتحاد ا

 )باستثناء داخل االتحاد األوروبي( في إجمالي المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط

 

 .27األوروبي الـمالحظة: تشمل بيانات االتحاد من أجل المتوسط جميع الدول األعضاء. ويشير االتحاد األوروبي إلى الدول األعضاء في االتحاد 
 )قاعدة بيانات(. أعداد المهاجرين الدوليين( 2019المصدر: حسابات المؤلفين، استناًدا إلى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية )

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 
 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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 2019-1995. نسبة السكان المهاجرين، 4.3الشكل 

 نسب المهاجرين كنسبة من إجمالي السكان في منطقة االتحاد من أجل المتوسط

 

الصادرة عن إدارة  لمقيمينا نلسكاا إجمالي بياناتعلى  والمغادرينمالحظة: يعتمد حجم السكان المستخدم لحساب النسبة المئوية للمهاجرين الوافدين 
 شمل السكان المولودين في الخارجت تياألمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وال

 )قاعدة بيانات(. أعداد المهاجرين الدوليين( 2019المصدر: حسابات المؤلفين، استناًدا إلى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية )
un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asphttps://www.. 

 

جهات العقود الماضية، بما في ذلك ظهور أو طرأت تطورات طفيفة على أنماط الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط على مدى العقد 

ض المتوسط استجابة لتشديد سياسات الهجرة وآثار األزمة المالية في أوروبا. من بلدان جنوب البحر األبي للعمالة المهاجرةجديدة  مقصودة

ومع ذلك، تواصل دول االتحاد األوروبي االضطالع بدوٍر مركزي في هجرات اليد العاملة داخل االتحاد من أجل المتوسط. تشير الدراسات 

 كانت موجهة إلى أوروبا 2010و 2001ط بين عامي ٪ من الزيادة في الهجرة من دول جنوب البحر األبيض المتوس91إلى أن 

)[11]Bardak, 2015( .( هاجر حوالي 17-2010في الفترة التالية ،)شخص سنويًا من بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط  400000

، قدمت دول االتحاد األوروبي السبعة والعشرون أكثر من 2019في عام . )Alcidi, 2019[12]( إلى أوروبا باستخدام المسارات القانونية

 . )Eurostat, 2020[13](االتحاد من أجل المتوسط في  يةجنوبالدول التصريًحا أوليًا لمواطني  320000

 الهجرة من دول االتحاد األوروبي وإليها

ً كما سبق  وال يرجع ذلك  ، يضطلع االتحاد األوروبي بدوٍر مركزي في حركة األشخاص في منطقة االتحاد من أجل المتوسط.الذكر آنفا

فقط إلى أن االتحاد األوروبي، باعتباره منطقة فرعية، يأخذ نصيب األسد من المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط، ولكن أيًضا ألن 

 5.4، كان هناك حوالي 2019(. في عام 4.4دول خارج االتحاد األوروبي تتدفق نحو االتحاد األوروبي )الشكل ال معظم الهجرة من

)لبنان واألردن والسلطة  المشرقمليون من  2.7من شمال إفريقيا )الجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وتونس(، و مغادر مليون مهاجر

مليون من غرب البلقان )ألبانيا والبوسنة والجبل األسود( الذين يعيشون في إحدى دول االتحاد  2مليون من تركيا، و 2.6الفلسطينية(، و

االتحاد األوروبي على التوالي.  إلى الوافدين ٪ من جميع المهاجرين7.1٪ و9.1٪ و19(. وشكلت هذه األرقام 4.4األوروبي )الشكل 

. كما يمكن 1995إفريقيا إلى االتحاد األوروبي قد تضاعف تقريبًا منذ عام  من شمالالمغادرين تجدر اإلشارة إلى أن عدد المهاجرين 

المهاجرين مقارنة بالفترات األخرى، وذلك نتيجة زيادة معتدلة في  2015-2010مالحظة زيادة طفيفة نسبيًا في عدد المهاجرين في الفترة 

ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياسات الهجرة المتشددة تدريجياً في االتحاد  (.A.4.5من داخل االتحاد األوروبي وشمال إفريقيا )الشكل الوافدين 

تالي أدى األوروبي، والتي تميل اآلن إلى إعطاء األولوية للهجرة االنتقائية أو المختارة التي تهدف إلى تلبية احتياجات العمالة الماهرة؛ وبال

 . )Idrissi and Moufti, 2019[14]( ذلك إلى الحد من عدد المهاجرين من خارج االتحاد األوروبي

االتحاد األوروبي، على الرغم من تقلب ترتيبها من سنة إلى أخرى.  الوافدين إلىر على الدول الرئيسية المرسلة للمهاجرين يلم يطرأ أي تغي

 2.7االتحاد األوروبي  إلىعد المغرب وتركيا والجزائر أكبر البلدان المرسلة من خارج االتحاد األوروبي، حيث بلغ عدد المهاجرين ي

ألبانيا والبوسنة والهرسك  تفوقتب(. ومع ذلك،  4.5، على التوالي )الشكل 2019من هذه البلدان في عام  وافد مليون مهاجر 1.7و 2.6و

٪ من السكان المولودين في هذين البلدين يعيشون  30خرى من حيث نسبة المهاجرين إلى عدد السكان، حيث كان حوالي البلدان األعلى 

 كان. كما كانت تعد تونس دولة مهمة مرسلة للمهاجرين في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، حيث 2019في االتحاد األوروبي في عام 

  .2019األوروبي في عام في االتحاد يقيمون ٪ من سكانها 5.3

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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من االتحاد األوروبي الذين يعيشون في دول االتحاد من أجل المتوسط خارج االتحاد األوروبي أقل بكثير  المغادرين ظل عدد المهاجرين

)الشكل  2019-1995الذين استوعبتهم المنطقة الفرعية، على الرغم من زيادة مطردة في الفترة الوافدين من عدد السكان المهاجرين 

4.5.A االتحاد األوروبي  األعضاء فياالتحاد من أجل المتوسط بلدان من المغادرين (. في الواقع، إن الغالبية العظمى من المهاجرين

االتحاد األوروبي بسبب سياسات حرية تنقل األشخاص في المنطقة. وكانت تركيا أكبر دولة خارج االتحاد  داخليعيشون في بلد آخر 

 (.4.4)الشكل  1995من االتحاد األوروبي منذ عام مغادرين تقبل مهاجرين األوروبي تس

 2019و 1995. عدد المهاجرين في االتحاد من أجل المتوسط حسب المنطقة / بلد األصل والمقصد، 4.4الشكل 

 والمقصد المنشأأعداد )ماليين( المهاجرين داخل االتحاد من أجل المتوسط حسب المنطقة الفرعية / بلد 

A. 1995        B. 2019 
   

 

سهم إلى مالحظة: يتم تمثيل كل منطقة فرعية / بلد بجزء ملون على طول محيط الدائرة. تُظهر األقواس بين األجزاء أعداد الهجرة، ويشير اتجاه األ
إفريقيا يعيشون من شمال مغادر مليون مهاجر  3.0، كان 1995اتجاه التدفقات. يتناسب ُسمك األقواس مع حجم األعداد. على سبيل المثال، في عام 

األوروبي  في االتحاد األوروبي. يشمل غرب البلقان ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود؛ ويشمل االتحاد األوروبي الدول األعضاء في االتحاد
  .2020اعتباًرا من أيلول/سبتمبر 

 )قاعدة بيانات(. أعداد المهاجرين الدوليين( 2019ة واالجتماعية )المصدر: حسابات المؤلفين، استناًدا إلى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادي
9.asphttps://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates1 

. 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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 2019-1995، هوالمغادرين من االتحاد األوروبيإلى . مهاجرو االتحاد من أجل المتوسط الوافدين 4.5الشكل 

 
 

ون في بلد مالحظة: يشير مصطلح "المهاجر الوافد" إلى األشخاص الذين ولدوا في بلد من بلدان االتحاد من أجل المتوسط غير االتحاد األوروبي ويقيم
األوروبي. يشير مصطلح "المهاجر المغادر" إلى األشخاص الذين ولدوا في بلد داخل االتحاد األوروبي ويقيمون في دولة خارج االتحاد داخل االتحاد 

ي انات إجمالاألوروبي في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. يعتمد حجم السكان المستخدم لحساب النسبة المئوية للمهاجرين الوافدين والمغادرين على بي
الخارج. تظهر النسب المئوية  فيالصادرة عن إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، والتي تشمل السكان المولودين  لمقيمينا نلسكاا

 االتحاد األوروبي إلى سكان االتحاد األوروبي. منإلى سكان االتحاد األوروبي والمهاجرين  المتواجدين في االتحاد األوروبينسب المهاجرين للسكان 
 )قاعدة بيانات(. أعداد المهاجرين الدوليين( 2019المصدر: حسابات المؤلفين، استناًدا إلى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية )

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 

 الهجرة من وإلى المناطق الفرعية خارج االتحاد األوروبي

االتحاد أخرى أعضاء في المهاجرين إلى بلدان ل من أبرز المناطق التي ترس، كانت شمال إفريقيا 2019إلى  1995في الفترة الممتدة من 

٪ 80( حيث شكل المهاجرون المغادرون من المغرب والجزائر حوالي 4.6من أجل المتوسط، وال سيما إلى االتحاد األوروبي )الشكل 

في عام  مليون 6إلى  1995مليون في عام  3.7اإلقليميين. ارتفع عدد المهاجرين المغادرين من  دونمن السكان المهاجرين المغادرين 

 .2019إلى  1995٪ في الفترة الممتدة من 3. وظلت نسب المهاجرين المغادرين إلى السكان مستقرة نوًعا ما، حيث بلغ متوسطها 2019

تزال  تنوعت بلدان المقصد للمهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا بشكل طفيف على مدى العقدين الماضيين. على الرغم من أن فرنسا ال

مليون في  3.1و 1995مليون في  1.9األكثر أهمية للمهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا بسبب العالقات التاريخية ) البلد المقصد

في الفترة الممتدة  .1995(، فقد شهدت إسبانيا وإيطاليا زيادات كبيرة في استقبال المهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا منذ عام 2019

كما (. 4.6عدد المهاجرين من شمال إفريقيا في إسبانيا بأربعة أضعاف، كما تضاعف أيضاً في إيطاليا )الشكل  ارتفع، 2019-1995من 

اف أضع 4أضعاف و 3بمقدار ولوكسمبورغ دول االتحاد األوروبي األخرى مثل السويد وفنلندا إلى شمال إفريقيا  منعدد المهاجرين  ارتفع

ً  11و شخص  4.776و 7.041و 29.812عدًدا صغيًرا من السكان في هذه البلدان ) أنهم يمثلونعاًما، على الرغم من  25خالل  ضعفا

إلى أن الهجرة من دول شمال إفريقيا إلى بعض دول جنوب البحر األبيض المتوسط األخرى  تجدر اإلشارة(. 2019في عام على التوالي 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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انخفاًضا في عدد المهاجرين المغادرين من شمال  الذي شهدألردن، ينطبق ذلك بشكل خاص على امرور الوقت.  معأصبحت أقل أهمية قد 

 إفريقيا، ال سيما من مصر.

 . الدول التي تستضيف أكبر عدد من المهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا4.6الشكل 

 البلد حسبعدد المهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا 

 

 )قاعدة بيانات(. أعداد المهاجرين الدوليين( 2019المصدر: حسابات المؤلفين، استناًدا إلى إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية )
un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asphttps://www. 

على الرغم من أن عددهم نما بشكل طفيف  شمال أفريقيا أقل بكثير من السكان المهاجرين المغادرين، إلىيعتبر السكان المهاجرين الوافدين 

شمال إفريقيا، حيث  إلىللمهاجرين الوافدين فرعية أصل  أكبر منطقة يشكل رقالمش كان عاًما. 25 خاللمليون  0.3مليون إلى  0.2من 

عدد المهاجرين الذين ينتقلون  ارتفعوتعد فرنسا ثاني أكبر دولة مرسلة للمهاجرين، حيث  تعتبر السلطة الفلسطينية مصدًرا مهًما للهجرة.

ظاهرة الهجرة العائدة. يختار إلى على األرجح ويعود ذلك ، 2019-1995إلى شمال إفريقيا بأكثر من الضعف في الفترة الممتدة من منها 

ة. بعض المغتربين من شمال إفريقيا )أي المولودين في فرنسا ألبوين مهاجرين وافدين( الهجرة إلى بلد آبائهم األصلي بسبب الروابط الثقافي

 لهجرة المتقاعدين من فرنسا. بارزة مقاصداً زائر والمغرب وتونس كما تعد الج

(. تشهد المنطقة دون 4.7شمال إفريقيا فيما يتعلق بالهجرة الصافية السلبية )الشكل تلك السائدة في يواجه غرب البلقان تحديات مماثلة ل

، ارتفعت نسبة المهاجرين المغادرين 2019و 1995في عامي اإلقليمية هجرة جماعية منذ عقود، وال سيما من ألبانيا والبوسنة والهرسك. 

٪، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق الفرعية في االتحاد من أجل المتوسط. كما 30.7٪ إلى 18.5إلى السكان في غرب البلقان من 

يا. في غضون ذلك، على الرغم من زيادة ٪ منهم إلى إحدى دول االتحاد األوروبي المجاورة، مثل إيطاليا أو اليونان أو كروات96.7انتقل 

٪(، ال سيما 2أعداد المهاجرين الوافدين في غرب البلقان في العقود األخيرة، ظلت نسبة المهاجرين المغادرين مقارنة بالسكان منخفضة )

 الهرسك في الجبل األسود.بالمقارنة مع عدد السكان المهاجرين المغادرين الكبير. ويعيش غالبية المهاجرين الوافدين من البوسنة و

أدى االفتقار إلى جذب المهاجرين الوافدين، باإلضافة إلى ارتفاع مستويات الهجرة )خاصة السكان في سن العمل( إلى انخفاض في عدد 

المغادرين على العودة بُذلت جهود متواصلة رامية إلى تشجيع المهاجرين أو المهاجرين وبالتالي العاملة في غرب البلقان.  ةالسكان والقو

 )انظر أدناه(.

(، مع وجود حجم كبير 4.7)الشكل  المشرقفي داخل المنطقة الهجرة  تهيمنالمناطق الفرعية األخرى، السائدة في على عكس االتجاهات 

يني مسجلين لدى مليون الجئ فلسط 2.2وحده يستضيف األردن كان من الفلسطينيين النازحين قسراً في األردن ولبنان كمحرك رئيسي. 

ألف الجئ فلسطيني  120من خالل إجبار حوالي  المشرق. أثرت أزمة الالجئين السوريين بشدة على الهجرة في 2018األونروا في عام 

مليون مهاجر  2.9، كان من بين 2019في عام . )UN, 2019[15]( على الفرار من سوريا إلى لبنان واألردن، وكذلك إلى تركيا وخارجها

مليون فلسطيني. لألسباب نفسها، كانت نسب المهاجرين الوافدين والمغادرين  2.6، المشرقمغادر من االتحاد من أجل المتوسط المقيمين في 

على الرغم من (، 4.7ل )الشك 2019٪ في عام 14.3٪ و13.4الفرعية، حيث بلغت  المشرقإلى السكان مرتفعة باستمرار في منطقة 

 (.A.4)الملحق  2005منذ عام  انخفاض هذه النسب

قد نما بوتيرة أسرع من عدد  إليهاال تزال تركيا دولة مرسلة ومستقبلة للمهاجرين في المنطقة، على الرغم من أن عدد المهاجرين الوافدين 

 .1995غادرين منذ عام مالمهاجرين ال

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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االتحاد من أجل المتوسط غير التابعة لالتحاد األوروبي في ق الفرعية / البلدان . المهاجرون من المناط4.7الشكل 
 2019و 1995، فيهان ووالمهاجرون الوافد

 

 
 

خاص مالحظة: يشير مصطلح "المهاجر الوافد" إلى األشخاص المولودين في الخارج والمقيمين في البلد. يشير مصطلح "المهاجر المغادر" إلى األش
 .2019في عام  المنشأالذين ولدوا في البلد ويقيمون في بلد خارج بلدهم 

 )قاعدة بيانات(. أعداد المهاجرين الدوليين( 2019شؤون االقتصادية واالجتماعية )المصدر: حسابات المؤلفين، استناًدا إلى إدارة األمم المتحدة لل
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 

 المتوسط األبيض البحر جنوب منطقة فيبين البلدان الجنوبية  الهجرة

تدفقات الهجرة بين  النظر فيبعلى الرغم من أنها ظاهرة ثانوية نسبيًا مقارنة بالهجرات التي تشمل االتحاد األوروبي، إال أنه من الجدير 

للهجرة ألغراض العمل  قديمتتسم العديد من دول جنوب البحر األبيض المتوسط بتقليد  بلدان الجنوب في منطقة االتحاد من أجل المتوسط.

حين أن غالبية تدفقات هجرة اليد العاملة  في. )David and Marouani, 2016[16]( داخل المنطقة، بما في ذلك مصر واألردن ولبنان

داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كانت موجهة تقليديًا نحو دول الخليج المستوردة للعمالة، يمكن تحديد نمطين آخرين ال يشمالن 

ن منطقة الشرق األوسط ذات الكثافة السكانية العالية إلى البلدان يتعلق النمط األول بالهجرات من بلدا. )IOM, 2010[17]( دول الخليج

ة الغنية بالموارد مثل ليبيا، على الرغم من أن هذا النمط على األرجح ليس بنفس األهمية التي كانت عليه في الماضي بسبب التغيرات المهم

أما النمط الثاني فيتمثل في تدفقات "الهجرة  لق بجاذبية ليبيا.التي طرأت على الوضع اإلقليمي على مدى العقد الماضي، ال سيما فيما يتع

)بما في ذلك مصر( وقد  المشرقاإلحاللية" بين البلدان المستوردة للعمالة والمصدرة لها. تحدث هذه التدفقات بشكل عام بين اقتصادات 

بسبب الحاالت التي يتم فيها ملء الوظائف الشاغرة  مثل تشمل كالً من هجرات العمالة الماهرة وغير الماهرة. يمكن تحديد أنماط مختلفة،

الحاالت التي يخلق فيها الحراك االجتماعي الداخلي فجوة في المهارات  إضافةً إلىالمهاجرين الوافدين، ب وذلك باالستعانةهجرة المواطنين 

 بين تدفقات الهجرة الوافدة والخارجة.

ات "الهجرة اإلحاللية". باعتباره دولة مهمة في تصدير العمالة، فيتمتع جزًءا كبيًرا من هجرة اليد األردن مثاالً لبلد يقع في قلب تدفق يعتبر

وكانت  )Wahba, 2012[18]( 2010شهادة جامعية في عام  العّمال المهاجرين٪ من 62يحمل كان مهارات عالية )حيث بالعاملة لديه 

جنوب البحر  بين بلدانمن ناحية أخرى، فإن الهجرة الوافدة إلى األردن هي مثال مثير لالهتمام لتدفقات تنقل العمالة وجهتهم دول الخليج. 

من دول  2015٪( في األردن في عام 65رب امعظم العمال األجانب )ما يق أتىاألبيض المتوسط. وفقًا لبيانات وزارة العمل األردنية، 

ال يشمل هذا الرقم سوى المهاجرين الذين يصلون إلى األردن . )EMNES, 2018[19]( ٪(61ن مصر )عربية، وبشكل أكثر تحديًدا م

من هؤالء  ٪93ن كما أ بتأشيرة عمل، وبالتالي يستبعد مجموعة كبيرة من الالجئين في األردن، وخاصة من السلطة الفلسطينية وسوريا.

انخفاض كثافة المهارات لهجرة اليد العاملة بين بلدان على لتعليم الثانوي أو أدنى، مما يؤكد تأهيل معادل لمستوى العمال األجانب لديهم 

 . )EMNES, 2018[19]( جنوب البحر األبيض المتوسط

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة . )Razzaz, 2017[20]( ، تضاعف عدد العمال المهاجرين المصريين في األردن2015و 2000بين عامي 

٪ من إجمالي المهاجرين المصريين في 18المهاجرون المصريون في األردن  2016، مثل في عام (CAPMAS) العامة واإلحصاء

للهجرة الخارجة من مصر بعد  بلد مقصدمما يجعل األردن ثاني أهم . )CAPMAS, 2017[21]( منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يتماشى هذا مع النتائج التي تم التوصل إليها على المستوى  في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. األول والمقصد -المملكة العربية السعودية 

ة غير الماهرة بين سوريا واألردن ولبنان والسلطة الفلسطينية ومصر دون اإلقليمي والتي تشير إلى ظاهرة واسعة النطاق لهجرة العمال

 ,Bardak) لهجرة الموسمية، مدفوعة بفوارق طفيفة في الدخل بين الدول خالل هذه الفترةافي العقد األول من القرن الحالي، وال سيما 

)]22[2017 . 

ذلك، تظل هذه الديناميات بين بلدان الجنوب طفيفة مقارنة بأنماط الهجرة الخارجية من دول جنوب البحر األبيض المتوسط إلى االتحاد ومع 

في الواقع، انخفضت نسبة تدفقات  األوروبي، أو إلى دول أخرى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا خارج منطقة االتحاد من أجل المتوسط.

، 2019و 2005ة إلى البلدان األخرى في المنطقة دون اإلقليمية داخل منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط بين عامي الهجرة الخارج

تنقل العمالة بين دول لمقارنة بإجمالي تدفقات الهجرة الخارجة من المنطقة الفرعية، مما يشير إلى استمرار الحواجز وعدم وجود جاذبية 

 المنطقة الفرعية.

 ن بلدان الجنوب في غرب البلقانالهجرات بي

ان تتبع تدفقات الهجرة بين بلدان الجنوب داخل المنطقة الفرعية لغرب البلقان دينامية تختلف اختالفًا كبيًرا عن تلك التي لوحظت بين بلد

 تتراجع -سباب عائلية وخاصة الهجرة أل -جنوب البحر المتوسط. في السنوات األخيرة، كانت الهجرة ألغراض العمل بين دول البلقان 

٪ من 43ألغراض العمل  األولىتصاريح اإلقامة  شكلتأشكال الهجرة األخرى. تشير بيانات يوروستات إلى أنه في حين ب نسبياً مقارنةً 

 World) 2016٪ في عام 20، انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 2008جميع التصاريح الصادرة للمهاجرين داخل البلقان في عام 

)[23]Bank/Vienna Institute for International Economic Studies, 2018 . 

إلى الطابع الموسمي لهجرة اليد العاملة داخل البلقان. في الواقع، تم  2013إلى  2009أشارت الدراسات التي غطت الفترة الممتدة من 

للعمال األجانب في قطاعات السياحة والزراعة والبناء، والتي تتميز بعنصر موسمي مهم. تواصل ازدياد إصدار غالبية تصاريح العمل 

 2013٪ في الجبل األسود في عام 67، لتصل إلى 2013و 2009تصاريح اإلقامة المؤقتة بين عامي  من بين كافةنسبة تصاريح العمل 

)[24]IOM, 2014( . 

سلطت الدراسات السابقة الضوء أيًضا على الدور المركزي الذي يضطلع به الجبل األسود في تدفقات هجرة اليد العاملة داخل البلقان: ففي 

هذه التدفقات من ذوي تكونت . )Vidovic, 2015[25]( العمال المهاجرين اإلقليميين كافة، اجتذبت البالد حوالي ثالثة أرباع 2013عام 

٪ من تصاريح العمل في الجبل األسود للمهاجرين الحاصلين على تعليم ثانوي أو  87المهارات المنخفضة بشكل أساسي، حيث تم إصدار 

  إلقليميين٪ فقط من العمال المهاجرين ا1أقل. من ناحية أخرى، كانت ألبانيا مستبعدة إلى حد كبير من التدفقات داخل المنطقة، حيث اجتذبت 

)[25]Vidovic, 2015( . 

لهجرة العائدة في دول البلقان. وكمثال على ذلك، زاد عدد األلبان العائدين زيادة ظاهرة اخالل نفس الفترة، وثقت الدراسات الحديثة نسبياً 

٪ منهم من الشباب 35، 13-2009لبانيا خالل الفترة الممتدة من مهاجراً ألبانياً إلى أ 133.554. وعاد ما مجموعه 2008حادة بعد عام 

 العمالة لبلدهم األصلي. توفيرسنة. ويمثل هؤالء المهاجرون العائدون إمكانات كبيرة من حيث  29و 18الذين تتراوح أعمارهم بين 

 البلدان المضيفة واندماجهم فيها في سوق عمل مساهمة المهاجرين

العاملة في بلدان المقصد الرئيسية في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. على المستوى  ىالوافدون نسبة كبيرة من القويشكل المهاجرون 
 2019٪ في عام 12إلى  2010٪ في عام 10في الخارج بين جميع العمال بشكل طفيف من  ةالعاملة المولود ةاإلقليمي، زادت نسبة القو

دولة من بلدان المقصد لالتحاد من أجل المتوسط، ارتفعت معدالت المشاركة في العمل للمهاجرين  33في (. خالل نفس الفترة، 4.2)الجدول 

ال تسمح لنا بإجراء تحليل متعمق  المنشأفي حين أن البيانات المتعلقة بمعدالت توظيف المهاجرين حسب بلد  ٪.74٪ إلى 72الوافدين من 

ل المتوسط في أسواق عمل البلدان المضيفة واندماجهم فيها، فيمكن استخالص رؤى مثيرة لمساهمة المهاجرين من بلدان االتحاد من أج

 محددة.الحالة اللالهتمام من التحليل النوعي ودراسات 
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 العاملة المولودة في الخارج في دول االتحاد من أجل المتوسط، حسب الجنس ة. القو4.2الجدول 

 القوى العاملة 2010 2019
  المجموع الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث

المولودون في الخارج من جميع البلدان  998 21 956 11 041 10 092 28 338 15 751 12
 )باآلالف(

نسبة القوى العاملة المولودين في الخارج  10٪ 9٪ 10٪ 12٪ 11٪ 12٪
 من إجمالي القوى العاملة

من جميع البلدان إلى األشخاص  المولودون في الخارجسنة. يشير  64و 15مالحظة: تشير البيانات إلى القوى العاملة التي تتراوح أعمارها بين 
االتحاد من  دولة من دول 32تتوفر البيانات الخاصة بـ  المولودين خارج البلد المبّلغ، بما في ذلك البلدان غير األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط.

، والجبل األسود، والبوسنة والهرسك، ومصر، وإسرائيل، وتركيا. بالنسبة للجبل األسود وتركيا وإسرائيل، 27أجل المتوسط: دول االتحاد األوروبي الـ 
 .2019من  بدالً  2017و 2011؛ كما تعود البيانات الخاصة بمصر وإسرائيل إلى عامي 2012أو  2011إلى عام  2010تعود بيانات عام 

 ,Labour force by sex) القوى العاملة حسب الجنس والعمر ومكان الميالد، 2020حسابات المؤلفين، استناداً إلى منظمة العمل الدولية المصدر: 
age and place of birth) ،)مجموعة البيانات( 

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer4/?lang=en&segment=indicator&id=MST_TEAP_SEX_AGE_CBR_NB_A 

والبلقان على مدى عقود. وبسبب بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط  من سماتسمة هيكلية تمثل الهجرة ألغراض اقتصادية  كانت

الروابط الجغرافية والسياسية واالجتماعية، فضالً عن الطلب المتزايد على العمالة منخفضة المهارات في القطاع الصناعي في أوروبا، تم 

واليوم، ال تزال معدالت  إفريقيا، إلى دول أوروبا الغربية.األبيض المتوسط، وال سيما من شمال  توجيه تدفقات الهجرة من جنوب البحر

والبلقان، محرًكا البطالة المرتفعة باستمرار، باإلضافة إلى نقص التدريب وفرص العمل في معظم دول جنوب البحر األبيض المتوسط 

ة المحتملة الناتجة عن العمل في الخارج تشكل ومع ذلك، في حين أن المكاسب االقتصادي مهًما للهجرة المستمرة نحو االتحاد األوروبي.

شمل األسرة،  عامالً مهًما يحفز الناس على الهجرة، فإن المهاجرين ينجذبون أيًضا ألسباب أخرى مثل فرص التعليم والتدريب، ولمّ 

اسة االستقصائية بشأن دوافع المهاجرين تشير نتائج الدر والزواج، أو الخدمات العامة األفضل التي توفرها البلدان األكثر تقدًما اقتصاديًا.

لجنس والعمر والبلد. فيلقي حسب ا(، إلى تباين كبير في الدوافع 4.2في سن العمل في المغرب والبوسنة والهرسك، الواردة في )المربع 

 تتعلق فقط بجاذبية بلد المقصد لهجرة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، والتي الا الدافع وراءهذا الضوء على تعقيد العوامل التي تشكل 

 بتقديرهم الذاتي لوضعهم في بلدهم. ويرتبط ذلكولكن أيًضا باستعداد المهاجرين المحتملين للتنقل، 

في الخارج في بلدان المقصد تشمل فئات مختلفة من المهاجرين الوافدين، وكثير منهم لم يأتوا  ةالعاملة المولود ةبناًء على ذلك، فإن القو

على وجه الخصوص، ال تزال الهجرات األسرية تمثل سمة رئيسية ألنماط الهجرة في  ا ألسباب تتعلق بالعمل أو بتأشيرة عمل.أساسً 

إلى دول االتحاد األوروبي( وتساهم بشكل كبير في تكوين قوى عاملة )أي من جنوب البحر األبيض المتوسط االتحاد من أجل المتوسط 

ّج سن العمل  ين ألسباب عائليةالوافد يننصف المهاجر إن المقصد.أجنبية المولد في بلدان  من بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط في أ و 

إن . )al., 2019 Alcidi et[26]( بلدان المقصدعاًما( وبالتالي من المحتمل أن يبحثوا عن فرص عمل عند وصولهم إلى  50و 20)بين 

بين البلدان من خالل قناة الهجرة األسرية، تساهم في تسهيل الهجرة في سياق سياسات الهجرة التقييدية المتزايدة. القائمة الروابط التاريخية 

اتجاهات الهجرة بين المغرب وفرنسا، وهي واحدة من أهم  عن( الذي يقدم نظرة عامة 4.3في )المربع  المسألة هذهتم تسليط الضوء على 

كيف يمكن استدامة مسارات الهجرة  المربعالبحر األبيض المتوسط في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. كما يوضح  لمنطقةأنماط الهجرة 

ائم الذي تضطلع به الروابط األسرية.االقتصادية، وبالتحديد من خالل الدور الد طويلة األمد على الرغم من التغيرات في الظروف

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer4/?lang=en&segment=indicator&id=MST_TEAP_SEX_AGE_CBR_NB_A
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 . دوافع هجرة األشخاص في سن العمل4.2المربع 

 الحاليين في المغربالمهاجرين دوافع المهاجرين بإرادتهم و

( حول ميول ودوافع الهجرة 2020المندوبية السامية للتخطيط المغربية ) اأجرتهالتي ، إحدى البحوث الوطنية الحديثةسلطت نتائج 

بين المهاجرين المغاربة المحتملين والحاليين، الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به الدوافع االقتصادية في قرارات و / أو نوايا 

 بالتعليم٪ أفادوا بأسباب تتعلق 15.5رة ألغراض العمل و٪ بأنهم يرغبون في الهج60.3الهجرة. ومن بين المهاجرين المحتملين، أفاد 

عالوةً على ذلك، تشكل البطالة  الدافع الرئيسي وراء رغبتهم في الهجرة. ٪ أن التكاليف ومستوى المعيشة هو8.2والتدريب، بينما ذكر 

٪ فقط 22م في الهجرة، مقارنة بحوالي ٪ من العاطلين عن العمل برغبته50الهجرة، حيث أفاد أكثر من  النية علىعامالً مهًما في 

 من العاملين.

أكثر من نصف المغاربة إن كما تم التوصل إلى نتائج مماثلة فيما يتعلق باألسباب التي دفعت المهاجرين الحاليين لمغادرة المغرب. 

العمل. بينما يشكل التعليم  بالعمالة وتحسين ظروف بشكل رئيسيألسباب اقتصادية تتعلق قد هاجروا ٪( 53.3المقيمين بالخارج )

 ٪(.19.9٪(، يليه لم شمل األسرة والزواج )23.4والتدريب ثاني أكثر أسباب الهجرة شيوًعا )

تنتشر  تشير الدراسة االستقصائية أيًضا إلى اختالفات كبيرة في الدوافع وراء الهجرة عبر المجموعات االجتماعية والديموغرافية.

 الحاليات٪ فقط من المهاجرات 26 مقابلجال أكثر من النساء، كما أفاد ثلثي المهاجرين الذكور الحاليين، الدوافع االقتصادية بين الر

كما تم العثور على فجوة مماثلة، وإن كانت  عن فرص عمل، وتحسين ظروف العمل و / أو مستويات المعيشة كسبب رئيسي للهجرة.

ستشهاد باألسباب االقتصادية باعتبارها الدافع الرئيسي وراء الرغبة في الهجرة أصغر إلى حد ما، بين المهاجرين المحتملين )تم اال

٪ من النساء(. وعلى العكس من ذلك، تم اإلفادة بالدوافع التعليمية على أنها دوافع للهجرة من 58.7٪ من الرجال، مقابل 81.8بنسبة 

٪( 41.4ناث )للمهاجرين اإلليين. كانت الدوافع األسرية أكثر أهمية قبل النساء أكثر من الرجال، سواء بين المهاجرين المحتملين والحا

 ٪(.9.2من الذكور )

 العوامل المحددة لهجرة الشباب من البوسنة والهرسك

تستخدم دراسة تجريبية حديثة حول الهجرة من البوسنة والهرسك بيانات مستمدة من الدراسة االستقصائية الوطنية للوكالة األمريكية 

(، إللقاء الضوء على العوامل المختلفة التي تؤثر على ميل البوسنيين NSCPبشأن تطلعات المواطنين ) 2017الدولية لعام  للتنمية

إلى مغادرة بالدهم، مع التركيز على الشباب. وتشير النتائج إلى أن العوامل االقتصادية تلعب دوًرا، مع احتمال أن يفكر المستطلعون 

 ٪ في الهجرة.13ة العاطلون عن العمل بنسب

في الميل إلى الهجرة. على سبيل المثال، أثر  هامفي الوقت نفسه، تم تحديد عدد من العوامل غير االقتصادية على أنها تضطلع بدوٍر 

 مستوى الرضا عن الخدمات والمؤسسات العامة بشكل كبير على رغبة المستجيبين في التفكير في الهجرة.

المؤسسات الوطنية والثقة فيها قد تؤثر على قرار الفرد بالهجرة، فمن المثير لالهتمام أن الدراسة لم تجد  أن جودة بينما يشير ذلك إلى

 صلة بين الرضا العام عن الحياة والميل إلى الهجرة. تواجدأي دليل على 

(2020) للتخطيط العليا المندوبيةالمصدر:  ،  2019-2018لهجرة الدولية حول ا الوطنيالبحث نتائج ، 
https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-la-Migration_t21608.html 

 ، "استقصاء محددات ميل الشباب إلى الهجرة من البوسنة والهرسك"،2020بيجوفيتش وآخرون 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2020.1754267?needAccess=true 

  

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-la-Migration_t21608.html
https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-la-Migration_t21608.html
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2020.1754267?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2020.1754267?needAccess=true
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 . نقطة تركيز: هجرات اليد العاملة بين المغرب وفرنسا4.3المربع 

فرنسا كل عام للمواطنين  تمنحهتصريح  27300تعد فرنسا، بعد إسبانيا، المقصد الثاني األكثر شعبية للمهاجرين من المغرب، بمتوسط 

 .2019و 2010المغاربة بين عامي 

، فقد طرأت في حين أن هجرة اليد العاملة من المغرب إلى فرنسا كانت تتألف أساًسا من عمال ذوي مهارات متدنية على مر التاريخ

ل مزود من خارج االتحاد تحوالت مهمة خالل العقدين الماضيين. لطالما كان المغرب مزوًدا رئيسيًا للعمال الموسميين في فرنسا، وأوّ 

، تم 2018إقامة تم إصدارها للعمال الموسميين غير األوروبيين في عام ألول تصريح  5594وفقًا ليوروستات، من أصل  األوروبي.

يعمل معظم هؤالء المهاجرين الموسميين في قطاع الزراعة. في . )Eurostat, 2020[27]( ( للمغاربة2611الي النصف )إصدار حو

الوقت نفسه، شهد العقد الماضي تسارعاً في أنواع أخرى من هجرات اليد العاملة من المغرب. من بين التصاريح األولى التي منحتها 

٪، بينما زادت 270الموسمي بنسبة ، زادت تصاريح العمل 2019إلى  2010فرنسا للمواطنين المغاربة ألسباب العمل بين أوائل 

 ٪.400تصاريح العمل األخرى بما يقارب 

عالوةً على ذلك، اتسمت أنماط الهجرة باهتمام متزايد بهجرة الشباب المؤهلين تأهيالً عالياً، وهو ما تجلى في العديد من االتفاقات 

لشباب الباحثين عن عمل في فرنسا. تم إبرام اتفاق مبدئي في عام الثنائية المبرمة بين فرنسا والمغرب لتعزيز تنقل المهنيين المغاربة ا

شهًرا. تم توسيع هذا اإلطار منذ  18إلى  3مغربي كل عام، لمدة  300لتنفيذ إطار "المهنيين الشباب"، الذي ينص على هجرة  2001

سنوات، بموجب إطار "جواز سفر  4ة لمهنيين الشباب الفرصة للحصول على تصريح إقامة قابل للتجديد لمداذلك الحين إلعطاء 
. وينطبق هذا على المهنيين المؤهلين تأهيالً عالياً والفنانين وأولئك الذين 2016الذي تم إنشاؤه في عام ( Talent Passport)للمواهب" 

الداخلية الفرنسية، تم تسليم  ، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة2019يتطلعون إلى إنشاء شركاتهم و / أو االستثمار في فرنسا. في عام 

تصريًحا بموجب إطار "جواز سفر للمواهب"؛ ومع ذلك، فإن االفتقار إلى البيانات المصنفة حسب البلد ال يسمح بتقدير عدد  19366

 المستفيدين المغاربة من هذا البرنامج.

. زادت هذه الفئة من المهاجرين بأكثر لتي تنمو بسرعةيرتبط بهجرة الطالب افي أنماط الهجرة األخيرة بين البلدين  البارزتطور ال إن

 11229إلى  4919. وارتفع عدد تصاريح إقامة الطالب ألول مرة الصادرة للمغاربة من 2018و 2008من الضعف بين عامي 

ا، تمثل فرنسا فرنسا. بدوره إلىخالل هذه الفترة، مما يجعل المغرب أكبر مزود من خارج االتحاد األوروبي للطالب المهاجرين 

 طالب مغربي في الخارج. 51000من أصل  29000المقصد األول للطالب المغاربة، حيث تستضيف أكثر من 

ويبحثون عن عمل بعد حصولهم في فرنسا هاماً عندما يرتبط بهجرة اليد العاملة، حيث يبقى معظم الطالب السائد يغدو هذا االتجاه 

)الهجرة العائدة في المغرب العربي( إلى  MIREMانات التي تم جمعها في إطار دراسة مشروع على شهاداتهم. في الواقع، تشير البي

٪ فقط من الطالب المهاجرين المغاربة إلى المغرب بعد االنتهاء من دراستهم. 12.5، عاد 2008إلى  2005أنه في الفترة الممتدة من 

القرن الحادي والعشرين، اتسمت الهجرة المغربية إلى فرنسا بانخفاض نسبة  ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه منذ بداية العقد األول من

العمالة المهاجرة. يمثل لم شمل األسرة اآلن أهم سمة للهجرة المغربية إلى فرنسا، وهو ما يفسر إلى حد كبير االستقرار النسبي في 

  تدفقات الهجرة بين المغرب وفرنسا على مدى العقود القليلة الماضية.

 ،، "التصريح األول حسب السبب، مدة الصالحية والجنسية"2020المصدر: مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي )يوروستات( المصدر: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_RESFIRST__custom_320113/default/table?lang=en، 
 الكروا 2018، المغاربة في فرنسا: نضوج مجتمع عابر للحدود، ص. 383-414؛ وزارة الداخلية 2020، أرقام رئيسية،  

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-

immigration/Chiffres-cles ،اليونيسكو 2020، تنقل الطالب الدوليين ،http://uis.unesco.org/fr/uis-student-flow ،2016 دي بل إير ،
، بويعور ومفتاح http://migration4development.org/sites/default/files/mp_morocco.pdf"السمات الخاصة بالهجرة في المغرب"، 
 رقم. RePec 56630وسلمي 2014، هجرة األدمغة أم اكتساب األدمغة؟ حالة الطالب المغاربة في فرنسا "، ورقة أرشيف ميونيخ الشخصية 
  /https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56630)أيار/مايو(، 

 على مدى السنوات الماضية، اتسم اندماج المهاجرين من دول االتحاد من أجل المتوسط خارج االتحاد األوروبي في االتحاد األوروبي

باتجاهات متباينة. بغض النظر عن مستوى التأهيل، كانت معدالت توظيف المهاجرين من خارج االتحاد األوروبي، في جميع دول االتحاد 

األوروبي تقريبًا، أقل من تلك الخاصة بالمهاجرين من دول االتحاد األوروبي األخرى، مما يشير إلى فجوات التكامل بين المهاجرين من 

على وجه الخصوص، وجدت الدراسات أنه في دول االتحاد األوروبي، كانت معدالت توظيف العمال  .هاألوروبي وداخل خارج االتحاد

، بلغ متوسط 2018بما في ذلك خارج االتحاد من أجل المتوسط. في عام  -ن من شمال إفريقيا أقل من المهاجرين من مناطق أخرى يالقادم

 ٪ إلجمالي العمال المولودين في الخارج في االتحاد األوروبي65٪، مقارنة بـ 50.3إفريقيا معدالت التوظيف للمهاجرين من شمال 

)[28]OECD, 2020( . عالوةً على ذلك، على عكس معظم مجموعات المهاجرين األخرى، لم تتحسن نتائج سوق العمل للمهاجرين

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_RESFIRST__custom_320113/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_RESFIRST__custom_320113/default/table?lang=en
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-et-statistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles
http://uis.unesco.org/fr/uis-student-flow
http://uis.unesco.org/fr/uis-student-flow
http://migration4development.org/sites/default/files/mp_morocco.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/mp_morocco.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56630/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56630/
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شكل ملحوظ في السنوات األخيرة، حيث يعيش أكثر من واحد من كل خمسة مهاجرين من هذه المنطقة في المولودين في الشرق األوسط ب

 .)OECD, 2019[29]( 2013معدل البطالة في عام  على غرار، 2018عن العمل في عام عاطلين االتحاد األوروبي 

عاًما( غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب أقل  34-20الشباب من خارج االتحاد األوروبي )وبالمثل، كانت معدالت توظيف المهاجرين 

الموظفون الشباب الذين لم يولدوا في  شهدفي المقابل، . )Eurostat, 2019[30]( مما هي عليه في المجموعات السكانية الفرعية األخرى

عاًما(، استمرار معدالت عالية من  34و 15)الذين تتراوح أعمارهم بين الموظفين الشباب في االتحاد بين جميع  االتحاد األوروبي، من

المؤقتة بنقص العمالة  من إمكانية ربطعلى الرغم  .2019٪ في عام 56إلى  2010٪ في عام 46العمالة المؤقتة، حيث ارتفعت من 

نها تنطوي على إمكانية توفير فرص مهمة للشباب المهاجرين، الذين يميلون عموًما إلى ، إال أالهشاشةوغيرها من مخاطر فرص العمل 

المكسب االقتصادي فقط ولكن أيًضا الرغبة في التنمية الشخصية، من بين أسباب الرئيسي والذين غالبًا ما ال يكون دافعهم  -الهجرة المؤقتة 

 .)UN, 2013[31]( أخرى

وفي الوقت نفسه، شهدت السنوات األخيرة اتجاًها ناشئًا لهجرة ذوي المهارات العالية من دول االتحاد من أجل المتوسط نحو االتحاد 

  2017عاًما في عام  34و 18بين المهاجرين المغادرين الذين تتراوح أعمارهم بين من ٪ 20إلى  هذه النسبة األوروبي، حيث وصلت

)[12]Alcidi, 2019( . توفر دول االتحاد من أجل المتوسط خارج االتحاد األوروبي مجموعة متزايدة من الشباب والعمال المهرة المحتملين

ت الهجرة الباحثين عن فرص في الخارج. كما تتزايد الهجرة ألغراض التعليم، على الرغم من أنها ال تزال تمثل أقلية فقط من تدفقا

يمثل هذا دافعًا لزيادة التكامل االجتماعي واالقتصادي بين هؤالء المهاجرين، حيث قد يؤدي تعليمهم  قد. )Bardak, 2015[11]( الخارجة

 إلى تحسين فرص عملهم بشكل كبير في البالد.

 . متطلبات التأشيرةM2المؤشر 

، والقيود المفروضة على مدة الثقيلةمتطلبات التأشيرة  إنيسهل انتقال األشخاص بين البلدان.  قدتعتبر سياسة التأشيرات عامالً مهًما 

 تعيق بشكل كبير التنقل في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. قداإلقامة، والصعوبات في الحصول على تصاريح العمل، 

سفر، الذي يصنف البلدان بناًء على عدد البلدان المقصد التي يمكن لمواطنيها الوصول إليها بدون تأشيرة يكشف مؤشر هينلي لجوازات ال

هناك مجااًل كبيًرا لتخفيف متطلبات التأشيرة داخل منطقة االتحاد من أجل المتوسط، أي بين دول االتحاد األوروبي ودول خارج  همسبقة، أن

 ة جنوب البحر األبيض المتوسط.االتحاد األوروبي وكذلك داخل منطق

 متطلبات التأشيرة بين دول االتحاد األوروبي ودول خارج االتحاد األوروبي

 2020إن متطلبات التأشيرة بين دول االتحاد األوروبي ودول خارج االتحاد األوروبي داخل منطقة االتحاد من أجل المتوسط اعتباًرا من 

ى التوالي للمواطنين من خارج االتحاد األوروبي الذين يسافرون إلى دول االتحاد األوروبي ، عل4.4والجدول  4.3موضحة في الجدول 

 ومواطني االتحاد األوروبي الذين يسافرون إلى دول خارج االتحاد األوروبي. وتجدر اإلشارة إلى:

 والبوسنة والهرسك والجبل األسود إلى قائمة إلى انضمام ألبانيا قد أدى التقدم المحرز فيما يتعلق برفع القيود عن التأشيرات  أن

. بالنسبة لجميع البلدان األخرى باستثناء إسرائيل، ال تزال متطلبات الدخول المهمة 2010البلدان المعفاة من التأشيرة في عام 

 إلى االتحاد األوروبي سارية.

 مرتفعةتبقى جنوب البحر األبيض المتوسط نسبة التأشيرات غير الصادرة )من إجمالي طلبات التأشيرة( لمواطني دول  أن 

)[32]Schenghen Visa Info, 2019( . ارتفع معدل التأشيرات غير الصادرة لمواطني جميع دول 2014كذلك، مقارنة بعام ،

  جنوب البحر األبيض المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.
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إلى دول  المسافرون. متطلبات التأشيرة في االتحاد من أجل المتوسط: المواطنون من خارج االتحاد األوروبي 4.3الجدول 
 االتحاد األوروبي

 
 

   Country of origin 

C
o

u
n

tr
y 

o
f 

d
es

ti
n

at
io

n
 

  

C
o

u
n

tr
y 

o
f 

d
es

ti
n

at
io

n
 

    

 ALB DZA BIH EGY ISR JOR LBN MRT MNE MAR PSE TUN TUR 

AUT              

BEL              

BGR              

HRV              

CYP              

CZE              

DNK              

EST              

FIN              

FRA              

DEU              

GRC              

HUN              

IRL              

ITA              

LVA              

LTU              

LUX              

MLT              

NLD              

POL              

PRT              

ROU              

SVK              

SVN              

 ESP              

 SWE              

الحمراء الفاتحة إلى أن المواطنين القادمين يحتاجون إلى تأشيرة  الخاناتالخضراء إلى إمكانية الدخول بدون تأشيرة. تشير  الخاناتمالحظة: تشير 

 مسبقة لدخول البالد.

 thttps://www.henleypassportindex.com/passpor ،مؤشر هنلي لجوازات السفر، 2020المصدر: هينلي وشركاؤه 

 

القيود ليست متبادلة. فتطلب الجزائر فقط من مواطني االتحاد األوروبي الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البالد، أن تجدر اإلشارة إلى 

االتحاد األوروبي السفر بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة من كن للمسافرين الذين يحملون جواز سفر بينما في البلدان األخرى، يم

عند الوصول. تسهل هذه األحكام وصول السياح من االتحاد األوروبي، نظًرا ألهمية قطاع السياحة في العديد من اقتصادات جنوب البحر 

 (.والعمالةهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي ، حول مساM3)انظر المؤشر األبيض المتوسط 
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إلى دول خارج االتحاد  المسافرون . متطلبات التأشيرة في االتحاد من أجل المتوسط: مواطنو االتحاد األوروبي4.4الجدول 
 األوروبي

 Country of destination 

  ALB DZA BIH EGY ISR JOR LBN MRT MNE MAR PSE TUN TUR 
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AUT              

BEL              

BGR              

HRV              

CYP             * 

CZE              

DNK              

EST              

FIN              

FRA              

DEU              

GRC              

HUN              

IRL              

ITA              

LVA              

LTU              

LUX              

MLT              

NLD              

POL              

PRT              

ROU              

SVK              

SVN              

ESP              

SWE              

ات الحمراء مالحظة: تشير الخانات الخضراء إلى إمكانية الدخول بدون تأشيرة. وتشير الخانات الصفراء إلى سياسة التأشيرة عند الوصول. وتشير الخان
تأشيرة مسبقة، ولكن  الفاتحة إلى أن المواطنين القادمين يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة لدخول البالد. وتشير عالمة النجمة إلى أن المواطنين يحتاجون إلى

 إلكتروني. بشكليمكنهم الحصول عليها من خالل طلب تأشيرة 

 thttps://www.henleypassportindex.com/passpor ،مؤشر هنلي لجوازات السفر، 2020المصدر: هينلي وشركاؤه 

 الفرعيةمنطقة جنوب البحر األبيض المتوسط متطلبات التأشيرة داخل 

(، 4.5ال تزال هناك عوائق مهمة تعترض التنقل البشري داخل البلدان الواقعة في جنوب البحر األبيض المتوسط. كما يوضح )الجدول 

في مؤشر هنلي يض المتوسط يتطلب السفر بين الدول تأشيرة مسبقة في معظم الحاالت. في الواقع، تدهور ترتيب بلدان جنوب البحر األب

للبنان )حيث تكون أعلى التصنيفات للبلدان  102لتونس إلى المرتبة  74لجوازات السفر خالل العقد الماضي، حيث تراوحت من المرتبة 

 التي يستفيد مواطنوها من الوصول بدون تأشيرة إلى أكبر عدد من البلدان(.

فيما يتعلق بخيارات المواطنين للسفر بدون تأشيرة إلى جنوب البحر األبيض المتوسط  في الوقت نفسه، توجد اختالفات كبيرة في دول

 بلدان أخرى في المنطقة الفرعية:

 يحتاج المواطنون التونسيون إلى تأشيرة مسبقة للسفر إلى دولتين فقط )مصر والسلطة الفلسطينية(؛ 

  مسبقة لجميع الدول باستثناء ثالث دول ودولتين في المنطقة الفرعية، على يحتاج المواطنون اللبنانيون والفلسطينيون إلى تأشيرة

 التوالي؛

 .توجد إعفاءات متبادلة من التأشيرات بين بعض البلدان، مثل الجزائر والمغرب وتونس؛ ومصر واألردن؛ أو األردن ولبنان 

https://www.henleypassportindex.com/passport
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 2020، . متطلبات التأشيرة بين دول جنوب البحر األبيض المتوسط4.5الجدول 

  Country of origin 
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 DZA EGY JOR LBN MRT MAR PSE TUN TUR 

DZA          

EGY          

JOR          

LBN          

MRT          

MAR          

PSE          

TUN          

TUR          

إمكانية الدخول بدون تأشيرة. وتشير الخانات الصفراء إلى سياسة التأشيرة عند الوصول. وتشير الخانات الحمراء مالحظة: تشير الخانات الخضراء إلى 
 الفاتحة إلى أن المواطنين القادمين يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة لدخول البالد.

 thttps://www.henleypassportindex.com/passpor ،مؤشر هنلي لجوازات السفر، 2020المصدر: هينلي وشركاؤه 

 متطلبات التأشيرة وتجارة الخدمات

ساهم تطور التجارة في الخدمات في ظهور أشكال جديدة للتنقل العابر للحدود، باعتبارها وسيلة لتوفير هذه الخدمات. قد ال تمثل حركة 

٪ من واردات وصادرات التجارة في الخدمات في االتحاد األوروبي مع 4نسبة كبيرة من تجارة الخدمات ) األشخاص العابرة للحدود

 شركاء من خارج االتحاد األوروبي(، إال أنها ضرورية لعمليات األعمال التجارية الدولية.

االتفاق قابلة للتداول على الصعيد الدولي في لتقديم الخدمات ال( 4)األسلوب تشكل "حركة األشخاص الطبيعيين" أحد األساليب األربعة 

(. يشير هذا إلى "الوجود ]المؤقت[ ألشخاص من دولة عضو في منظمة التجارة العالمية في GATS)العام بشأن التجارة في الخدمات 

( 2ين داخل الشركة؛ ( المنقول1يمكن أن تندرج فئات مختلفة من العمال ضمن هذا النطاق: . 3أراضي دولة أخرى بغرض تقديم خدمة"

من  -( المهنيين المستقلين. يمكن أن تختلف مدة اإلقامة المؤقتة في الخارج 4( موردي الخدمات التعاقدية؛ 3الزوار من رجال األعمال؛ 

ظل توريد طالما أن الغرض من اإلقامة ي -رجال األعمال، إلى عدة سنوات للمنقولين داخل الشركة  زيارةبضعة أيام أو أسابيع في حالة 

، فإن حركة االتفاق العام بشأن التجارة في الخدماتالخدمات. في حين أن موردي الخدمات على جميع مستويات المهارة مشمولون في 

 ورجال األعمال التنفيذيين. والمدراءالعمالة في إطار التجارة في الخدمات تتعلق بشكل أساسي بالمهنيين ذوي المهارات العالية 

شكل متطلبات تأشيرة العمل التقييدية، والتي تعيق أيًضا الحركة المؤقتة لمقدمي الخدمات  4األسلوب القيود المفروضة على  يمكن أن تتخذ

 بين دول االتحاد من أجل المتوسط.

المتوسط في الخدمات من يعد قياس التجارة في الخدمات أمًرا صعبًا وال تسمح البيانات بإجراء تحليل شامل للتجارة داخل االتحاد من أجل 

 تعهدت جميع الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط بالتزامات بموجب االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات .4خالل األسلوب 
(GATS)ط من خارج ، ومن خالل اتفاقات الشراكة األورومتوسطية الثنائية الموقعة بين دول االتحاد األوروبي ودول البحر األبيض المتوس

االتحاد األوروبي، حيث يحتوي إعالن برشلونة أيًضا على التزامات تتعلق برفع القيود عن التجارة في الخدمات. ومع ذلك، فإن إدراج 

( STRIمؤشر تقييد تجارة الخدمات ) يدلفي الواقع،  االلتزامات المتعلقة بحركة األشخاص الطبيعيين في هذه االتفاقات لم يكن منهجياً.

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى أن القيود المفروضة على حركة مقدمي الخدمات المؤقتة أكثر أهمية مقارنة بالقيود المفروضة ل

 .4البلدان على األساليب األخرى في معظم

االتفاق العام بشأن التجارة في  تؤكد اتفاقات االتحاد األوروبي وشمال إفريقيا بشكل أساسي على االلتزامات العامة لكال الطرفين بموجب

الخدمات لمنظمة التجارة العالمية. تشمل االتفاقات المبرمة مع المغرب وتونس التزامات بشأن عدم التمييز فيما يتعلق بظروف العمل 

المبرمة مع الجزائر واألردن هي الوحيدة التي  االتفاقاتإن  والضمان االجتماعي لمواطنيهما العاملين بشكل قانوني في االتحاد األوروبي.

تتضمن بنًدا محدًدا بشأن الحركة المؤقتة للعمال في سياق تجارة الخدمات. في حالة األردن، على سبيل المثال، تسمح االتفاقية للشركات 

يين الذين يعتبرون "موظفين رئيسيين". األردنمن األردنية المنشأة في إحدى دول االتحاد األوروبي باستضافة المنقولين داخل الشركات 

، تلتها 2013( بين االتحاد األوروبي والمغرب في عام DCFTAsوبدأت المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة العميقة والشاملة )

يعيين. اشتملت عدة جوالت من المفاوضات على موضوع هام يتعلق بحركة األشخاص الطب .2015مفاوضات مع تونس بدأت في عام 

دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، بما في  23( قيد التفاوض حاليًا من قبل TiSAعالوة على ذلك، فإن اتفاقية التجارة في الخدمات )

مات ذلك االتحاد األوروبي وإسرائيل وتركيا. وأكد االتحاد األوروبي، على غرار االتفاقات التجارية األخرى مع االتحاد األوروبي، االلتزا

 تجاه المهنيين ذوي المهارات العالية.
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 . مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي والعمالةM3المؤشر 

 يعتمد السفر والسياحة الدوليان على قدرة الناس على السفر بحرية من المكان الذي يعيشون فيه إلى وجهتهم، وعبور الحدود ودخول البلدان

من العوامل التي تؤثر على حركة السفر وتحد من حرية تنقل األشخاص، والتي تؤدي إلى عواقب األخرى. ومع ذلك، هناك مجموعة 

تعد أنظمة السالمة واألمن والجمارك والهجرة والبنية التحتية للوصول وأنظمة الطيران من القضايا  سلبية على السياحة والنمو االقتصادي.

 يركز تسهيل السفر على تقليل هذه العوائق وجعل السفر بسيًطا ومباشًرا.. )OECD, 2014[33](السفر التي يمكن أن تؤثر على حرية 

تؤثر سياسات التأشيرات والدخول التي تتحكم في حركة األشخاص عبر الحدود الوطنية تأثيراً كبيراً على السفر والسياحة. وهناك إمكانات 

 ذكاًء تدعم السياحة والنمو االقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سالمة الحدود الوطنية وأمنها.كبيرة لنهج أكثر 

السياحية في جميع أنحاء العالم. وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، اجتذبت منطقة  المقاصدمن بين أهم تعد منطقة االتحاد من أجل المتوسط 

 UNWTO)   ٪ من إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين30ما يمثل  أي، 2014مليون سائح في عام  342وحدها البحر األبيض المتوسط 

٪(، ظهرت بعض 71في حين أن معظم هذه التدفقات السياحية ال تزال موجهة نحو دول البحر األبيض المتوسط األوروبية ). (2019

اقتصادات جنوب البحر األبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا كمقاصد سياحية بشكل متزايد في البحر األبيض المتوسط. يشكل السياح 

ية نحو بلدان االتحاد من أجل المتوسط، على الرغم من استمرار وجود فجوات مهمة بين موقع الدول داخل المنطقة غالبية التدفقات السياح

٪ من السياح الوافدين إلى البحر األبيض المتوسط 81، جاء 2010األوروبية وغير األوروبية في التدفقات السياحية داخل المنطقة. في عام 

لشرق األوسط. عالوةً على ذلك، فإن أهمية السياحة داخل المنطقة في إجمالي السياحة ٪ فقط من السياح من ا6من أوروبا، بينما جاء 

٪ من السياح الوافدين 46، مثّل السياح القادمون من دول جنوب البحر األبيض المتوسط 2006تختلف اختالفًا كبيًرا عبر البلدان: في عام 

 .٪ فقط في شمال إفريقيا9، ولكن المشرقإلى 

د الماضي، أدت تداعيات الربيع العربي إلى إعادة توزيع جزئي للتدفقات السياحية في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، على مدى العق

التدفقات السياحية  ارتفعت، في حين 2014و 2010مليون سائح وافد بين عامي  12حيث خسرت دول جنوب البحر األبيض المتوسط 

خالل نفس الفترة. ومع ذلك، فقد شهدت السنوات األخيرة  ة بشكل كبير، وبشكل غير متناسب،نحو دول البحر األبيض المتوسط األوروبي

ليصل  2018و 2017٪ بين عامي 10انتعاًشا في عدد السياح الوافدين إلى مقاصد الشرق األوسط وشمال إفريقيا، والذي ارتفع بنسبة 

إذ . )World Travel and Tourism Council, 2019[34]( إفريقيامليونًا، معظمهم من أوروبا ودول الشرق األوسط وشمال  87إلى 

 يتجلى هذا االنتعاش بصفة خاصة في مصر واألردن والمغرب وتونس.

الدول األعضاء ( نظرة عامة عن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة في 4.9( و)الشكل 4.8يقدم )الشكل 

تتجلى هذه األهمية بشكل خاص و في معظم البلدان. 2000في االتحاد من أجل المتوسط، مما يبرز األهمية المتزايدة لهذا القطاع منذ عام 

، عند النظر في كل من المساهمات المباشرة والتأثيرات 2019ففي عام  في عدد قليل من بلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط.

٪ في الجبل 32٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في العديد من البلدان وما يصل إلى 15ر المباشرة والمستحثة، شكلت السياحة أكثر من غي

٪ من إجمالي العمالة في 10األسود. كما يضطلع قطاع السياحة أيًضا بدوٍر مهٍم في خلق فرص العمل في المنطقة، حيث يمثل أكثر من 

وشرق البحر األبيض المتوسط. ومن االستثناءات الملحوظة لهذا االتجاه إسرائيل، التي شهدت انخفاًضا حاًدا في  معظم اقتصادات جنوب

 السياحة في اقتصادها خالل العقدين الماضيين، باإلضافة إلى مصر ولكن بدرجة أقل. حجم

تسهيل السفر في المنطقة. فيمكن أن  مصلحتها الضخمة فيتؤكد أهمية السياحة للعديد من اقتصادات بلدان االتحاد من أجل المتوسط على 

ن يساهم تقليل الحواجز التي تعترض السفر الدولي بين دول االتحاد من أجل المتوسط بشكل كبير في التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدا

 ودعم تكامل أوروبي متوسطي أكبر.
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 جل المتوسط: المساهمة في الناتج المحلي اإلجماليالسياحة في اقتصادات االتحاد من أ حجم. 4.8الشكل 

 2019و 2000المساهمة المباشرة واإلجمالية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي اإلجمالي، 

 

والسياحة، باإلضافة إلى مالحظة: يشير إجمالي المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى نسبة الناتج المحلي اإلجمالي الناتجة مباشرة عن قطاع السفر 
 .2018إلى عام  27آثاره غير المباشرة والمستحثة. تعود بيانات دول االتحاد األوروبي الـ

 .2018؛ المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )اليوروستات(، 2019، (WTTC): المجلس العالمي للسفر والسياحة المصدر

 السياحة في اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط: المساهمة في العمالة حجم. 4.9الشكل 

 2019و 2000المساهمة المباشرة واإلجمالية لقطاع السفر والسياحة في العمالة، 

 

همات غير المباشرة مالحظة: يشير إجمالي المساهمة في العمالة إلى نسبة الوظائف التي يولدها قطاع السفر والسياحة مباشرةً، باإلضافة إلى المسا
 .2018إلى عام  27والمستحثة. تعود بيانات دول االتحاد األوروبي الـ

 .2018؛ المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )اليوروستات(، 2019، (WTTC)المجلس العالمي للسفر والسياحة المصدر: 
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 الثنائية واإلقليمية بين دول االتحاد من أجل المتوسط االتفاقات. M4المؤشر 

لمتوسط، يقدم هذا القسم نظرة عامة عن التطورات األخيرة في االتفاقات الثنائية واإلقليمية بشأن التنقل، المبرمة بين بلدان االتحاد من أجل ا

 .وصياغة أطر لها في تعزيز أنماط التنقل البشري على المستوى اإلقليمي هاموالتي تضطلع بدوٍر 

 شراكات التنقل بين االتحاد األوروبي والدول الثالثة

كأداة جديدة "لتوفير اإلطار العام إلدارة األشكال المختلفة للحركة القانونية بين  2007أطلقت المفوضية األوروبية شراكات التنقل في عام 

وإدراًكا ألهمية تنقل األشخاص من أجل التكامل اإلقليمي . )opean Commission, 2007Eur[35]( االتحاد األوروبي والدول الثالثة"

 بين االتحاد األوروبي والدول المجاورة وكذلك الحاجة إلى تعزيز التعاون مع الدول الشريكة لمواجهة الهجرة غير النظامية، تهدف شراكات

( دعم البلدان في تعزيز قدراتها على إدارة الهجرة، وتحديداً من 2حو االتحاد األوروبي؛ ( توسيع فرص الهجرة القانونية ن1التنقل إلى: 

( تسهيل إصدار 4( معالجة مخاطر هجرة األدمغة من خالل تشجيع الهجرة الدائرية والعائدة؛ 3خالل المساعدة المالية و / أو التقنية؛ 

 االتحاد األوروبي. التأشيرات قصيرة األجل لمواطني الدول الشريكة من خارج

تم توقيع العديد من شراكات التنقل بين دول االتحاد األوروبي ودول االتحاد من أجل المتوسط من خارج االتحاد األوروبي منذ إطالق 

 .2014تونس واألردن في عام  ومن ثم 2013، بدًءا من المغرب في عام القانونية األداة

الثنائية خطوة مهمة في تسهيل حركة األشخاص في جميع أنحاء المنطقة، وعلى وجه الخصوص، تنقل  االتفاقاتيمكن أن تشكل هذه 

المؤهلة من البلدان الثالثة  العمالةالتعليم. في الواقع، يتمثل أحد األهداف التي تم التأكيد عليها في شراكات التنقل، في زيادة هجرة و العمالة

تحسين االعتراف المتبادل بالمؤهالت المهنية والجامعية وتعزيز توفير المعلومات المتعلقة بالتعليم إلى االتحاد األوروبي، أي من خالل 

 والتدريب وفرص العمل في االتحاد األوروبي.

الدخول في شراكة التنقل مع االتحاد  فيدول جنوب البحر األبيض المتوسط األخرى، مثل مصر والجزائر،  إن ترددفي الوقت نفسه، 

ال لتسهيل حركة األشخاص في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. قد كإطار فعّ القانونية بي يسلط الضوء على حدود هذه األدوات األورو

والتي تتطلب من الدول الثالثة االلتزام بالسياسة األمنية لالتحاد األوروبي  -القوية المرتبطة بشراكات التنقل  الشروط المفروضةتشكل 

 سياساتيةحاجًزا أمام إنشاء أداة  -لنظامية، بما في ذلك من خالل إبرام اتفاقات إعادة القبول وتعزيز إدارة الحدود بشأن الهجرة غير ا

متوازنة ومفيدة للطرفين لتعزيز التنقل. عالوةً على ذلك، على الرغم من المفاوضات الجارية بشأن اتفاقات تسهيل التأشيرات مع المغرب 

الشروط والفرص لكل من السفر المؤقت والهجرة الدائمة إلى االتحاد األوروبي للمواطنين المغاربة والتونسيين  وتونس، فإن التحسينات في

 . )Abderrahim, 2019[36]( موضع تساؤل من قبل بعض الباحثين

 االتفاقات اإلقليمية والثنائية بين دول جنوب البحر األبيض المتوسط

األشخاص موضوع العديد من االتفاقات اإلقليمية والثنائية داخل منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط الفرعية. ويعتبر تحقيق  يعد تنقل

 حرية الحركة مكونًا رئيسيًا ألطر التكامل اإلقليمي العربي:

 من بين أمور أخرى. وتشمل هذه ،حرية حركة األشخاص بين دولها األعضاء ( عدة اتفاقات لضمانLASتبنت جامعة الدول العربية )

(، والتي نصت 1980( وميثاق العمل االقتصادي القومي )1957المعاهدات الطموحة مثل اتفاق الوحدة االقتصادية العربية ) األخيرة

عكس مجال  ومع ذلك، على على إنشاء فضاء إقليمي يضمن حرية الحركة الكاملة للمواطنين العرب، بما في ذلك حرية اإلقامة والعمالة.

، لم يتم توقيع أي إطار تعاقدي لتنفيذ مبادئ 1981التجارة، حيث تم التوقيع على االتفاق المتعلق بتيسير التجارة العربية البينية في عام 

د الرامية نتيجة لذلك، على الرغم من الجهو هذه المعاهدات فيما يتعلق بحركة األشخاص. وبدالً من ذلك، تم اعتماد إعالن مبادئ غير ملزم.

إلى رفع الحواجز أمام حركة األشخاص في المنطقة، ال سيما على المستوى الثنائي، ال يزال تنفيذ خطوات ملموسة تهدف إلى تعزيز التنقل 

 .)UNESCWA, 2014[37](غائباً الكامل لألشخاص 

على حرية تنقل األشخاص بين الدول األعضاء الخمسة )الجزائر وليبيا  1989( في عام AMUتنص معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي )

على الرغم من الجهود المبذولة في هذا االتجاه، ال تزال هناك أوجه قصور في التنفيذ الملموس للتدابير  لكنوموريتانيا والمغرب وتونس(. 

دية اإلقليمية األخرى في أفريقيا، لم يعتمد اتحاد المغرب العربي حتى اآلن التي تمّكن من حرية الحركة. وعلى عكس الجماعات االقتصا

 بروتوكواًل بشأن حرية الحركة من شأنه أن يضع األسس للتنقل الكامل للمواطنين في المنطقة الفرعية. ال يزال أداء اتحاد المغرب العربي

( مقارنة 1إلى  0على مقياس من  0.438يقيا ضعيفًا بشكل خاص )بشأن بُعد "حرية حركة األشخاص" في مؤشر التكامل اإلقليمي ألفر

بكل من المجموعات االقتصادية اإلقليمية األخرى في إفريقيا وأداءها في أبعاد أخرى من التكامل، مثل االقتصاد الكلي وتكامل البنية 

 .5التحتية

لى تعزيز التنقل البشري، وبشكل أكثر تحديًدا تنقل العمالة. ويقدم تبنت العديد من دول جنوب البحر األبيض المتوسط اتفاقات ثنائية تهدف إ

( نظرة عامة على االتفاقات الثنائية بشأن التنقل البشري الموقعة بين بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط في العقدين 4.6)الجدول 

 د بين مصر واألردن لتعزيز حركة العمالة بين البلدين.( وصفاً أكثر تفصيالً للتعاون الثنائي طويل األم4.4الماضيين. ويقدم )المربع 
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. اتفاقات ثنائية بشأن التنقل البشري )العمالة( الموقعة بين دول جنوب البحر األبيض المتوسط منذ عام 4.6الجدول 
2000 

 السنة البلدان الموقعة نوع االتفاق
 2002 موريتانيا والمغرب اتفاق تعزيز التبادل والتعاون في مجال التدريب المهني

 2004 الجزائر واألردن اتفاق بشأن القوى العاملة

 2004 الجزائر وموريتانيا اتفاق عمل

 2006 المغرب وتونس اتفاق بشأن إقامة وحركة العمال

 2007 مصر واألردن مذكرة تفاهم بشأن تنظيم هجرة العمالة المصرية للعمل في المملكة األردنية الهاشمية

 2012 مصر واألردن مذكرة تفاهم

 2016 مصر واألردن عملاتفاق 

 

 ق: التعاون الثنائي بين مصر واألردن بشأن تنقل العمالة. استعراض متعم  4.4المربع 

تقدم االتفاقات المتعددة بشأن تنقل العمالة الموقعة بين مصر واألردن مثاالً على تعاون طويل األمد لتعزيز حركة األشخاص على 

بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ووزارة القوى  1985المستوى الثنائي. يعود هذا التعاون إلى اتفاق أولي تم توقيعه في عام 

. تم وتحديد أطرها مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية لتسهيل هجرة العمالة غير الماهرة من مصر إلى األردناألردنية و العاملة

مجموعة من األنظمة المتعلقة بالهجرة ألغراض لم شمل األسرة.  2009، تلتها في عام 2007رة تفاهم الحقة في عام التوقيع على مذك

تحدد شروط تعديل وضع المهاجرين المصريين غير الشرعيين. يعود تاريخ آخر اتفاق  2012تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية في عام 

ا قانونيًا وإداريًا موحًدا للعمال المهاجرين المصريين في األردن. كما يتطرق االتفاق ، ويخلق إطارً 2016عمل بين البلدين إلى عام 

أيًضا إلى مسألة االندماج االجتماعي واالقتصادي للعمال المهاجرين، أي من خالل تحديد حقوقهم والحد األدنى لألجور، فضالً عن 

وقد ساهمت هذه االتفاقات الثنائية في زيادة . )Hussein and Hashem, 2020 Zohry, Abou[38]( شروط لم شمل األسرة

 مستمرة في تدفقات هجرة اليد العاملة من مصر إلى األردن على مدى العقود الماضية.

  ،العالم العربيتنقل اليد العاملة في ، )2010]17[( المصدر: المنظمة الدولية للهجرة
regional_labour_mobility_en.pdf-iom_intra-https://publications.iom.int/system/files/pdf/alo 

 بالمنفعة المتبادلةتعزيز التنقل عبر الحدود الذي يعود 

 برامج ومبادرات لتشجيع الهجرة

الضوء على الدور الرئيسي الذي تضطلع به الهجرة في المساعدة على تحقيق الهدف المتمثل في  2000لشبونة لعام  استراتيجيةسلطت 

ساهم ذلك وقد . )European Commission, 2009[39]( جعل االتحاد األوروبي ""قائم على المعرفة وأكثر تنافسية ودينامية في العالم"

المهاجرين من البلدان الثالثة فرصة لمعالجة نقص العمالة في القطاعات االقتصادية الرئيسية.  استقرارنهج إيجابي للهجرة يعتبر في تبني 

الخطاب على أهمية تعزيز جاذبية االتحاد األوروبي من أجل االستفادة من  في ضوء احتياجات سوق العمل في الدول األوروبية، يؤكد هذا

ً من الدول الثالثة. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ هذا النهج قد تم تقييده إلى حد كبي ر في إمكانات العمال المؤهلين تأهيالً عاليا

ألمني الذي يركز على مكافحة الهجرة غير النظامية في سياسة الهجرة الممارسة العملية، ويرجع ذلك إلى األهمية المتزايدة للخطاب ا

 التحاد األوروبي.التابعة ل

إن  ومع ذلك، يمكن تسليط الضوء على عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم هجرة اليد العاملة على المستويين اإلقليمي والوطني.
، وهو إجراء منسق وسريع للحصول على تصريح مخطط البطاقة الزرقاء لالتحاد األوروبياألداة الرئيسية، على المستوى اإلقليمي، هي 

إقامة على مستوى االتحاد األوروبي للمهنيين غير األوروبيين الذين يعملون في وظائف عالية التأهيل في دولة عضو في االتحاد األوروبي 

ستقرار في البلدان األوروبية، كما يشمل )باستثناء الدنمارك وأيرلندا(. يوفر هذا المخطط حوافز قوية للمهاجرين ذوي المهارات العالية لال

البلدان المضيفة.  نومواطمع تلك التي يتمتع بها ذلك اإلجراءات اإلدارية المبسطة للمهاجرين وأسرهم ومزايا الضمان االجتماعي المتساوية 

مهاجرين. فاستقطبت البطاقات بين جميع تصاريح العمل الممنوحة للمن ، ازدادت أهمية البطاقة الزرقاء 2012منذ إطالقها في عام 

٪ من تصاريح العمل الصادرة للعمال 30وحوالي ، )al., 2019 Alcidi et[26]( 2017٪ من إجمالي تصاريح العمل في عام 11الزرقاء 

ومع ذلك، فإن نطاق هذا . )Eurostat, 2020[40]( 2014٪ في عام 14ارتفاًعا من مما يمثل ، 2018ذوي المهارات العالية في عام 

تعد ثالث دول فقط من االتحاد من أجل المتوسط  المخطط في عمليات الهجرة داخل االتحاد من أجل المتوسط كان محدوًدا حتى اآلن.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/alo-iom_intra-regional_labour_mobility_en.pdf
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. 2018و 2015الزرقاء لالتحاد األوروبي بين عامي )مصر وتونس وتركيا( من بين الدول العشر األولى التي ُمنح مواطنوها البطاقات 

وباألرقام المطلقة، ال يزال العدد اإلجمالي للبطاقات الزرقاء الصادرة لمواطني االتحاد من أجل المتوسط خارج االتحاد األوروبي منذ 

 . )Eurostat, 2020[40]( إطالق المبادرة منخفًضا

سه، تعمل بعض دول االتحاد األوروبي أيًضا على تطوير خطط وطنية ترمي إلى تعزيز هجرة اليد العاملة، مع دول غرب في الوقت نف

البلقان وجنوب البحر األبيض المتوسط. ومن األمثلة على ذلك تبسيط ألمانيا إلجراءات تسليم تصاريح اإلقامة ألغراض العمالة لمواطني 

يمكن من خالله للمهاجرين من غرب البلقان  6، قدمت الحكومة األلمانية مخطًطا محدًدا للهجرة2015م دول غرب البلقان الستة. في عا

 امل صالح في ألمانيغير العثور على فرصة عدون أي شرط مسبق  2020الحصول على تأشيرة إقامة لفترة محدودة حتى نهاية عام 

)[41]Bither and Ziebarth, 2018(.  طالبي اللجوء وتزايد الطلب على العمالة األجنبية  عددوفي سياق مليء بالتحديات ومتميز بارتفاع

في ألمانيا، ساهم هذا المخطط الجديد في تسهيل الهجرة القانونية لسد النقص في سوق العمل، سواء في الوظائف ذات المهارات المنخفضة 

موافقة مسبقة في إطار هذا المخطط، بما في ذلك نصفها تقريبًا في  117000تم إصدار أكثر من ، 2017و 2016والعالية. بين عامي 

تم إصدار أكثر من .  )Bither and Ziebarth, 2018[41]( ٪ في فئة "العمال المهرة"45فئة "المساعد" )ذوي المهارات المنخفضة( و

في البوسنة والهرسك، بينما شكلت ألبانيا والجبل األسود نسبة  2017-2015ادرة في الفترة الممتدة من ٪( التأشيرات الص26.1ربع )

على الرغم من أن عدد التأشيرات طويلة األجل التي تم . )Zlotnik, 2019-Hoffmeyer[42]( ٪ على التوالي3.5٪ و9.1أقل بكثير، 

بموجب هذا المخطط كان أقل من عدد الموافقات المسبقة، فإن هذه القناة الجديدة لهجرة اليد العاملة تقدم توضيًحا مثيًرا إصدارها فعليًا 

 لالهتمام حول كيفية قيام البلدان بتعزيز التنقل اإليجابي للعمالة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط.

 جعل مخططات الهجرة الدائرية تعمل لجميع األطراف

ك نذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، شهد الموقف األوروبي بشأن الهجرة اهتماًما متجدًدا بهجرة اليد العاملة، بما في ذلم

في  ذوي المؤهالت المنخفضة، في فترة االنتعاش االقتصادي جنبًا إلى جنب مع تزايد شيخوخة السكان التي تخلق احتياجات عمل كبيرة.

نهج  تدريجياً خاصةً باعتماده، أدت التوترات والمخاوف المتزايدة بشأن الهجرة الدولية إلى تشديد سياسات الهجرة األوروبية الوقت نفس

موجه نحو األمن يركز على مكافحة الهجرة غير النظامية. في هذا السياق، حظي مفهوم الهجرة الدائرية باالهتمام كأداة لسياسة الهجرة 

 رة االقتصادية لهجرة اليد العاملة ومخاوف الرأي العام بشأن سياسات الهجرة المفتوحة.للتوفيق بين الضرو

 أو أكثر" تُعّرف المنظمة الدولية للهجرة الهجرة الدائرية بأنها "شكل من أشكال الهجرة يتنقل فيها الناس بشكل متكرر ذهابًا وإيابًا بين بلدين

)[5]IOM, 2019( . )إن هذا التنقل الدائري عبر الحدود ليس محدًدا زمنيًا ويمكن أن يحدث من خالل الهجرات الموسمية )أقل من عام

وكذلك في سياق أشكال الدخول طويلة األجل؛ ومع ذلك، فإن الهجرة الدائرية هي بحكم تعريفها هجرة مؤقتة، وبالتالي فهي تعني عودة 

" لبلدان األصل والمقصد األبعاد ويتمثل االفتراض األساسي وراء الهجرة الدائرية في نهج "المكاسب ثالثية ة.المهاجرين إلى بلدانهم األصلي

وكذلك المهاجرين أنفسهم، الذين ينبغي أن يستفيدوا من فرص عمل أفضل وأجور أعلى. يسمح مفهوم العودة المتأصل في مفهوم الهجرة 

نقص في العمالة في بلدان المقصد خالل فترة معينة، دون إثارة مخاوف بشأن التوطين الدائم. في سد العلى لمهاجرين االدائرية بإمكانية 

الوقت نفسه، تقدم الهجرة الدائرية حالً لقضية "هجرة األدمغة" من البلدان النامية، حيث سيتم نقل رأس المال البشري مرة أخرى إلى 

"، إذا تم اكتساب مهارات وكفاءات إضافية أثناء الهجرة. في لألدمغةن أن يمثل "كسب البلدان المرسلة من خالل عودة المهاجرين. بل يمك

إلى فوائد كبيرة تعود على أسواق العمل في البلدان الواقع، تشير الدالئل على الهجرة العائدة في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط 

                                         ومستويات أعلى من اإلنتاجية بين المهاجرين العائدينريادة األعمال  أنشطةاألصلية، بما في ذلك نسبة أعلى من 

)[43]European Commission, 2010(. 

لى العثور على ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن ميل المهاجرين العائدين العالي لبدء عمل تجاري قد يكون أيًضا بسبب عدم قدرتهم ع

حيث من المحتمل أن يكون الوقت الذي قضوه في الخارج قد أضعف شبكتهم االجتماعية المحلية، وهو أمر  ،وظيفة رسمية مدفوعة األجر

في منطقة االتحاد  قائمةاألنماط الموسمية للهجرة  لطالما كانت بالغ األهمية للبحث عن عمل في العديد من االقتصادات النامية والناشئة.

على عكس  -الهجرات المنظمة  إنشهد العقدين الماضيين ظاهرة متنامية للهجرة الدائرية المنظمة أو النظامية.  لكنمن أجل المتوسط، 

األسفل في إطار آليات مؤسسية من األعلى إلى تتم  – التي يتم توفيرها ذاتيا المحليةالهجرة "الضمنية"، التي تشير إلى أنماط الهجرة 

يجب فهم الهجرات الدائرية المنظمة على أنها جزء من أنماط التعاون . )Cassarino, 2008[44]( الختيار المهاجرين الدائمين ومراقبتهم

والتنمية، كما لديها مصلحة مشتركة األوسع بين البلدان التي غالبًا ما تتميز بفروق قوية من حيث التعليم والمهارات وديناميات سوق العمل 

إن السرد وراء الهجرة الدائرية الُمدارة هو تقاسم فوائد الهجرة بشكل أفضل بين  في تسهيل تنقل القوى العاملة ذهابًا وإيابًا بين الدول.

   ، وبالتالي إفادة عدد أكبر من المهاجرين.دوران المهاجرينالمهاجرين من خالل تمكين 

بشكل قد األول من القرن الحادي والعشرين، تم دمج برامج الهجرة الدائرية مع دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط منذ أوائل الع

ً ، أصدرت المفوضية األوروبية 2007تدريجي في نهج إدارة الهجرة في االتحاد األوروبي. في عام   تقر، 7حول الهجرة الدائرية تصريحا

مساهم في تخصيص أكثر كفاءة للموارد المتاحة والنمو كية "كبديل موثوق للهجرة غير الشرعية" و"الهجرة الدائر اتبإمكاني فيه

ثالثة. ومن هذا المبدأ، الدول الأيًضا تعريفًا وإطاًرا لنوع الهجرة الدائرية التي ترغب في تسهيلها مع  يرد في التصريحكما  االقتصادي".

إلى إنشاء إطار عام يفضي إلى الهجرة الدائرية في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، على  أدخل االتحاد األوروبي أدوات مختلفة تهدف

ائية سبيل المثال من خالل شراكات التنقل )انظر القسم السابق حول االتفاقات اإلقليمية والثنائية(. باإلضافة إلى ذلك، تم تطوير مشاريع ثن
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وروبي ودول خارج االتحاد األوروبي في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، تستهدف في للهجرة الدائرية بين العديد من دول االتحاد األ

  معظم الحاالت المهاجرين الموسمين ذوي المهارات المنخفضة، كما تتركز إلى حد كبير في عدد قليل من القطاعات مثل الزراعة والبناء.

من جاذبيتها  يحد مماسبل تنفيذ هذه المخططات عمليًا  فيهناك أوجه قصور  هأن بينما توفر برامج الهجرة الدائرية فرًصا مهمة للتنمية، إال

على عدة مستويات. أوالً، بالنسبة ألصحاب العمل في بلدان المقصد، يمثل توظيف العمال األجانب في إطار مخططات الهجرة الدائرية 

ف والتدريب(. عالوةً على ذلك، فإن المهاجرين أنفسهم ليس لديهم بارتفاع معدل دوران العمال )أي تكاليف التوظي تكاليف إضافية مرتبطة

رأي يذكر فيما يتعلق باختيار الوظيفة وصاحب العمل وتوقيت العودة، مما يعرضهم لمخاطر االستغالل وظروف العمل السيئة في البلدان 

الهجرة الدائرية حاليًا، نظًرا الرتفاع مستويات الهشاشة  تنفيذ مخططاتبطريقة الرئيسية المتعلقة  المشاكلإحدى النقطة تمثل هذه  المضيفة.

ذوي المهارات المنخفضة. أخيًرا، تعتمد مكاسب برامج الهجرة الدائرية للمهاجرين ل خاصة بالنسبة -ين رلمهاجرين الدائتفرضها على االتي 

رغوبة، وهو شرط ال يتحقق في كثير من األحيان في إلى حد كبير على توافر اآلفاق االقتصادية الجيدة في بلدان األصل لجعل العودة م

 العديد من بلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط.

يمكن إدخال عدد من التحسينات على مخططات الهجرة الدائرية من أجل تعزيز جاذبيتها لجميع األطراف، وللمهاجرين على وجه 

ال الموسميين يمّكن أصحاب العمل من االحتفاظ بالعمّ  قدنفس الفرد لإن السماح بفترات إقامة أطول و / أو هجرات متكررة الخصوص. 

لفترة طويلة، وبالتالي زيادة العائد على تكاليف توظيف وتدريب العمال األجانب، باإلضافة إلى توفير المزيد من األمن واالستقرار 

تصاريح العمل الموسمية المتعددة السنوات، مثل تلك التي تصدرها فرنسا لتمكين العمال األجانب  على ذلكمثلة للمهاجرين أنفسهم. ومن األ

وجب عقد موسمي لمدة ثالثة أشهر على األقل. وتشمل المجاالت ممن الحصول على تأشيرة عمل صالحة لمدة ثالث سنوات وقابلة للتجديد ب

م التدريب ورفع مهارات المهاجرين الدائريين ذوي المهارات المتدنية؛ وإمكانية نقل مزايا الضمان تحسين أحكاالاألخرى التي تحتاج إلى 

في العمل وظروف العمل. يمكن أيًضا التركيز بشكل  حقوق الفرداالجتماعي؛ وخدمات دعم أفضل للمهاجرين، بما في ذلك معلومات عن 

الخارج، وذلك من أجل تحفيز العودة وتقليل  فترة عملهم فينهاية  عندلدانهم األصلية أكبر على تقديم الدعم إلعادة إدماج المهاجرين في ب

 . )Wickramasekara, 2011[45](ة حاالت تجاوز اإلقامة غير القانوني

العمال الموسميين ذوي المهارات المنخفضة  يطالالجزء األكبر من برامج الهجرة الدائرية في منطقة االتحاد من أجل المتوسط  ال يزال

في لكن إلى المتوسطة من دول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط الذين يستجيبون لالحتياجات الموسمية في دول االتحاد األوروبي، 

علق هذه المخططات بالمهنيين السنوات األخيرة، تم تنفيذ بعض مخططات برامج الهجرة الدائرية التي تستهدف األفراد األكثر تأهيالً. وتت

أساليب مرتبطة في كثير من األحيان بأنظمة التدريب. وبينما تظل هذه المخططات محدودة النطاق مع الشباب أو طالب التعليم العالي، 

اعتمادها على نطاق  قد تعود بالمنفعة في حالبالنسبة إلى األشكال األخرى للهجرة، فإنها توفر بعض األفكار حول الممارسات الجيدة التي 

 أوسع. وتتضمن األمثلة على ذلك ما يلي:

 وذلك من خالل التونسيين على وظائفالشباب  إمكانية عثورإلى تعزيز  8يهدف مشروع الهجرة الدائري بين بلجيكا وتونس ،

التونسيين. تم إطالق  مهني في الشركات البلجيكية لطالب الجامعات و / أو الخريجينالتدريب الو للدورات التدريبيةخلق فرص 

شابًا تونسيًا من العمل في  31شهًرا، وقد مّكن  18( لمدة IOMبالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ) 2018المشروع في عام 

شركة بلجيكية )تتشابه أنشطتها مع أنشطة شركة مماثلة في تونس( لفترة ستة أشهر، وبالتالي اكتساب خبرة مهنية قيمة وتطوير 

أو التدريب المهني، يتلقى المشاركون دعًما ماليًا لمدة خمسة أشهر إلى أن  الدورة التدريبيةم ومؤهالتهم. في نهاية فترة مهاراته

تندرج هذه المبادرة ضمن نهج المنفعة المتبادلة للهجرة الدائرية ألن المشاركين، بينما  يعثروا على عمل في شركة تونسية.

في وطنهم، بما يتماشى مع  إمكانيتهم على العثور على وظيفةمل في بلجيكا، يهدفون إلى تعزيز يساهمون في تلبية احتياجات الع

يعد هذا الجانب الخاص أمًرا أساسيًا ألنه، في كثير من  استراتيجية الحكومة التونسية األوسع لمعالجة مشكلة البطالة في البالد.

المكتسبة حديثًا في بلدانهم األصلية من حوافز العودة، مما يعيق الفوائد لمهاجرين مهاراتهم غياب فرص استخدام ااألحيان، يحّد 

 . )OECD, 2018[46]( المحتملة لخطط الهجرة الدائرية هذه

  فرصة عالية النتداب إطارات االمتياز في البحر المتوسط"يهدف مشروع" (HOMERe)9  بهدف إلى تعزيز التنقل الداخلي

للخريجين الشباب وخريجي المستقبل بين بلدان منطقة االتحاد من أجل المتوسط. يتم تقديم فرص التدريب هذه من قبل التدريب 

المنطقة. ومن هذا الشركات الراغبة بالتوّسع في الشركات العاملة في اثنين على األقل من دول االتحاد من أجل المتوسط أو 

الفرصة الكتساب الخبرة والمهارات التي ستدعمهم في العثور على عمل يتناسب مع مؤهالتهم في الشباب  فهي تمنحالمنطلق، 

بلدهم األصلي، وبالتالي تعزيز تداول المعرفة والعمالة الماهرة في المنطقة. تشارك تسعة دول من االتحاد من أجل المتوسط 

، استفاد من 2008منذ عام  لبنان والمغرب وإسبانيا وتونس.حاليًا في المشروع: الجزائر ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا و

الشمال أو بين بلدان الجنوب أو إلى الجنوب  منطالب من االتحاد من أجل المتوسط، في سياق التنقل  500المشروع حوالي 

 الجنوب.إلى الشمال  من

(، والتي تسعى إلى ربط الهجرة وتنمية المهارات من أجل المنفعة SMPsشراكات تنقل المهارات )ليمكن استبدال هذه البرامج بإطار 

تنقل المهارات إلى لشراكات اليمكن ترجمة . )OECD, 2018[46]( والبلدان المضيفة، وكذلك المهاجرين أنفسهم المنشأالمتبادلة لبلدان 

قنوات الهجرة المنظمة التي يتم فيها تقاسم تكاليف التدريب والمطابقة بين البلدان المرسلة  مجموعة كبيرة من النماذج، ولكن دائًما في نطاق

هم معالجة مخططات الهجرة الدائرية، من منظور شراكات تنقل المهارات، في تعزيز التعاون اتس قد والمستقبلة )و / أو أصحاب العمل(.
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والطلب في بلد المقصد بهدف تحفيز العودة وجعل التعميم المفيد للطرفين حقيقة في تنمية المهارات بطريقة توفق بين طلب بلد األصل 

 واقعة.

، وذلك من المنشأإمكانات الهجرة الدائرية، وال سيما بالنسبة لبلدان  قد يكون مفيداً الستغاللهذا النهج في التعامل مع الهجرة  إن تعزيز

بعض الفوائد من اكتساب المهارات. في الوقت الحالي، ال تزال مخططات الهجرة الدائرية التي تستهدف تجني األخيرة  هذهأن التأكد خالل 

الطالب والمهنيين الشباب ظاهرة ثانوية ال يستفيد منها سوى عدد محدود من األفراد. من أجل توسيع نطاق هذه المبادرات، تدعو الحاجة 

ومؤسسات  الشركاتي االتحاد من أجل المتوسط، باإلضافة إلى مشاركة أكبر من قبل أصحاب إلى مزيد من التعاون بين البلدان األعضاء ف

إطار للهجرة الدائرية من شأنه أن يؤدي إلى تكامل إقليمي  لبلورةالتدريب والهيئات التنظيمية في تصميم البرامج وتنفيذها. هناك مجال مهم 

 المرسلة والمستقبلة. أكبر ومكاسب اقتصادية طويلة األجل لكل من البلدان

 ج المهاجرين العائدينادمإدعم إعادة 

المهاجرين  إدماجيكمن التحدي الرئيسي في تعزيز مخططات الهجرة الدائرية السليمة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، في إعادة 

أي التدابير التي تم تحديدها ، بلدانهم األصلية إلىدماج المؤقت والدائم للعائدين إلال يزال اعتماد تدابير تهدف إلى دعم إعادة ا العائدين.

شرًطا ضروريًا للتنفيذ الناجح لهذه ، )Cassarino, 2008[47]( على أنها أساسية في وقت مبكر في المناقشات حول الهجرة الدائرية

 جميع األطراف. المخططات بطريقة تعود بالنفع على

 ج العائدين في غرب البلقانادمإإعادة 

استراتيجية إعادة إدماج دماج المواطنين األلبان العائدين من خالل "مكاتب الهجرة"، على النحو المنصوص عليه في إيتم تسهيل إعادة 
ألباني إلى مكاتب الهجرة للحصول على مواطن  5000، لجأ حوالي 2015إلى عام  2011. من عام 15-2010المواطنين األلبان العائدين 

 . )Vathi and Zajmi, 2017[48]( المساعدة االجتماعية بشأن اإلسكان والتدريب المهني والعمالة وريادة األعمال والمساعدة القانونية

ألبانيا، فإن الدراسة االستقصائية، التي  إلىلمهاجرين العائدين على الرغم من االفتقار النسبي إلى البيانات الشاملة الحديثة حول خصائص ا

، سلطت الضوء على خصائص المهاجرين العائدين إلى ألبانيا. 2013أجراها المعهد األلباني لإلحصاء والمنظمة الدولية للهجرة في عام 

د الهجرة أو فرص أفضل في ألبانيا( والروابط األسرية. وكشفت أن األسباب الرئيسية للعودة كانت مرتبطة بفرص العمل )فقدان العمل في بل

خدمات إعادة اإلدماج في التأثير على قرار العائدين بالبقاء أو الهجرة مرة أخرى )على الرغم من أن  الدور الذي تلعبهكما أكدت على 

مكاتب الهجرة، بما في ذلك نقص الوضوح  قصور فيالاألسباب االقتصادية تسود على األسباب االجتماعية واإلدارية( وحددت بعض أوجه 

 .  )Albanian INSTAT/IOM, 2013[49]( وجودة الخدمات

ين نظراً إلى أوجه القصور، طورت الحكومة األلبانية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وحدات تدريبية لتحديد احتياجات المهاجرين العائد

خدمات المشورة حول الجمهور  لتوعيةبشكل أفضل وتقديم دعم إعادة اإلدماج أو خدمات اإلحالة ذات الصلة. تم توزيع منشورات إعالمية 

هجرة المواطنين األلبان ألغراض العمل قيد ب المتعلقأن القانون  2019غادرة وخدمات إعادة اإلدماج. أفادت ألبانيا أيًضا في عام قبل الم

باإلضافة إلى . )CMW, 2019[50]( تحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب الهجرة من أجل تحسين أداء وظيفتهاوأنها تسعى إلى المراجعة، 

  ذلك، سيتم أيًضا تقييم التطور األخير المحرز في مكاتب الهجرة.

يوضح إنشاء مثل هذه اآلليات جهود الدولة الرامية إلى تعزيز استدامة الهجرة العائدة من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على عملية إعادة 

(. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أهمية خدمات 20-2015ية والتكامل )إدماج العائدين، كما هو موضح في االستراتيجية الوطنية للتنم

الظروف مثالً . فتؤثر في بلدهم المنشأ البقاءبالعائدين  يقنع، فهي ليست السبب الوحيد الذي لكل فرد إعادة االدماج المصممة خصيًصا

على نية المهاجرين العائدين في الهجرة مرة أخرى، مما االقتصادية العامة في البلد ومستوى الوصول إلى النظام الصحي، بشكل كبير 

 يعني ضرورة تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية الشاملة للبلد بطريقة شمولية.

 إعادة إدماج العائدين في شمال إفريقيا

في حين أن البيانات الحديثة حول الهجرة العائدة إلى شمال إفريقيا ال تزال ضئيلة، فإن أحدث األدلة المتاحة من تونس تشير إلى نتائج 

معدل عمالة  كان، وفقًا لبيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 2014اجتماعية واقتصادية إيجابية نسبيًا للمهاجرين العائدين. في عام 

عالوةً . )OECD, 2018[51]( ٪(15٪ مقابل 12وأقل تأثراً بالبطالة ) ٪(،39٪ مقابل 47العائدين التونسيين أعلى من إجمالي السكان )

في بلدهم عند  على ذلك، توصلت دراسات سابقة إلى أن العائدين من شمال إفريقيا كانوا أكثر مياًل لالستثمار و / أو بدء عمل تجاري

ومع ذلك، قد يُعزى هذا أيًضا إلى التأهيل . )Cassarino, 2008[47]( عودتهم، مقارنة بميلهم إلى ريادة األعمال قبل هجرتهم األولية

، مما يدفع بالعائدين الذين لديهم المفرط للعائدين ذوي المهارات العالية و / أو االفتقار إلى فرص عمل بأجر مناسب في بلدهم األصلي

 ريادة األعمال كبديل للبطالة. نحوالموارد الالزمة للتوجه 

بين إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين المؤهلين الميسورين، الذين عاد معظمهم بمحض إرادتهم،  هامةتوجد اختالفات 

اعدة والمهاجرين األقل امتياًزا وذوي المهارات المتدنية والذين غالبًا ما كانت عودتهم مجبرة. ويعكس هذا جزئيًا مستويات متباينة من المس
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ت المختلفة من المهاجرين العائدين. في الواقع، غالبًا ما يتخذ الدعم المؤسسي شكل دعم االستثمارات االقتصادية العامة إلعادة إدماج الفئا

  يًشاومشاريع األعمال الخاصة بالعائدين، ومن ثم يستهدف في المقام األول "العوائد اإلنتاجية" على حساب احتياجات فئة العائدين األكثر تهم

)[52]CIFOIT/FIERI, 2019( . 

ت الضمان ابشكل عام، جرت العادة على أن يكون اإلطار المؤسسي إلعادة اإلدماج في شمال إفريقيا محدوًدا، ويعتمد في الغالب على اتفاق

 2005لتي أجريت بين عامي االجتماعي الثنائية مع البلدان الرئيسية للهجرة لضمان إمكانية نقل المنافع االجتماعية. وحددت الدراسة ا

آليات مؤسسية لدعم إعادة إدماج المهاجرين العائدين في شمال أفريقيا. من بين المهاجرين العائدين الذين شملتهم الدراسة  غياب 2008و

        م٪ في المتوسط بأنهم استفادوا من المساعدة العامة عند عودته10االستقصائية في الجزائر والمغرب وتونس، أفاد أقل من 

)[47]Cassarino, 2008(. 

منذ ذلك الحين لتعزيز الدعم من أجل إعادة إدماج المهاجرين العائدين، ال يزال هناك مجال كبير للتحسين.  وعلى الرغم من بذل الجهود

لدعم االستثمارات اإلنتاجية للعائدين في بعض القطاعات االقتصادية الرئيسية؛ ومع ذلك، ال تنطبق هذه  تم تأسيس صناديقفي المغرب، 

 في إطار هذه الصناديقاألدوات إال على فئات معينة من المهاجرين العائدين، وال يزال عدد العائدين الذين استفادوا فعليًا من الدعم المالي 

إطار أكثر شموالً في تونس، حيث تملك العديد من المؤسسات مخططات  يمكن مالحظة. )CIFOIT/FIERI, 2019[52]( محدوًدا للغاية

ية تستهدف المهاجرين العائدين. على سبيل المثال، تقدم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية مزايا مال

 التونسيين الذين يستثمرون في البالد.وضريبية للعائدين 

المهاجرين العائدين وأصحاب المصلحة المؤسسيين أن إعادة إدماج  شملتومع ذلك، في كال البلدين، كشفت الدراسات االستقصائية التي 

الستفادة من مسألة ااالهتمام ل المهاجرين العائدين ال يُنظر إليها على أنها مسألة مهمة على المستوى الوطني. في حين يتم إيالء الكثير من

 .غائبًالدعم إعادة إدماج المهاجرين العائدين ال يزال  اإطاًرا شامالً وهيكليً  بلورة من الجالية، إال أناآلتية الموارد 
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 . إدماج المهاجرين الوافدين في األردن في سياق أزمة الالجئين4.5المربع 

يعتبر األردن، تاريخياً، مقصداً مهماً للعمال  والعمال المهاجرين والالجئين ارتباًطا وثيقًا.األردنيين المتعلقة بترتبط نتائج سوق العمل 

المهاجرين من جنوب البحر األبيض المتوسط، وخاصة للعمال المصريين ذوي المهارات المنخفضة. كما أدى اندالع أزمة الالجئين 

٪ 90مليون الجئ، يعيش حوالي  1.3ديرات إلى أن األردن يستضيف إلى تفاقم تعقيد ظروف سوق العمل. تشير التق 2011في عام 

منهم خارج مخيمات الالجئين، ويتنافسون على الوظائف إلى جانب األردنيين والمهاجرين. وفي القطاع الخاص، أصبحت العديد من 

حصاءات الرسمية )التي تميل إلى التقليل المهن تسيطر عليها جنسيات محددة من العمال المهاجرين في العمالة غير الرسمية. وفقًا لإل

، وكان المهاجرون المصريون 2017من عدد العمال غير األردنيين(، شكل األردنيون حوالي ثالثة أرباع عمال البناء في عام 

 ون بشكل أساسي وظائف كثيفة العمالة.روالسوريون يمثلون معظم الربع المتبقي، وبالتالي يشغ

بتوثيق مجموعة من ( Business and Human Rights Resource Centre)التجارية وحقوق اإلنسان  قام مركز موارد األعمال

ساعات عمل أطول؛ وظروف عمل غير آمنة؛ والتأخر  ومن بينهاانتهاكات الحقوق ضد المهاجرين والعاملين الالجئين في قطاع البناء، 

حرية تكوين النقابات أو الوصول إلى سبل االنتصاف؛ واالبتزاز و عمالتمثيل الوغياب أو محدودية في دفع األجور أو عدم دفعها؛ 

 واالحتيال في سياق التوظيف.

من أجل تحسين فرص العمالة الرسمية وتعزيز العمل الالئق للجميع في قطاع البناء، اتخذت الحكومة األردنية خطوات مهمة بدعم من 

للتنازل عن حصص توظيف  2017ع نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين في عام المجتمع الدولي. فوقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم م

، مما يسمح صاحب العملتغيير بعض المرونة في ن السوريين يلموظفا منحكما توفر مذكرة التفاهم  العمالة األردنية في هذا القطاع.

المدة. ومع ذلك، لم يتم تمديد هذا االمتياز حتى اآلن ليشمل  بقدر أكبر من التنقل في القطاعات التي تكون فيها المهن موسمية أو محدودة

لسوريين إمكانية توظيف ا. ومن أجل تعزيز أصالً العمال المهاجرين اآلخرين، مما يؤدي إلى مزيد من التقسيم الطبقي في القطاع المجزأ 

العمل الدولية برامج شهادات المهارات لرفع مستوى البناء، أنشأت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومنظمة قطاع )واألردنيين( في 

 الخبرة المهنية للمشاركين ومساعدتهم في الحصول على شهادات المهارات المعتمدة.

بشأن المبادئ والحقوق األساسية  1998فيما يتعلق بدعم العمال المهاجرين، وتماشياً مع التزام األردن بإعالن منظمة العمل الدولية لعام 

ستدعم منظمة العمل الدولية التفاوض بشأن اتفاقات مفاوضة جماعية جديدة في قطاع البناء في إطار البرنامج  ل ومتابعته،في العم

(، وتنظيم ساعات العمل والسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل، وإجراءات تسوية المنازعات. 22-2018القطري للعمل الالئق )

عمال األردن تعديل نظامه الداخلي للسماح للمهاجرين بالتصويت وأن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية. يعتزم االتحاد العام لنقابات 

 سيسمح هذا للعمال المهاجرين بالمطالبة بالمساواة في الحقوق وعدم التمييز في مكان العمل، بما في ذلك التمييز في األجور.

ثر تحدياً. عمال أردنيون، عمال مهاجرون والجئون في سوق العمل األردني، سوق محفوف بالتحديات يغدو أك(، 2017المصدر: س. رزاز )
(: المملكة األردنية الهاشمية؛ هيئة مراقبة التأمين واالحتياط 2020-2018(، البرنامج القطري للعمل الالئق )2018منظمة العمل الدولية )
 refugees-https://www.acaps.org/country/jordan/crisis/syrian (، األردن: الالجئون السوريون،2020االجتماعي "أكابس" )

 في منطقة االتحاد من أجل المتوسط على العثور على وظيفة الشباب إمكانيةتعزيز 

في بلدان  على العثور على وظيفة الشباببإمكانية فيما يتعلق بالنتائج التعليمية، فإن التحديات المتعلقة  المحرز على الرغم من التقدم الكبير

باعتبارها ثاني أصغر منطقة في العالم،  التي، منطقةالجنوب البحر األبيض المتوسط ال تزال تشكل حاجزاً مهماً أمام حركة األشخاص في 

الشابة، وخاصة الشابات. على الرغم من أن عدد النساء في العديد من  عمل جيدة للقوى العاملةتحديات كبيرة في توفير فرص  تواجه

البلدان )مصر واألردن وتونس( يفوق عدد نظرائهن من الذكور من حيث خريجي التعليم العالي، إال أنهن ما زلن يتأثرن بشكل غير 

 . )ILO/CAWTAR, 2020/OECD[53]( متناسب بالبطالة

في حين أن التحصيل العلمي العالي يرتبط تقليديًا باحتمال أكبر للهجرة، فإن هذا ليس هو الحال دائًما في منطقة الشرق األوسط وشمال 

المهارات وإمكانية نقلها. بشكل إفريقيا، حيث تركز معظم األنظمة التعليمية على الشهادات )أي المؤهالت األكاديمية أو التعليمية( بدالً من 

. )World Bank, 2020[54]( عام، تعزز قابلية نقل المهارات فرص الخريجين في العثور على عمل خارج القطاعات العامة في بلدانهم

 ،2015/2016ي بين المهاجرين. كتوضيح، في نحو زيادة التحصيل العلم التوجهومع ذلك، تشير الدالئل المستمدة من المغرب وتونس إلى 

كان  تقل عن خمس سنوات، من بين المهاجرين التونسيين الذين كانوا يعيشون في بلد مضيف لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمدة

 .)OECD, 2018[51]( وات٪ فقط من أولئك الذين استقروا في البالد ألكثر من خمس سن21٪ منهم خريجي التعليم العالي، مقارنة بـ 40

من خالل تزويد الخريجين الشباب بالمهارات الالزمة من أجل العمل في االقتصاد المعولم، أمًرا أساسيًا  قابلية الشباب للتوظيفيعد تعزيز 

خدم لتعزيز تنقل العمالة في المنطقة وتسهيل إدماج المهاجرين الشباب في البلدان المستقبلة. يمكن للمهارات القابلة للنقل التي يمكن أن ت

أن تتيح مشاركة أكبر لشباب جنوب البحر األبيض المتوسط في مخططات التنقل بين بلدان  دان المنشأوبلأسواق العمل في بلدان المقصد 

https://www.acaps.org/country/jordan/crisis/syrian-refugees
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االتحاد من أجل المتوسط. وهذا يستدعي تعزيز االستثمار والتعاون بين البلدان في مجال تنمية المهارات، مع التركيز بشكل خاص على 

، هذا المنظوروالتدريب سيسمح للمنطقة بالتحرك نحو تنقل أكثر كفاءة لعمالها. من وظائف ومهارات المستقبل. إن ربط سياسات الهجرة 

ً فإن اآلثار المترتبة على القطاع الخاص  لتحديد الخصائص المهنية والمهارات ذات األهمية ومواءمة عرض التدريب  تشكل عنصراً أساسيا

 مع االحتياجات الملموسة على أرض الواقع.

. ومن األمثلة إمكانية عثور الشباب على وظائفلدعم الجهود دول االتحاد من أجل المتوسط العديد من ي، بذلت على مدى العقد الماض

الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والمنظمات ، 10(MedNCعلى ذلك مشروع برنامج الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة )

ينفذ المشروع، من خالل شبكته من أصحاب المصلحة،  ي للشباب في جميع أنحاء المنطقة.التي تعمل من أجل االندماج االجتماعي والمهن

، إمكانية الشباب على العثور على وظائفأنشطة بناء القدرات ويعزز تبادل أفضل الممارسات وأساليب التعليم والتدريب المبتكرة لتحسين 

التدريب(. وتشارك ثماني دول في المبادرة، وهي: الجزائر ومصر وفرنسا ولبنان وال سيما النساء والشباب )خارج دائرة العمالة والتعليم و

 والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس.

للمضي قدًما، سيكون من المهم أيًضا تعزيز التعاون في مجال االعتراف بالمهارات. في الواقع، إن التنقل في منطقة االتحاد من أجل 

األطر اإلقليمية لالعتراف بالمهارات التي من شأنها دعم العمال في االندماج مع مجموعة متنوعة من أسواق المتوسط يعوقه حاليًا غياب 

تعد األدوات الحالية على مستوى االتحاد األوروبي  العمل وتمكين أصحاب العمل من الوصول إلى مجموعة أكبر من المرشحين المحتملين.

وهي أداة ترجمة تجعل المؤهالت الوطنية المختلفة قابلة للمقارنة في ضوء دعم التنقل عبر ، 11(EQFمثل اإلطار األوروبي للمؤهالت ) -

على المستوى اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط. كما يمكن  يمكن نسخهامثاالً على الممارسات الجيدة التي  -الحدود للمتعلمين والعاملين 

نحو تنسيق أكبر ألطر المؤهالت الوطنية في  للتقدمبالمؤهالت بمثابة نقاط انطالق ممكنة  أن تكون االتفاقات الثنائية لالعتراف المتبادل

 المنطقة.

 واالعتبارات السياساتية الخالصة

عاًما الماضية، حيث تضاعف عدد  25ازدادت حركة األشخاص للهجرة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط بشكل كبير على مدار الـ 

٪ من سكان المنطقة، 4.5ويشكل هذا  .2019مليون شخص في عام  37.1حاد من أجل المتوسط تقريبًا ليصل إلى المهاجرين داخل االت

در متجاوًزا نسبة المهاجرين الدوليين إلى عدد سكان العالم. بينما كان التقدم المحرز في الهجرة مثيًرا لإلعجاب من الناحية العددية، تج

مركزي في أنماط الهجرة، بما في ذلك  تغير بشكل كبير. ويواصل االتحاد األوروبي االضطالع بدورٍ اإلشارة إلى أن أنماط الهجرة لم ت

هجرة العمالة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. فاجتذب االتحاد األوروبي وحده أكثر من نصف المهاجرين من دول االتحاد من أجل 
لهجرة ا من دون احتساب، حيث حصل على نصيب األسد من مهاجري شمال إفريقيا وغرب البلقان، 2019المتوسط األخرى في عام 

 داخل االتحاد األوروبي.

  من سكانها إلى إحدى دول االتحاد 30ال تزال منطقة غرب البلقان منطقة فرعية تتسم بالهجرة الجماعية، حيث يهاجر اآلن ٪

األوروبي المجاورة. بُذلت جهود متواصلة في المنطقة لتشجيع المهاجرين، الذين يشكل الشباب في سن العمل نسبة كبيرة منهم، 

 ى العودة.عل

  تعتبر الهجرة العائلية سمة رئيسية ألنماط الهجرة في االتحاد من أجل المتوسط، وال سيما بين دول جنوب البحر األبيض المتوسط

ودول االتحاد األوروبي. يعد لم شمل األسرة، الذي ال يتأثر نسبيًا بالظروف االقتصادية، عامالً مهًما وراء االستقرار النسبي 

 الماضية. 25الـ رة في المنطقة على مدى السنوات ألنماط الهج

  تظل فرنسا المقصد األكثر أهمية للمهاجرين من شمال إفريقيا، ويرجع ذلك إلى العالقات التاريخية مع المنطقة الفرعية. تليها

لقرب الجغرافي ل نتيجةً  1995إسبانيا وإيطاليا اللتان شهدتا زيادات كبيرة في تدفقات الهجرة الوافدة من شمال إفريقيا منذ عام 

لهجرة ذوي المهارات العالية  -حديث إلى حد ما، اعتماًدا على البلد  -ومع ذلك، ينبغي مالحظة وجود اتجاه  واحتياجات العمالة.

من شمال إفريقيا وقد ساهم في تنوع معتدل في مسارات الهجرة، مع ظهور بلدان مثل السويد وفنلندا ولوكسمبورغ كمقاصد 

 .جديدة

تم إحراز تقدم فيما يتعلق بتسهيل حركة األشخاص عبر منطقة االتحاد من أجل المتوسط، على الرغم من أن هذا لم يفيد جميع البلدان بنفس 

 الطريقة.

  تم توقيع العديد من اتفاقات تسهيل التأشيرات لتمكين السفر بدون تأشيرة، وال سيما بين دول االتحاد عام 25على مر آخر ،

لتنقل األشخاص. ومع ذلك، ال يزال هناك مجال كبير لتخفيف  -وإن كان غير كاف  -ي ودول البلقان، كشرط ضروري األوروب

متطلبات التأشيرة بين االتحاد األوروبي ودول جنوب البحر األبيض المتوسط، وكذلك داخل منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط 

 الفرعية.
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 نائية بين االتحاد األوروبي ودول االتحاد من أجل المتوسط خارج االتحاد األوروبي، بما في ذلك تم توقيع العديد من االتفاقات الث

في إطار شراكات التنقل، والتي تعد بمثابة خطوة مهمة في تسهيل تنقل العمالة والتعليم عبر البحر األبيض المتوسط. وتبنت 

 إلى تعزيز تنقل العمالة ضمن أطر التكامل اإلقليمي العربي.بعض دول جنوب البحر األبيض المتوسط اتفاقات ثنائية تهدف 

  منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين، نظر االتحاد األوروبي في مخططات الهجرة الدائرية كوسيلة لتلبية احتياجات

الدافع وراء تصميم برامج الهجرة  سوق العمل في بلدان المقصد والقضايا الحساسة المرتبطة بالتوطين الدائم للمهاجرين. كان

والمقصد وكذلك المهاجرين أنفسهم، إال أن تنفيذها غالبًا ما كان يضر بحقوق  المنشأالدائرية نهج "المكاسب الثالثية" لبلدان 

المهاجرين وظروف العمل، خاصة في حالة العمال الموسميين ذوي المهارات المتدنية في قطاعات مثل الزراعة أو البناء. بهدف 

لوضع حقوق المهاجرين في مقدمة أولوياتها  معالجة أوجه القصور هذه، على البلدان مراجعة تصميم مخططات الهجرة الدائرية

 ن.يوالبلدان المضيفة، وأصحاب العمل، والمهاجر المنشأوضمان جاذبية التنقل لجميع األطراف، أي البلدان 

  في الوقت نفسه، شهدت السنوات األخيرة اتجاًها ناشئًا لمخططات التنقل التي تستهدف فئات جديدة من المهاجرين بما في ذلك

لتعليم العالي والمهنيين الشباب ذوي المهارات العالية. ومع ذلك، فإن عدد المهاجرين الذين تم توظيفهم فعليًا من خالل طالب ا

بين مجموع الهجرات، مما يستدعي مزيًدا من التعاون بين البلدان لتوسيع نطاق هذه المبادرات. من  ضئيالً هذه المخططات ال يزال 

إمكانية الشباب على العثور على ذه البرامج ودمجها في إطار شراكات تنقل المهارات في تعزيز يمكن أن يساهم توسيع نطاق ه

، وال سيما في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط. ويكمن التحدي المهم في تطوير أنماط تنقل مستدامة تدعم أيًضا وظائف

 هم األصلية.المهاجرين العائدين في االندماج من جديد في سوق العمل في بلدان

أمر بالغ األهمية لتنويع أنماط الهجرة في منطقة االتحاد من أجل المتوسط.  إمكانية الشباب على العثور على وظائفإن معالجة مسألة 

فوائد هذه المخططات أيًضا على بلدان األصل، ينبغي النظر في السياسات  إدرار، ولضمان على أرض الواقعمخططات التنقل إلنجاح 

االعتراف بالمهارات تحسين يساهم  قدجودة أنظمة التعليم وفرص سوق العمل في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط.  رفعهدف إلى التي ت

عبر األنظمة واضحة ومفهومة بشكل أكبر والكفاءات على المستوى اإلقليمي بشكل كبير في تعزيز التنقل من خالل جعل المؤهالت 

نحو تنسيق أكبر ألطر  للتقدم، على الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط اتخاذ خطوات ا المنظورمن هذالمختلفة في المنطقة. 

 المؤهالت الوطنية، بناًء على األدوات الموجودة على مستوى االتحاد األوروبي أو على االتفاقات الثنائية لالعتراف بالمهارات.

 تطوير مهارات المهاجرين وإمكانية نقلها مثااًل جيًدا على كيفية تعاون الدول  تقدم البرامج والمخططات الحالية التي تركز على

األعضاء في االتحاد األوروبي والدول غير األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط بهدف تشجيع تنقل العمال والمتعلمين في 

لهجرة العمالة  اتالمهارومنخفض  ع الموسميالمنطقة. سيسمح توسيع نطاق هذه المخططات وتعميمها بالتنويع بعيًدا عن الطاب

بين ضفتي البحر األبيض المتوسط، واالنتقال نحو تطوير أشكال جديدة من تنقل العمالة من بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط 

ذات في هذا الصدد، تعد مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً لتحديد الخصائص المهنية والمهارات  على وجه الخصوص.

أن يؤدي ربط سياسات الهجرة من المفترض األهمية ومواءمة عرض التدريب مع االحتياجات الملموسة على أرض الواقع. 

في مخططات التنقل بين بلدان االتحاد من أجل بشكل أكبر والتدريب إلى تمكين مشاركة شباب جنوب البحر األبيض المتوسط 

 لعمال في المنطقة بشكل عام.المتوسط، باإلضافة إلى تنقل أكثر كفاءة ل

  إن السفر الدولي هو شكل مهم آخر من أشكال حركة األشخاص في منطقة االتحاد من أجل المتوسط. تعد منطقة البحر األبيض

المتوسط من بين أهم المقاصد السياحية في جميع أنحاء العالم، حيث يشكل السياح داخل المنطقة غالبية التدفقات السياحية في 

ً قة. وكما تعد السياحة أيًضا مساهمالمنط في النمو والعمالة في بلدان االتحاد من أجل المتوسط، مع أهمية خاصة في العديد  اً كبير ا

من اقتصادات جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط. ومع ذلك، فإن مجموعة من العوامل المرتبطة باألمن والسالمة وكذلك 

التنقل أثناء السفر وتحد من حرية تنقل األشخاص في المنطقة. في ضوء األهمية الكبيرة  فيسياسات التأشيرات والدخول تؤثر 

للسياحة في المنطقة، على البلدان اتخاذ خطوات لتسهيل السفر بين دول االتحاد من أجل المتوسط. وهناك إمكانات كبيرة لنُهج 

 ي الوقت نفسه على سالمة وأمن الحدود الوطنية.أكثر ذكاًء ترمي إلى دعم السياحة والنمو االقتصادي مع الحفاظ ف

  يكمن أحد التحديات في تقييم وفهم تنقل األشخاص في منطقة االتحاد من أجل المتوسط، في االفتقار إلى البيانات القابلة للمقارنة

الهجرة حسب النوع حول بمرور الوقت وعبر المنطقة. وعلى وجه الخصوص، ال تزال هناك فجوات مهمة فيما يتعلق بالبيانات 

وبلد األصل، وكذلك البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والبيانات المتعلقة بالعمالة حسب المهن والمهارات وظروف العمل 

ستستفيد بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط والبلقان من  واألجور. إن البيانات المتعلقة بالهجرة العائدة غير متوفرة أيًضا.

 بير لقدرتها على جمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتحليلها ونشرها.التعزيز الك

  للمضي قدًما، يعد جمع البيانات أمًرا حاسماً لرصد التقدم المحرز في أشكال التنقل البشري التي تسعى البلدان إلى تعزيزها. على

تسهيل أنماط التنقل اإليجابية. مع تنفيذ  وجه الخصوص، ينبغي بلورة مؤشرات جديدة لتقييم فعالية السياسات التي تهدف إلى

خطط التنقل الجديدة في المنطقة، يمكن بلورة مؤشرات محددة تتعلق بعدد البرامج المنفذة و / أو عدد األفراد الذين يهاجرون في 

 إطار هذه البرامج.
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سطالمتو أجل من االتحاد بلدان داخل الهجرة احصاءات.أ. .  
2019-1995حجم المهاجرين ونسبة المهاجرين إلى السكان حسب البلدان/المناطق،   

 مهاجرين من بلدان االتحاد و إلى بلدان االتحاد داخل المنطقة )باآلالف(

  UfM BAL EU LEV NA ALB ALG BOS EGY ISR JOR LEB MAU MON MOR PA TUN TUR UK 

1995 

Intra-UfM 

immigrants 

2201

5.1 

101.3 1661

5.5 

2086.3 194.2 58.2 45.9 43.1 83.5 669.8 1379.8 535.8 2.8 0.0 33.2 170.7 28.8 853.9 1494.2 

Intra-UfM 

emigrants 

2201

5.1 

1401.

7 

1167

9.9 
1909.8 3737.8 412.0 940.1 919.4 525.5 148.0 88.0 162.7 15.8 70.4 1802.2 1659.1 454.3 2486.7 651.2 

Intra-UfM 
immigrants to 

population ratio 

3.2% 1.3% 3.9% 19.4% 0.1% 1.9% 0.2% 1.1% 0.1% 12.7% 30.1% 15.2% 0.1% 0.0% 0.1% 6.5% 0.3% 1.5% 2.6% 

Intra-UfM 
emigrants to 

population ratio 

3.2% 18.5

% 

2.7% 17.8% 2.9% 13.2% 3.3% 24.0% 0.8% 2.8% 1.9% 4.6% 0.7% 11.3% 6.7% 63.4% 5.0% 4.3% 1.1% 

2005 

Intra-UfM 

immigrants 

2771

6.1 

82.2 2115

7.9 

2589.4 243.4 52.8 30.0 29.4 149.9 619.1 1818.1 616.8 2.9 0.0 35.8 154.6 24.8 921.1 2102.9 

Intra-UfM 

emigrants 

2771

6.1 

1785.

9 

1486

8.2 
2538.0 5002.9 825.7 1528.7 902.6 560.1 143.8 91.1 187.3 24.8 57.7 2343.8 2259.7 545.5 2396.9 980.2 

Intra-UfM 
immigrants to 

population ratio 

3.7% 1.1% 4.9% 18.4% 0.2% 1.7% 0.1% 0.8% 0.2% 9.5% 31.5% 13.1% 0.1% 0.0% 0.1% 4.3% 0.2% 1.4% 3.5% 

Intra-UfM 
emigrants to 

population ratio 

3.7% 23.9

% 
3.4% 18.1% 3.3% 26.7% 4.6% 24.0% 0.7% 2.2% 1.6% 4.0% 0.8% 9.4% 7.7% 63.2% 5.4% 3.5% 1.6% 
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  UfM BAL EU LEV NA ALB ALG BOS EGY ISR JOR LEB MAU MON MOR PA TUN TUR UK 

2019 

Intra-UfM 

immigrants 

3714

9.0 

118.5 2830

5.4 

2941.8 312.8 40.1 37.9 22.4 171.0 587.5 2233.9 567.9 3.0 56.0 69.7 140.0 31.2 1302.9 3580.2 

Intra-UfM 

emigrants 

3714

9.0 

2089.

1 

2176

9.2 
3133.0 5965.2 1010.7 1820.2 1015.1 538.4 148.3 103.3 239.7 34.8 63.3 2919.2 2790.0 652.6 2703.9 1340.3 

Intra-UfM 
immigrants to 

population ratio 

4.5% 1.7% 6.4% 13.4% 0.2% 1.4% 0.1% 0.7% 0.2% 6.9% 22.1% 8.3% 0.1% 8.9% 0.2% 2.8% 0.3% 1.6% 5.3% 

Intra-UfM 
emigrants to 

population ratio 

4.5% 30.7

% 
4.9% 14.3% 3.0% 35.1% 4.2% 30.8% 0.5% 1.7% 1.0% 3.5% 0.8% 10.1% 8.0% 56.0% 5.6% 3.2% 2.0% 

Note: This table only considers intra-UfM migration, thus migration only among the UfM member states. Ratios for UfM, BAL, EU, LEV, NA are weighted averages. BAL refers to Western 
Balkans, EU refers to 27 European Union, LEV refers to Levant, NA refers to North Africa. 
Source: Authors’ calculation, based on UN DESA 2019, International Migrant Stock (database), 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp. 

 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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 تعليقات ختامية

 

 والسلطة الفلسطينية وتونس وتركيا.منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط الجزائر ومصر واألردن وإسرائيل ولبنان وموريتانيا والمغرب تشمل  1

لسطينية تشمل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الف  2

 وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

 (، انظر:GATSفي االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات ) 4على األسلوب  لالطالع 3

 e.htmhttps://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mouvement_persons_e/mouvement_persons_ 

  trade-https://www.oecd.org/trade/topics/servicesانظر  4

  communities/amu-economic-africa.org/rankings/regional-https://www.integrate  األفريقي مؤشر التكامل اإلقليمي 5

 (.BeschVأو  Beschäftigungsverordnung)  من الئحة التوظيف 2، القسم الفرعي 26القسم  6

7European Commission (2007), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the  

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on circular migration and mobility 

and third countries”, COM(2007)248 finalpartnerships between the European Union  

مشروع "تعزيز توظيف الشباب التونسي من خالل التدريب المهني في الشركات البلجيكية" بين بلجيكا وتونس، بالشراكة مع المنظمة الدولية  8

 للهجرة. إن صحيفة وقائع المشروع متوفرة على:

https://belgium.iom.int/sites/default/files/Gallery/Factsheet%20Enhancing%20Tunisian%20Youth%20Employabili

  ty_EN.pdf 

 متوفرة على: )HOMERe (ت عن مشروع فرصة عالية النتداب إطارات االمتياز في البحر المتوسط معلوما 9

 recruitment-executive-mediterranean-for-tyopportuni-high-https://ufmsecretariat.org/project/homere 

  متوفرة على: (MedNCمشروع برنامج الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة )عن معلومات  10

-chance-new-https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean

mednc/#:~:text=The%20Mediterranean%20New%20Chance%20(MedNC,in%20particular%20second%20chance%

 20schools 

 qualifications-https://europa.eu/europass/en/european-متوفرة على:  اإلطار األوروبي للمؤهالتعن معلومات  11

  eqf-framework 

 

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mouvement_persons_e/mouvement_persons_e.htm
https://www.oecd.org/trade/topics/services-trade
https://www.integrate-africa.org/rankings/regional-economic-communities/amu
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF
https://belgium.iom.int/sites/default/files/Gallery/Factsheet%20Enhancing%20Tunisian%20Youth%20Employability_EN.pdf
https://belgium.iom.int/sites/default/files/Gallery/Factsheet%20Enhancing%20Tunisian%20Youth%20Employability_EN.pdf
https://ufmsecretariat.org/project/homere-high-opportunity-for-mediterranean-executive-recruitment
https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean-new-chance-mednc/#:~:text=The%20Mediterranean%20New%20Chance%20(MedNC,in%20particular%20second%20chance%20schools
https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean-new-chance-mednc/#:~:text=The%20Mediterranean%20New%20Chance%20(MedNC,in%20particular%20second%20chance%20schools
https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean-new-chance-mednc/#:~:text=The%20Mediterranean%20New%20Chance%20(MedNC,in%20particular%20second%20chance%20schools
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
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 . التكامل في البحث والتعليم العالي5

يعرض هذا الفصل الحالة الراهنة للتكامل اإلقليمي في البحث والتعليم العالي في المنطقة األورومتوسطية، كما يتطرق إلى 

مؤشرات رصد التكامل والتعاون. ويستند إلى البيانات المتوفرة عن تمويل البحوث )بما في ذلك البيانات المتعلقة بتمويل البحوث 

وتدفقاتهم الطالب والباحثين  وأعدادميين والمنشورات العلمية المشتركة واالختراعات المشتركة لموظفين العلوامن الخارج(، 

البحثية. يوضح هذا الفصل ضرورة اتباع نهج أكثر شمولية يربط  والبنية التحتيةالمؤسسات وتدويل مؤسسات التعليم العالي و

ية، وذلك بهدف ربط، على المستوى الوطني، أنظمة التعليم العالي التعاون الدولي في التعليم العالي والبحث باإلصالحات الوطن

أخيًرا، يسترعي الفصل  والبحث في البلدان بالصناعة كطريقة لتحسين جودة البحث وانتشار المعرفة لصالح المجتمع واالقتصاد.

نية الوصول إليها، من أجل تسريع عملية االنتباه إلى ضرورة االستثمار في التعليم الرقمي والبنية التحتية البحثية وإتاحة إمكا

 التكامل اإلقليمي من خالل سياسات البحث والتعليم العالي.
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 األفكار الرئيسية

  يمكن أن يساعد التعاون اإلقليمي في البحث والتعليم العالي على تحسين جودة العمالة الماهرة وأن يعزز تنويع األنشطة

أيًضا في توفير حلول للمشاكل المشتركة مثل األمن والطاقة والنقل والبنى التحتية لالتصاالت االقتصادية. كما يمكن أن يساعد 

 السلكية والالسلكية والمياه النظيفة والزراعة المستدامة ومصايد األسماك.

  ضفتي البحر األبيض يتطلب التكامل اإلقليمي في البحث والتعليم العالي استيفاء الشروط المسبقة. يجب على الدول الواقعة على

لتكون قادرة على استيعاب التكنولوجيا األجنبية وتبادل المعرفة والتقنيات. يضطلع  المتوسط أن تستثمر في قدراتها الوطنية

بناء روابط قوية بين البحث والتعليم والصناعة على المستوى الوطني، أي مثلث المعرفة، بدوٍر مهٍم في جذب استثمارات 

 مضافة أعلى من قبل الشركات متعددة الجنسيات وفي تمكين التعاون الدولي. أجنبية ذات قيمة

  تُظهر المؤشرات الرئيسية لرصد التكامل اإلقليمي في التعليم العالي والبحوث أن التكامل في المنطقة األورومتوسطية قد زاد

مجال البحث والتعليم العالي في بلدان االتحاد بشكل غير متساٍو بما يتماشى مع القدرات المتزايدة، ولكن غير المتكافئة، في 

 من أجل المتوسط الجنوبية وغرب البلقان.

  تتميز كثافة التعاون البحثي بالتفاعالت بين الشمال والجنوب وبدرجة أقل بالتعاون فيما بين دول الجنوب، على الرغم من

ئيل(. يتم تنظيم معظم التعاون البحثي حول العلوم وجود استثناءات )مثل مصر والمملكة العربية السعودية والمغرب وإسرا

الفيزيائية والكيمياء، وكذلك علوم الحياة، وهي مجاالت مهمة للتنمية الصناعية. يعد التعاون العلمي في البيئة أقل بروزاً في 

 كل من دول جنوب البحر األبيض المتوسط ودول االتحاد األوروبي مقارنة بالتخصصات األخرى.

 الطالب قناة مهمة للتكامل اإلقليمي في البحث والتعليم العالي. فيظهر التنقل إلى االتحاد األوروبي زيادة مطردة من  يعد تنقل

 دول جنوب البحر األبيض المتوسط.

 استنادًا إلى بيانات براءات االختراع المشتركة، تعد فرنسا وألمانيا الشريكتين الرئيسيتين في االبتكار لبلدان جنوب البحر 

 األبيض المتوسط.

  قامت العديد من دول االتحاد من أجل المتوسط بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير على مدى العقد الماضي، وال سيما

 إسرائيل ومصر والجزائر.

 ومتوسطية، يتمثل أحد التحديات المهمة في عملية رصد التكامل اإلقليمي والتعاون في البحث والتعليم العالي في المنطقة األور

 في االفتقار إلى المؤشرات في البلدان التي تتسم بمستويات منخفضة تاريخيًا من االستثمار في البحث والتعليم العالي.
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 مقدمة

-ل الرقمي الذي تسارع في أعقاب جائحة كوفيدعلى وجه الخصوص، التحوّ وإن التغييرات التي طرأت مؤخراً على االقتصاد العالمي، 
اإلنتاج العالمي وتؤثر على قدرة البلدان على اتباع استراتيجيات التكامل اإلقليمي القائمة على سياسات التجارة واالستثمار  تعّدل، 19

على الصعيد اإلقليمي نحو إعادة  والتوّجهالتغييرات في أنماط التجارة، باإلضافة إلى زيادة استخدام األتمتة في التصنيع  إن األجنبي.

العديد من التحديات أمام قدرة البلدان األورومتوسطية ودول غرب البلقان على االرتقاء في تفرض  ،األنشطة إلى البلد األم في القطاعات

ر، على البلدان أن تنظر في مع انخفاض تدفقات التجارة واالستثمار األجنبي المباش سلسلة القيمة وزيادة مشاركتها في االقتصاد العالمي.
ر الهيكلي في اقتصادات المنطقة من إن تعزيز التغيّ . )World Bank, 2020[1]( بلورة إصالحات هيكلية تهدف إلى إعادة تشكيل اقتصاداتها

  ر.دان على اغتنام الفرص في هذا السياق العالمي المتغيّ لقدرة البلحاسماً خالل التعاون اإلقليمي في التعليم العالي والعلوم أمًرا 

محط تركيز مباشر لسياسات التكامل اإلقليمي التي تهدف إلى تقليل االنقسامات وحواجز مبدئيا  ال تعدإن مجاالت البحث والتعليم العالي 

تكميلية في البحث والتعليم العالي واالبتكار لمواكبة إال أن هذا الفصل يؤكد الحاجة إلى سياسات  السوق التي تعترض التجارة والتبادل.

 الجهود الرامية إلى دمج االقتصادات الوطنية على المستوى اإلقليمي.

ية يتطلب التكامل اإلقليمي في البحث والتعليم العالي شروًطا مسبقة على المستوى الوطني. فمن ناحية، يتطلب األمر أن تشارك البلدان الرؤ

للبحوث والتعليم العالي مع الصناعة، بما  الداخليبدون التكامل  بالبحث والتعليم كمصدر للتنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدها.وااللتزام 

بالمعرفة العلمية  إلى النهوضالتعاون اإلقليمي بين العلماء والجامعات  قد يؤديفي ذلك التصنيع والخدمات، في النظم االقتصادية الوطنية، 
، )Fagerberg, 1990[2]( في الواقع، كما جادل الروابط التعليمية ولكنه ال يساهم بشكٍل كاٍف في التنمية االقتصادية لبلدان المنطقة. وتعزيز

علم والتعليم مع السوق، في المقابل، فإن االبتكار الذي يأتي من خالل تفاعل ال فإن نهج الدفع العلمي له تأثير ضئيل على هيكل السوق.

 م بين المستخدمين ومنتجي المعرفة والتقنيات، مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي.يخلق عمليات تعلّ 

 وبالتالي، إن االندماج في المنطقة األورومتوسطية ال يتطلب فقط إزالة الحواجز أمام حركة البضائع واألفكار واألشخاص، بل يتطلب أيًضا

ة الستثمار في القدرات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك التعليم العالي وتدريب الباحثين، وتطوير وكاالت تمويل البحوث الوطنيا

، وتخصيص صناديق البحوث المتنقلةوالبنى التحتية البحثية واسعة النطاق ومراكز البحوث والمختبرات المشتركة، باإلضافة إلى برامج 

يحظى تبني الرقمنة في البحث  وطنية للبحث التعاوني ومنصات البحث والتطوير لمطابقة العرض والطلب على الخدمات الفنية.بحثية 

من خالل البحث المحلي،  المشاكليجب أن تكون هذه االستثمارات كبيرة بما يكفي لمساعدة البلدان على حل فبنفس القدر من األهمية. 

 التعليم العالي والبحث والمساعدة في جذب االستثمار األجنبي وتعزيز تبادل المعرفة. ولتمكين التعاون الدولي في

 والبحث والتعليم العالي: مثلث المعرفة الشركاتتعزيز التكامل اإلقليمي من خالل روابط أقوى بين 

االرتقاء في سلسلة القيمة وتنويع اإلنتاج، مؤسسات التعليم والبحث القدرة على مساعدة الشركات المحلية على  التي تولدهاتملك المعرفة 

ولهذه الغاية، يجب استيفاء بعض الشروط المسبقة. أوالً، يجب أن يكون البحث والتعليم العالي مرتبطين ارتباطاً  وإحداث تغير هيكلي.

يُعرف هذا التكامل  .ةاالقتصاديرافيا الجغعلى مستوى السياسات، والمستوى المؤسسي، والمستوى القائم على المكان أو  البلدان داخلوثيقاً 
التعليم  وهيمجاالت،  ثالثيتعلق مفهوم مثلث المعرفة بالحاجة إلى تحسين تأثير االستثمارات في (. KTالداخلي باسم "مثلث المعرفة" )

أن خلق معارف جديدة مستمدة وتتمثل الفكرة الرئيسية لمثلث المعرفة في  والبحث واالبتكار، وذلك من خالل التفاعل المنهجي والمستمر.

إنما هناك حاجة إلى تفاعل مستمر بين الجهات الفاعلة الرئيسية في  من البحث والتعليم العالي ال يكفي في حد ذاته لتوليد النمو االقتصادي؛

ل العالقات مع المجتمع بعبارة أخرى، ينبغي تعبئة البحث من خال ممكنًا.أمراً مثلث المعرفة من أجل جعل االبتكار المجدي اقتصاديًا 

 األكبر، بما في ذلك الشركات ورواد األعمال لتحويل هذه المعرفة إلى ابتكار ملموس.

األكبر.  المجتمعيةيركز مفهوم مثلث المعرفة بشكل خاص على ريادة األعمال كقناة لنشر المعرفة واالبتكار المتولد ولتعزيز المشاركة 

ي، ليس فقط بهدف تثقيف وتدريب رواد األعمال لتطبيق المعرفة، ولكن أيًضا لتحديد موقع أنشطة فيجري تشجيع مؤسسات التعليم العال

ً ألن ريادة األعمال هي قناة رئيسية  ريادة األعمال في الحرم الجامعي. التي تم  ،من خاللها المعرفة تتوصلويعتبر هذا تطوراً عقالنيا

 ار.إلى االبتك ،تطويرها في مؤسسات التعليم العالي
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 . نهج مثلث المعرفة5.1الشكل 

 

  )Sjoer, E et al, 2011[3]( :المصدر

وثانيًا ألنها  إن مؤسسات التعليم العالي هي أساس مثلث المعرفة، أوالً ألنها توفر المدخالت الرئيسية لكل ركن من أركان مثلث المعرفة،

غالبًا ما تدمج مثلث المعرفة بشكل مؤسسي في تنظيمها الداخلي  -بتوفير التعليم والبحث واالبتكار بحسب حافظتها الخاصة المتعلقة  -

 ومهامها.

إن إطار مثلث المعرفة ليس حاّل سحرياً لدمج اإلنتاج المحلي مع البحث والتعليم العالي. هناك تكامل محتمل وتعارض محتمل بين سياسات 

مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، يعد التنسيق  مهام ونقاط تركيزفيف من النزاعات المحتملة في البحث والتعليم واالبتكار. وللتخ

والحوار أمًرا ضروريًا بين الوزارات المختلفة ووكاالت ومؤسسات التمويل وكذلك الجهات الفاعلة القائمة على المكان مثل الحكومات 
 . )2017Cervantes ,[4](المحلية

 تدويل المعرفة والتكنولوجيا: ظاهرة متعددة األوجه تتحرك بسرعات مختلفة

إن القنوات الرئيسية التي تنتشر من خاللها  تدويل التعليم العالي والبحث في المنطقة األورومتوسطية في سياق أوسع.ل التطرقمن المفيد 

: صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، وواردات ، وتشملالقنوات القائمة على السوقالمعرفة والتكنولوجيا على الصعيد العالمي هي 

، والمدفوعات مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية، الشركاتالمنتجات المصنعة، وواردات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات 

ديل المحتوى التكنولوجي، فإن واردات المنتجات المصنعة هي إلى حد بعيد تظهر البيانات أنه حتى عند تع والتعليم العالي في الخارج.
واالستثمار األجنبي المباشر  الشركات(. تعتبر واردات خدمات 5.2أكبر طريقة لنقل التكنولوجيا إلى البلدان ذات الدخل المنخفض )الشكل 

تثمار األجنبي المباشر أقل أهمية بالنسبة للبلدان ذات الدخل ثاني وثالث أكبر مصادر للتدفقات التكنولوجية، على الرغم من أن االس

المنخفض. وبالمثل، في حين أن المدفوعات مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية مهمة للبلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل 
 .  )United Nations, 2020[5]( األعلى، إال أنها أقل أهمية بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفضالمتوسط 
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تهاوأهمي . توزيع تدفقات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بالنسبة للبلدان المتقدمة والنامية5.2الشكل   

 

 

)البلدان ذات  LICاألدنى( و)البلدان ذات الدخل المتوسط  LMICاألعلى(، )البلدان ذات الدخل المتوسط  UMC)البلدان ذات الدخل المرتفع(،  HICمالحظة: يتم تحديد 

= االستثمار  FDI= العلم والتكنولوجيا.  S&T= الناتج المحلي اإلجمالي.  GDP= العلم والتكنولوجيا واالبتكار.  STIالدخل المنخفض( وفقًا لتصنيف البنك الدولي. 

 = المساعدة اإلنمائية الرسمية. ODAة الفكرية، = الملكي IP= البحث والتطوير.  R&Dاألجنبي المباشر. 
 ) ,2020United Nations]6[( التعاون والتنمية االقتصادية، مستق من منظمة: المصدر

البحث في البلدان المضيفة عالوةً على ذلك، تُظهر األدبيات المتعلقة بتدويل البحث والتطوير في مجال األعمال أن التعليم العالي وظروف 

تعتبر العوامل المتصلة بالعرض، مثل البنية التحتية التكنولوجية  تضطلع بدوٍر مهٍم في قرارات تحديد المواقع للشركات متعددة الجنسيات.

تدويل البحث والتطوير للبلد المضيف، ووجود الجامعات المحلية والموظفين المهرة الذين لديهم روابط مع الشركات المحلية، عوامل مهمة ل
 . OECD, 2008)[7]( OECD, 2017)[8]( بين الشركات
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 (PRIMA)بريما  –. الشراكة من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر األبيض المتوسط 5.1المربع 

عام على المصلحة المشتركة، ومشاركة تكاليف البنية التحتية البحثية، وتحسين جودة يعتمد التعاون الدولي في البحث العام بشكل 

المنشورات البحثية وتدريب الباحثين. على الرغم من أن التعاون في الشبكات العلمية مدفوع بشكل أساسي باألولويات "من األسفل إلى 

الحكومات تقدم أولويات "من األعلى إلى األسفل" للتعاون، خاصة عندما األعلى" للباحثين األفراد والجامعات والمنظمات البحثية، فإن 

يتعلق األمر بتمويل الدبلوماسية العلمية واالقتصادية مثل برنامج الشراكة من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر األبيض المتوسط 

 بين االتحاد األوروبي ودول البحر األبيض المتوسط.

في محاولة لبناء  والتطويرا كبيًرا لالتحاد األوروبي في مجال دبلوماسية العلوم، وذلك باستخدام مشاريع البحث جهدً  "بريما"تعتبر 

من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي فتتكون هذه الشراكة  الجسور عبر البحر األبيض المتوسط، وبالتالي تعزيز العالقات السياسية.
( والبلدان المتوسطية الشريكة على قدم المساواة )الملكية المشتركة Horizon 2020) "2020برنامج أبحاث آفاق "والبلدان المنتسبة إلى 

على مساعدة البحوث الممّولة من قبل بريما تركز  المفوضية األوروبية.مشاركة  باإلضافة إلىواإلدارة المشتركة والتمويل المشترك(، 

ية البلدان في المنطقة على التعامل المشترك مع التغيرات البيئية واالجتماعية الناجمة عن تغير المناخ، مثل نضوب النظم الغذائية الزراع

اعية واالقتصادية والبيئية إال من خالل الجهود والموارد المائية. ال يمكن معالجة التعقيد المتزايد وتعدد األبعاد لمثل هذه التحديات االجتم

يتم تمويل الشراكة من خالل مزيج من التمويل من الدول المشاركة في الشراكة  والموارد المشتركة القائمة على نهج البحث واالبتكار.
االتحاد مليون يورو من  220ة بقيممليون يورو( ومساهمة  274من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر األبيض المتوسط )حاليًا 

المشاركة هي: البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا  19إن الدول الـ .2020برنامج أبحاث آفاق األوروبي عبر 

 واليونان وقبرص وتركيا ولبنان واألردن وإسرائيل ومصر وتونس والجزائر والمغرب وألمانيا ولوكسمبورغ.

 http://prima-med.org المصدر: الشراكة من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر األبيض المتوسط )2020(،

على عكس تدفقات المعرفة في السوق، فإن التدفقات من التعليم العالي والبحث تحظى بأهمية أقل على الصعيد العالمي. في حين أن النسبة 

وية للطالب الذين يدرسون في الخارج على مستوى التعليم العالي مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، فإن حصة البلدان المئ
 .)United Nations, 2020[6]( من الناتج المحلي اإلجمالي أو عدد السكان اذات الدخل المنخفض والمتوسط أقل بكثير من نصيبه

قد أجبرت  إن إصالحات التعليم في العديد من البلدان التي تشجع المساءلة واالستقاللية، فضالً عن التنافس للطالب وتمويل البحوث،

كما حفزت اإلصالحات الجامعية على بلورة  .في السوق المؤسسات على تمييز نفسها على نحو أفضل وكذلك عروض التعليم الخاصة بها

 التدويل الرامية إلى تعزيز جاذبيتها للطالب األجانب. استراتيجيات

وفي الوقت نفسه، ركزت سياسات البحث على مدى العقد الماضي على زيادة مساهمة البحث في االبتكار، وذلك من خالل اإلصالحات 

 يق التواصل بين البحوث العامة والصناعة.شكل مكاتب لنقل التكنولوجيا أو تحق علىالتشريعية وإنشاء البنية التحتية المادية وغير المادية 

 عالوةً على ذلك، أصبح التعاون مع البحوث العامة الخطاب السائد والتركيز الرئيسي لسياسات االبتكار، سواء في مجال العلم، أي "الدفع"

في اآلونة األخيرة، ومع  العام والخاص." مثل الشراكات بين القطاعين الطلب جذبنقل نتائج البحوث العامة إلى الصناعة، أو مبادرات "ل

ظهور التقنيات الرقمية التي تمكن من التعاون، أصبح تعزيز المنصات التعاونية التي تضم نطاقًا أوسع من الجهات الفاعلة، وليس فقط 
 .(5.3قتصادية )المربع األعمال التجارية والبحث العام، محط تركيز سياسات البحث، ال سيما في بلدان منظمة التعاون والتنمية اال

  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://prima-med.org/
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 . زيادة اإلنتاجية والفوائد الوظيفية من التعاون في البحث والتعليم واالبتكار5.2المربع 

المشاركون  يساهم"المنصات التعاونية" هي أشكال ناشئة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفيما بين القطاع الخاص، حيث إن 

كون لها إمكانات كبيرة لالبتكار وتحسين الرفاهية. تعمل العديد من الحكومات، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في تطوير تقنيات جديدة قد ي

في الصناعة والشركات الناشئة والمجتمع المدني، على تطوير أشكال تجريبية لهذه المنصات التعاونية لتوفير روابط أفضل بين البحث 

 واالبتكار، ولتعزيز التسويق التجاري.

في برامج البحث والتطوير الوطنية  تحوالً  كما شهدناتظهر أنواع جديدة من المنصات التعاونية استجابة لعدد من االتجاهات الرئيسية، 

ر والدولية إلى أنماط أكثر انفتاًحا وتشاركية. تعكس هذه التطورات في سياسة االبتكار وعيًا متزايًدا باإلمكانيات اإلبداعية لتكون أكث

 ليس فقط في جني الفوائد، ولكن أيًضا في التقدم في عملية االبتكار نفسها. شموالً 

واليات قضائية متعددة أنواًعا مختلفة من التعاون. فيواجه التعاون ومشاركة البيانات عبر الحدود الوطنية العديد  عبريتطلب الترابط 

لمسائل األخالقية والقانونية. تحتاج األطر المشتركة إلى تحديد من الصعوبات بسبب وجهات النظر المختلفة والجغرافيا المتباينة وا

الممارسات المشتركة للبحث ومشاركة البيانات. ويشمل ذلك تطوير تقنيات المعلومات لتعزيز إمكانية اكتشاف البيانات ومشاركتها، 

والصناعة والمجتمع المدني في كثير من األحيان  باإلضافة إلى تعزيز النهج التنظيمية، ويتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع صانعي السياسات

إذا كانت الخصوصية على المحك. يمكن للسياسة أن تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خالل توفير مبادئ توجيهية 

 بشأن المسائل األخالقية والقانونية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

شبكة التوسع في التقنيات المترابطة في المنطقة العربية، "مبادرة إقليمية تسمى  2011سكو في عام لمعالجة هذه المشكلة، أطلقت اليون

والتي تهدف إلى تعزيز أنظمة االبتكار  )تكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(، NECTAR-"نكتار

اط األكاديمية والبحثية والصناعة. كما تهدف المبادرة إلى تحفيز ثقافة ريادة األعمال الوطنية من خالل تعزيز الشراكات بين األوس

د التي تربط بين العلوم األساسية والجديدة وتحويلها إلى ثروة. ستحدد "نكتار" أولويات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار اإلقليمية وتساع

 البلدان األعضاء على تحقيقها.

الحدود التنظيمية الوطنية من خالل وضع معايير متفق عليها دوليًا  تجسرفيمكنها أن  التعاونية مكملة للنُهج التنظيمية.إن المنصات 

تحيط باستخدام التقنيات الناشئة، باإلضافة إلى تقديم إرشادات بشأن المخاطر المرتبطة بتطبيقها. عالوةً على ذلك، يمكن أن تكون 

مرونة من تنظيم الدولة. في سياق التقنيات الناشئة، حيث يكون التغيير سريعًا وال يمكن التنبؤ به في كثير من  الترتيبات التعاونية أكثر

هي ترتيبات مرنة يمكن أن تحفز مشاركة البيانات ومناقشة المعايير المتعلقة باستخدام  اتاألحيان، فإن النماذج القائمة على المنص

 ى دعم تطوير األسواق واالضطالع بدور في تشكيلها.التقنيات المترابطة، باإلضافة إل

  (OECD, 2021[9]) المصدر:

 رصد التعاون اإلقليمي والتكامل في البحث والتعليم العالي

المنطقة األورومتوسطية، في االفتقار في البحث والتعليم العالي في  ينيتمثل أحد التحديات المهمة في عملية رصد التكامل والتعاون اإلقليمي

وضعت بعض اقتصادات االتحاد  .إلى المؤشرات في البلدان التي تتسم بمستويات منخفضة تاريخيًا من االستثمار في البحث والتعليم العالي

، أنظمة لجمع وتصنيف ونشر في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ةمن أجل المتوسط، بما في ذلك تلك التي هي أيًضا أعضاء أو مشارك

وحققت العديد من البلدان في غرب البلقان وإفريقيا والشرق األوسط ومناطق أخرى . البيانات التفصيلية حول جهود البحث والتعليم العالي

لكن ال تزال تغطية البيانات  جمع البيانات الدولية للبنك الدولي أو اليونسكو أو االتحاد األوروبي،المبذولة لجهود التقدًما في المشاركة في 

أي البيانات التي تتبع نفس العينة في نقاط زمنية مختلفة(. تجعل هذه القيود من الصعب ) غير مكتملة، ال سيما فيما يتعلق بالبيانات الطولية،

 الوطنية وفيما بينها.قياس ليس فقط مدخالت ومخرجات أنظمة البحث واالبتكار الوطنية ولكن أيًضا الروابط داخل أنظمة االبتكار 

 ن.كثفت العديد من البلدان أنشطتها الدولية، بما في ذلك استراتيجيات التعاون الدولي الواضحة، وحسنت جمع البيانات لتقييم كفاءة التعاو

على  تكار.وضعت البلدان األخرى أنظمة مؤشرات منتظمة لرسم خريطة تدويل نظامها الوطني الخاص بالعلوم والتكنولوجيا واالبكما 
( تقارير Science and Technology Observatory - سبيل المثال، في فرنسا، يقدم المعهد العام المتخصص )مرصد العلوم والتكنولوجيا

منتظمة عن أنشطة وأداء العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، داخل فرنسا وعلى مستوى العالم. كما ينشر المعهد أيًضا مؤشرات حول النشر 

البحثي. ومع ذلك، فإن هذه  لمجتمعهالنشر المشترك  مالمحلي المشترك على أساس منتظم، ويصدر دراسات محددة لمرة واحدة حول الدو

دراسات مخصصة حول تدويل  بطلبالممارسة ليست موحدة عبر البلدان، كما أنها ليست منتشرة ومنهجية. قامت بلدان أخرى مثل ألمانيا 

 البحث من خالل النظر في أنماط التنقل والنشر المشترك باإلضافة إلى البيانات المتعلقة باالستراتيجيات واألنماط المؤسسية. فيعكس هذا
 .)Edler, and Flanagan, 2008[10]( بالبيانات التجريبية على المستوى الفردي والمؤسسي اتاالستراتيجيإرادة لدعم عملية تطوير 
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، تقود منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واليونسكو العالم في إنتاج على الصعيد الدوليمن حيث المؤشرات اإلحصائية القابلة للمقارنة 

والتعليم العالي والمهني وتكنولوجيا  المؤشرات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ورصد االستثمارات في أصول المعرفة مثل البحث والتطوير

يعد عدد  المعلومات واالتصاالت. كما تغطي قواعد بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية التعاون على المستوى الوطني والدولي.

تراع مشترك أو براءات االختراع المقاالت العلمية التي شارك في تأليفها باحثون تابعون لمؤسسات تقع في بلدان مختلفة؛ باإلضافة إلى االخ

المشتركة من قبل المخترعين الموجودين في بلدان مختلفة، من المؤشرات التي توضح ناتج التعاون الدولي وكثافته واتجاهه. كما تدعم 

سية المستخدمة هذه المؤشرات الجهود الرامية إلى رصد أهداف السياسة مقابل مؤشرات المدخالت والمخرجات. يتم عرض المؤشرات الرئي

(. وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن دمج بعض هذه المؤشرات مع بيانات أخرى، مثل البيانات السكانية، 5.1في هذا الفصل في )الجدول 

 التي شارك فيها أكثر من مؤلفعلى سبيل المثال، حصة المنشورات أو براءات االختراع أو المنشورات  ،إلنشاء مؤشرات إضافية للكفاءة

 عدد من السكان.لكل 

 . المؤشرات الرئيسية لرصد التكامل والتعاون في البحث العام والتعليم العالي5.1الجدول 

 المؤشر الوصف التغطية التواتر
سنوي، آخر سنة متوفرة 

2018 
تغطي اليونسكو معظم الدول األعضاء في 

 االتحاد من أجل المتوسط
يغطي هذا المؤشر اإلنفاق العام 

التعليم العالي كنسبة والخاص على 

 من الناتج المحلي اإلجمالي.

المصدر: قاعدة بيانات التعليم 

لمنظمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية واليونسكو

إجمالي اإلنفاق . R1المؤشر 
على التعليم العالي كنسبة من 

 الناتج المحلي اإلجمالي.

سنوي، آخر سنة متوفرة 
 2020في تموز/يوليو 

جميع الدول األعضاء في تغطي اليونسكو 
 االتحاد من أجل المتوسط

تغطي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بلدان 
شمالي البحر األبيض المتوسط األعضاء في 

 باإلضافة إلى إسرائيلاالتحاد من أجل المتوسط، 

يعتمد هذا المؤشر على تعريف 

دليل فراسكاتي للبحث والتطوير 

والتعليم ويغطي التمويل الحكومي 

العالي واألعمال والتمويل 

 األجنبي.

المصدر: قاعدة بيانات منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

 واليونسكو

إجمالي اإلنفاق . R2المؤشر 
على البحث والتطوير كنسبة 
 من الناتج المحلي اإلجمالي

سنة  نصف سنوي، آخر
 2018متوفرة 

اون والتنمية االقتصادية والدول منظمة التع
 الشريكة

تقيس هذه المؤشرات نسبة إجمالي 

إنفاق المؤسسات التجارية على 

 (BERD) البحث والتطوير

القادمة من مصادر دولية. إن 

المؤشرات متاحة كنسبة من 

على البحث  جمالياإلاإلنفاق 

أو إنفاق  (GERD) والتطوير

المؤسسات التجارية على 

 .(BERDوالتطوير )البحث 

المصدر: المؤشرات الرئيسية 

للعلم والتكنولوجيا لمنظمة 

 التعاون والتنمية االقتصادية

 اإلنفاق. إجمالي R3المؤشر 
 الممول من الخارج 

 سنة متوفرةسنوي، آخر 
 2020في تموز/يوليو 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والدول 

 الشريكة،

األعضاء في االتحاد من تغطي اليونسكو الدول 

 أجل المتوسط

يغطي هذا المؤشر نسبة موظفي 

البحث والتطوير لكل مجموعة 

يتم تمثيل موظفي البحث سكانية. 

والتطوير في وحدات مكافئ 

 الدوام الكامل.

المصدر: قاعدة بيانات منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

 لإلحصاء ومعهد اليونيسكو

البحث  وموظف. R4المؤشر 
 والتطوير

سنوي، آخر سنة متوفرة 
 2020في تموز/يوليو 

تغطية جزئية لجميع الدول األعضاء في االتحاد 
 من أجل المتوسط

يقيس هذا المؤشر عدد المنشورات 

العلمية التي شارك في تأليفها 

باحثون تابعون لمؤسسات في 

بلدان مختلفة. إن البيانات متاحة 

 أيًضا حسب مجال التعاون العلمي.

المصدر: قاعدة بيانات منظمة 

 . النشر المشتركR5المؤشر 
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 المؤشر الوصف التغطية التواتر

التعاون والتنمية االقتصادية للعلوم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

 مؤشر الطبيعة

 (Scopus)سكوبس 

 Web of) شبكة العلوم

Science) 

سنوي، آخر سنة متوفرة 
2018 

من أجل جميع الدول األعضاء في االتحاد 
 المتوسط

يقيس هذا المؤشر عدد طلبات 

الحصول على براءة االختراع 

التي اشترك في تقديمها 

 المخترعين في بلدان مختلفة.

المصدر: إحصاءات براءات 

االختراع لمنظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية؛ مكتب براءات 

 االختراع األوروبي؛

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

(WIPO) 

. براءات R6المؤشر 
 االختراع المشتركة

سنوي، آخر سنة متوفرة 
2018 

جميع الدول األعضاء في االتحاد من أجل 
 المتوسط

يقيس هذا المؤشر مشاركة طالب 

في نظام التعليم العالي مرحلة 

 التعليم في البلد.

المصدر: إحصاءات التعليم 

لمنظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية، قاعدة بيانات 

الهجرة الدولية لمنظمة التعاون 

 ولليونسكو ةوالتنمية االقتصادي

. التنقل في R7المؤشر 
 مرحلة التعليم العالي

سنوي، آخر سنة متوفرة 
2018 

 الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 شركاء االتحاد األوروبي

 بلدان أخرى

يقيس هذا المؤشر عدد الباحثين 

الذين يتلقون منًحا للتنقل من 

برنامج ماري سكودوفسكا كوري 

(MSCA)  بلد األصل حسب

 .والمقصد

المصدر: قاعدة بيانات برنامج 

ماري كوري التابعة لالتحاد 

 األوروبي

. برامج تنقل R8المؤشر 
 الباحثين

سنوي، آخر سنة متوفرة 
2019 

 االتحاد األوروبيالدول األعضاء في 

 شركاء االتحاد األوروبي

 بلدان أخرى

يقيس هذا المؤشر مقدار التمويل 

 2020من برامج أبحاث آفاق 

التي تتلقاها البلدان المنتسبة 

والدول الثالثة باإلضافة إلى 

عدد البلدان المشاركة في 

 برامج تعاون بحثي محددة.

 المصدر: االتحاد األوروبي

. التمويل R9المؤشر 
والمشاركة في برامج أبحاث 

 2020آفاق 

 يشير المستوى المتوسط إلى المؤشرات بين المستويات الكلية والجزئية. *

 . اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجماليR1المؤشر 

خاصة واجتماعية. يتمتع األفراد الحاصلون على تعليم عاٍل بنتائج عمالة  تيدر عائدايعد اإلنفاق اإلجمالي على التعليم العالي مهماً ألنه 

وأجور أعلى. يستفيد المجتمع من التعليم العالي حيث يشارك العمال، على سبيل المثال ال الحصر، في األنشطة القائمة على المعرفة في 

 قطاعات األعمال والحكومة والقطاعات البحثية العامة.

(. فتستثمر بعض 5.3اد من أجل المتوسط اختالفًا كبيًرا في جهودها الرامية إلى االستثمار في التعليم العالي )الشكل تختلف دول االتح

ا للتكامل البلدان، مثل المغرب وتونس، نسبة عالية نسبيًا من الناتج المحلي اإلجمالي في التعليم العالي. على الرغم من أنه ليس مقياًسا مباشرً 

 أن هذا المؤشر يوضح قدرة البلد على توفير التعليم العالي لألسواق المحلية والدولية. عندما تصبح البلدان أكثر ثراًء، يمكنها اإلقليمي، إال

مرحلة التعليم العالي في طالب الزيادة االستثمار في التعليم العالي. في نفس الوقت الذي ترتفع فيه مستويات التعليم، تزداد احتمالية هجرة 

 لهم، ال سيما نحو البلدان ذات الدخل المرتفع التي وضعت سياسات انتقائية للهجرة من أجل جذب المواهب األجنبية.وتنق
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 . اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي5.3الشكل 

 2017و 2000(، بين (ESCD"إسكد" ) 2011يم من التصنيف الدولي الموحد للتعل 8إلى  5التعليم العالي )للمستويات من  مجموع

 

 . انظر2011( ESCD( إلى التصنيف الدولي الموحد للتعليم )2011مالحظة: * يشير إسكد )
isced-education-classification-standard-http://uis.unesco.org/en/topic/international 

 UIS.Stat) (2020)( ،http://data.uis.unesco.org معهد اليونسكو لإلحصاءالمصدر: 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة R2المؤشر 

ف اإلنفاق المحلي  ( بأنه إجمالي اإلنفاق )الجاري والرأسمالي( على البحث والتطوير الذي GERDعلى البحث والتطوير ) جمالياإليُعرَّ

تحقيق أصلي يتم  هوفالبحث أما  تقوم به جميع الشركات المقيمة ومعاهد البحوث والجامعات والمختبرات الحكومية وما إلى ذلك في البلد.

إجراؤه الكتساب معرفة جديدة؛ ويعتمد التطوير التجريبي على البحث إلنتاج منتجات أو عمليات جديدة أو محسنة. يتم جمع بيانات منظمة 

منظمات التعاون والتنمية االقتصادية حول اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير بشكل أساسي من خالل الدراسات االستقصائية لل
 هدد اإلنفاق على أنيُح   .1التي تقوم بإجراء البحث والتطوير وفقًا لإلرشادات الواردة في دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

مدخالت  يتعلق بالبحث )األساسي أو التطبيقي( أو التطوير التجريبي؛ ويشكل ذلك تحدياً في بعض الحاالت، ال سيما بالنسبة لإلنفاق على

عدم توفر البيانات التفصيلية جزئيًا كما يمكن أن يتسبب في  رأس المال للبحث والتطوير أو قطاعات معينة )بشكل خاص التعليم العالي(،

المتوسط  على دول االتحاد من أجل تقتصرإن تغطية قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار . أو كليًا

األعضاء والمشاركين في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. ومن بين دول جنوب البحر األبيض المتوسط، يتم تغطية إسرائيل فقط. 
ويظهر أن العديد من دول االتحاد من أجل المتوسط . لإلحصاء اليونسكو معهد( إلى البيانات التي جمعها 5.4ونتيجة لذلك، يستند )الشكل 

من استثماراتها في البحث والتطوير خالل العقد الماضي، وال سيما إسرائيل ومصر والجزائر. في المقابل، تراجعت االستثمارات زادت 

 في البحث والتطوير في الجبل األسود.

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://data.uis.unesco.org/
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  (GERD) . اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير5.4الشكل 

 ، في اقتصادات مختارة من االتحاد من أجل المتوسط2018و 2008كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، بين 

 

. تعود البيانات الخاصة 2010و 2006. تعود البيانات الخاصة بالمغرب إلى عامي 2017و 2008مالحظة: تعود البيانات الخاصة بتركيا إلى عامي 
. 2013. تعود البيانات الخاصة بالسلطة الفلسطينية إلى 2017و 2005.تعود البيانات الخاصة بالجزائر إلى عامي 2016و 2008باألردن إلى عامي 

 .2018و 2007تعود البيانات الخاصة بالجبل األسود إلى عامي 
 UIS.Stat) (2020)( ،http://data.uis.unesco.org معهد اليونسكو لإلحصاءالمصدر: 

 

 على البحث والتطوير من الخارج. إجمالي اإلنفاق R3المؤشر 

. يمكن استخدام هذا المؤشر لرصد التعاون بين مختلف البلدان في سياق التكامل اإلقليمي الذي يتعلق بحصة التمويل القادم من الخارج
مملوكة ال لشركاتفروع ا( حصة البحث والتطوير الممولة من الخارج؛ وهذا يشمل البحث والتطوير الذي تقوم به 5.5يوضح )الشكل 

نيابة عن الشركات الموجودة في الخارج، والمنح البحثية من باللألجانب، باإلضافة إلى البحث والتطوير الذي يتم تنفيذه بموجب عقد 

المنظمات الدولية. في المتوسط، يضطلع التمويل من الخارج بدوٍر في غاية األهمية في تمويل البحث والتطوير التجاري. فيمثل في دول 

٪ من إجمالي اإلنفاق. ويمثل التمويل األجنبي في اقتصادات جنوب االتحاد من أجل المتوسط، باستثناء 10و 5تحاد األوروبي ما بين اال

إن أهمية الشركات األجنبية متعددة الجنسيات في االقتصاد واإلنتاج المحلي للتكنولوجيا أمر مهم:  ٪ أو أقل.5إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 

٪ أو أكثر من اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير؛ كما مثل في إسرائيل 15من الخارج حوالي التمويل  ، مثلاوأيرلندمسا ففي الن

   ٪ من اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير.40أكثر من 

http://data.uis.unesco.org/
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 (2017و 2009العالم ). نسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير الممول من بقية 5.5الشكل 

 

غير متوفرة. كما أن البيانات  2017غير متوفرة؛ والبيانات الخاصة بألبانيا والسلطة الفلسطينية لعام  2009مالحظة: إن البيانات الخاصة بمصر لعام 
 ضة للغاية وغير معروضة.الخاصة باألردن وموريتانيا والمغرب غير متوفرة. أما البيانات الخاصة بالجزائر متوفرة ولكن القيم منخف

 http://data.uis.unesco.org، )2020( معهد اليونسكو لإلحصاءالمصدر: 

تعتبر األموال التي تقدمها المفوضية األوروبية مهمة بشكل خاص للبحث والتطوير الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث 
٪ من 7.4الحكومية، ويتدفق أكبرها إلى ألمانيا والمملكة المتحدة. فتلعب هذه األموال دوًرا أكثر أهمية في المملكة المتحدة، حيث تدعم 

٪ في ألمانيا، وهي حصة أكبر من حصة أي دولة أخرى في أوروبا الغربية، 3.9التعليم العالي والبحث والتطوير الحكومي، مقارنة بـ 

التابعة لالتحاد  2020مثل برامج آفاق  -قد تكون مؤشرات البرامج الدولية واسعة النطاق  (.5.6يونان أو أيرلندا )الشكل باستثناء ال

مفتوحة أيًضا  -( JPI( ومبادرات البرمجة المشتركة )COSTاألوروبي أو منظمة يوريكا أو التعاون األوروبي في العلوم والتكنولوجيا )

 الثالثة وتحتوي على بيانات حول الروابط بين المؤسسات في مختلف الدول.للدول المنتسبة والدول 

http://data.uis.unesco.org/
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 2015. تمويل المفوضية األوروبية للبحث والتطوير الحكومي والتعليم العالي في أوروبا، 5.6الشكل 

 2010، أسعار تعادل القوة الشرائية بمليون يورو

 

المكتب عن  الصادرة إحصاءات البحث والتطوير ؛http://oe.cd/rdsالمصدر: قاعدة بيانات إحصاءات البحث والتطوير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

 المكتب اإلحصائيالصادرة عن  2010نظام األوروبي للحسابات القومية واإلقليمية لعام لإجماليات تعادل القوة الشرائية وفقاً ل(، يوروستاتلالتحاد األوروبي ) اإلحصائي

 .2018 (،يوروستاتلالتحاد األوروبي )

 البحث والتطوير و. موظفR4المؤشر 

يشمل موظفو البحث والتطوير جميع األشخاص العاملين مباشرة في أنشطة البحث والتطوير، بما في ذلك الفنيين وموظفي الدعم وكذلك 

ف الباحثون بأنهم محترفون يشاركون في  يتم تمثيل موظفي البحث والتطوير في وحدات مكافئة  أو إنشاء معرفة جديدة. بلورةالباحثين. يُعرَّ

تُعرف على أنها نسبة ساعات العمل المستغرقة فعليًا في البحث والتطوير خالل فترة مرجعية محددة )عادةً ما تكون سنة بدوام كامل 

كما هو مبين في )الشكل  تقويمية( مقسومة على إجمالي عدد الساعات المستغرقة عادة في العمل في نفس الفترة من قبل الفرد أو الفريق.

جميع بلدان منطقة في ألهمية القوى العاملة البحثية في االقتصاد. مع استثناءات قليلة، يسود الباحثون الذكور (، فإنه يوفر مقياًسا 5.7

 االتحاد من أجل المتوسط.

، في اقتصادات مختارة من 2018و 2008البحث والتطوير لكل مليون نسمة، حسب الجنس،  و. إجمالي موظف5.7الشكل 
 االتحاد من أجل المتوسط

 

 2008. تعود البيانات الخاصة بتركيا إلى عامي 2018و 2007. تعود البيانات الخاصة باليونان إلى عامي 2012ظة: تعود البيانات الخاصة بإسرائيل إلى عام مالح

البيانات الخاصة بالمغرب إلى . تعود 2013و 2008. تعود البيانات الخاصة بالسلط الفلسطينية إلى 2018و 2009. تعود البيانات الخاصة بتونس إلى عامي 2017و

. تظهر األشرطة الزرقاء عندما ال 2015. تعود البيانات الخاصة باألردن إلى عام 2017و 2005. تعود البيانات الخاصة بالجزائر إلى عامي 2016و 2008عامي 

 تتوفر البيانات حسب الجنس.

  .UIS.Stathttp://data.uis.unesco.org، (2020)المصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء 

http://oe.cd/rds؛
http://data.uis.unesco.org/
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 النشر المشترك. R5المؤشر 

تعتبر الوثيقة العلمية على أنها تنطوي على تعاون دولي . يتم تحديد التأليف المشترك الدولي للمنشورات العلمية على المستوى المؤسسي

تأتي معظم  .اقتصادات مختلفة مدرجة في قائمة المنتسبين التي أبلغ عنها مؤلفون فرديون أو متعددونإذا كانت هناك مؤسسات من بلدان أو 
(. يشمل التحليل عادةً األرقام المطلقة Web of Science) 3موشبكة العلو (Scopus)ٍ 2التقديرات من قواعد البيانات الخاصة مثل سكوبس

يُظهر تحليل النشر المشترك األهمية النسبية للتعاون كة من بين كافة المنشورات المشتركة. باإلضافة إلى حصة المنشورات الدولية المشتر

التعاون من حيث البلدان والتخصصات. ومع ذلك، فإن بعض المجاالت  االدولي الذي يؤدي إلى مخرجات ملموسة )منشورات( وطبيعة هذ

فترض بعض العلماء أن الثقافات الخاصة بالموضوع تؤثر على أنماط التعاون البحثية أكثر ميالً للنشر المشترك من غيرها. في الواقع، ي
 . )Henneman, 2012[11]( واالعتماد المكاني

تعتبر مقاييس التأليف المشترك وطيدة، وربما أكثر من أعداد المخرجات البسيطة )مثل عدد المنشورات، سواء في المقاييس المطلقة أو 

العديد من لدى النسبية(. ومع ذلك، فإن المؤشرات الببليومترية تثير العديد من األسئلة، مثل العالقة بين المؤلفين المشاركين ومؤسساتهم. 

 ء انتماءات متعددة، على سبيل المثال:العلما

أن التعاون العلمي يتميز بالتفاعالت بين الشمال والجنوب  (Nature Index) 4الطبيعة مستند إلى مؤشراليُظهر تحليل النشر المشترك 

مغرب وإسرائيل(. يتم تنظيم وبدرجة أقل بالتعاون فيما بين الجنوب، على الرغم من وجود استثناءات )مصر والمملكة العربية السعودية وال

معظم التعاون العلمي حول العلوم الفيزيائية والكيمياء، وكذلك علوم الحياة، وهي مجاالت مهمة للتنمية الصناعية )ال سيما الصناعات 

االتحاد األوروبي  يعد التعاون العلمي في البيئة أقل بروزاً في كل من دول جنوب البحر األبيض المتوسط ودول الكيميائية والبترولية(.
(. تظهر البيانات أيًضا أنه، من بين اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط، تتعاون اقتصادات 5.6مقارنة بالتخصصات األخرى )الشكل 

 (؛8جنوب البحر األبيض المتوسط مع أربع إلى سبع اقتصادات أخرى في االتحاد من أجل المتوسط من بين أكبر عشر متعاونين: ألبانيا )
(. وفي مجال 5( وإسبانيا )7اقتصادات في جنوب االتحاد من أجل المتوسط( تليها إيطاليا ) 9من  8(؛ وفرنسا وألمانيا )6وإسرائيل )

، تتعاون الجزائر وتونس مع فرنسا، كما يتعاون األردن تعاوناً وثيقاً مع ألمانيا وجمهورية التشيك. في مجالي على وجه الخصوص الكيمياء

بيئة، تتعاون تونس بشكل رئيسي مع فرنسا. أما في علوم الحياة، يتعاون المغرب في الغالب مع فرنسا بينما تتعاون ألبانيا بشكل األرض وال

 أساسي مع ألمانيا والمملكة المتحدة. ويوضح تفصيل عن العلوم الفيزيائية أن تونس تتعاون بشكل أساسي مع فرنسا.

يرتبط ارتباًطا وثيقًا بالتخصصات العلمية والتكنولوجية في البلدان، إال أن هذا ال يعني أن التخصصات على الرغم من أن التعاون العلمي 
، تضاءل التركيز التخصصي في الهندسة الكيميائية 2014و 1981في الواقع، تُظهر بيانات النشر أنه بين عامي . )OECD, 2017[8]( ثابتة

على . )Afreen S. Stoppani, 2016[12]( والبترولية في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط، في حين شهدت علوم الحياة زيادة طفيفة

ة التعاون الرغم من أن تغيير التخصصات يتطلب وقتًا واستثماًرا في معدات البحث والمؤسسات ورأس المال البشري، فإن تجربة منظم

ار، والتنمية االقتصادية والدول النامية السابقة مثل كوريا تُظهر أن أنماط التخصص تتشكل من خالل سياسات التعليم العالي والبحث واالبتك

 بما في ذلك تلك التي تشجع التعاون العلمي الدولي.

وسط في جنوب البحر األبيض المتوسط متعاونين بشكل عام بين اقتصادات االتحاد من أجل المت 10. أفضل 5.8الشكل 
 ودول االتحاد من أجل المتوسط األوروبية

2020حزيران/يونيو  29إلى  2019تموز/يوليو  1من   

 

 مالحظة: خارج كل دائرة، يتم تحديد بلدان االتحاد من أجل المتوسط باستخدام مربعات ملونة.
-NatureIndex.comhttps://www.natureindex.com/institutionالمصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، استناداً إلى 
outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a 

https://www.natureindex.com/institution-outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a
https://www.natureindex.com/institution-outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a


   173 

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  

( مالمح النشر المشترك للبلدان في 5.10( و)الشكل 5.9يمكن أيًضا تحليل بيانات النشر المشترك حسب مجال الدراسة. يعرض )الشكل 

لنشر المشترك الميزة النسبية للبلدان في التحاد من أجل المتوسط، على التوالي. بشكل عام، تعكس مالمح اااقتصادات جنوب وشمال 

تولي بلدان مثل ألبانيا والجزائر  اإلنتاج العلمي، والتي ترتبط بدورها بأولويات البحث والتخصصات الصناعية أو نقاط القوة المتخصصة.

ئية وغذائية قوية تعتمد على متلك المغرب وتونس أيًضا صناعات دوايومصر وتونس تركيزاً شديداً على النشر المشترك في الكيمياء. 

مدخالت من الكيمياء. تشارك إسرائيل وإيطاليا والمغرب وتركيا في النشر في مجال العلوم الفيزيائية؛ كما تشارك السلطة الفلسطينية 

لمشترك وحصة أكبر نشر في علوم الحياة. تتمتع اقتصادات االتحاد من أجل المتوسط الشمالية بنمط أكثر تنوًعا في النشر االواألردن في 

من النشر المشترك في علوم الحياة، مما يعكس الحصة المتزايدة لتمويل األبحاث في العلوم الصحية في العديد من دول االتحاد األوروبي 

بية أن ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. تُظهر أرقام النشر المشترك المقسمة حسب الموضوع لدول االتحاد من أجل المتوسط الجنو

العلوم الفيزيائية أعلى نسبيًا في إسرائيل والمغرب وتركيا، في حين أن علوم األرض والبيئة مرتفعة في ألبانيا، والكيمياء مرتفعة في 

 الجزائر ومصر وتونس.

 بلدان االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية، حسب الموضوعل. المجاالت الرئيسية للنشر المشترك 5.9الشكل 

 2020حزيران/يونيو  29إلى  2019يوليو /تموز 1من 

 

 مالحظة: تُظهر هذه الرسوم البيانية التعاون مع جميع البلدان )ليس فقط مع بلدان االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية(.
-NatureIndex.comhttps://www.natureindex.com/institutionالمصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، استناداً إلى 
outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a 

 

. المجاالت الرئيسية للنشر المشترك لبلدان االتحاد من أجل المتوسط الشمالية، حسب الموضوع5.10الشكل   

2020حزيران/يونيو  29إلى  2019تموز/يوليو  1من   

 

 ان االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية(.مالحظة: تُظهر هذه الرسوم البيانية التعاون مع جميع البلدان )ليس فقط مع بلد
-NatureIndex.comhttps://www.natureindex.com/institutionالمصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، استناداً إلى 
outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a 

https://www.natureindex.com/institution-outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a
https://www.natureindex.com/institution-outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a
https://www.natureindex.com/institution-outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a
https://www.natureindex.com/institution-outputs/france/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd/53a254c1140ba0165d00000a
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تحاول المؤشرات األخرى عكس العالقات التي أقيمت بين مختلف المجاالت وبين المؤسسات المختلفة. ولكن عادةً ما تكون هذه المؤشرات 
لتوضيح كثافة  الشبكة خارطاتيسمح استخدام بيانات النشر المشترك بتطوير . )Arvanitis R., 2013[13]( المعرفية والعالئقية أكثر تعقيًدا

تضم الخطوط البلدان ذات  (.OIC( القوة النسبية للتعاون بين دول منظمة التعاون اإلسالمي )5.11التعاون بين الشركاء. ويوضح )الشكل 

بالشراكة مع البلد اآلخر. وتشير الخطوط التي تسير في اتجاه عقارب اإلجمالي العالقات التعاونية، ويعكس ُسمك الخطوط نسبة إنتاج الدولة 

الساعة خارج البلد إلى نسبة إجمالي إنتاج ذلك البلد بالشراكة مع البلد المستهدف. على سبيل المثال، من الواضح أن مصر هي مركز يربط 

اإلسالمي تتعاون على طول الخطوط الجيوسياسية، كما إنها  . فتُظهر خريطة الشبكة هذه أن دول منظمة التعاونالمنحرفة التكويناتبين 

تبرز بعض الروابط المثيرة لالهتمام. فتعكس خرائط الشبكة أيًضا الدور المهم الذي يضطلع به الباحثون األفراد )بدالً من الحكومات 

 والمنظمات العلمية( في التعاون.

-2004أظهرت القوة النسبية للتعاون بين بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي خالل الفترة  ،)Research Trends, 2010[14](لسبيل المثال، 
. وتبين خريطة الشبكة أيضا أن دول منظمة من تباعدهم. وقد ظهرت مصر بوضوح كمحور يربط بين المتدخلين على الرغم 2008

ياسية. ومن األهمية بمكان أن خرائط الشبكات تعكس أيضاً الدور الهام الذي يلعبه الباحثون المؤتمر اإلسالمي تتعاون على أسس جيوس
 )بدالً من الحكومات والمنظمات العلمية( في التعاون.

 . براءات االختراع المشتركةR6المؤشر 

 ,Guellec, D. and van Pottelsbergehe)تم استخدم تحليل براءات االختراع المشتركة لوصف نمو التعاون الدولي وأنماط الشراكات 

)[15]B, 2001. كما إنها أداة لالبتكار. يشير عدد براءات االختراع لكل مجموعة  ،إن براءات االختراع هي مؤشر على النشاط االبتكاري

تعد البلدان ذات الكثافة المرتفعة نسبيًا من  حالة اقتصاد المعرفة.ى إلو سكانية في البلد إلى موقعه في النظام اإليكولوجي العالمي لالبتكار

براءات االختراع بالنسبة لعدد السكان أكثر قدرة على االستفادة من العولمة. تُقاس براءات االختراع المشتركة الدولية كحصة من طلبات 

طلبات الحصول على براءات  الحصول على براءات االختراع المقدمة مع مخترع واحد على األقل يقع في اقتصاد مختلف في إجمالي

براءات االختراع الدولية المشتركة حسب القطاعات والمجاالت التقنية وحجم باالختراع المقدمة محليًا. يمكن تصنيف البيانات المتعلقة 
عاونون مع ( أن شركاء االتحاد األوروبي الرئيسيين الذين يت5.11الشركة )أي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم(. يوضح )الشكل 

دول جنوب البحر األبيض المتوسط في االختراعات هم فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا. إن الشركاء الرئيسيين لدول االتحاد األوروبي 

في االبتكار في دول جنوب البحر األبيض المتوسط هم لبنان وتونس ومصر، حيث تعتبر االختراعات المشتركة في الصناعات الكيماوية 

 طية والتصنيع الخفيف وخدمات األعمال ذات أهمية.والنف
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 . االختراعات المشتركة بين بلدان أوروبا وجنوب البحر األبيض المتوسط، معاهدة التعاون بشأن البراءات5.11الشكل 
(PCT) (2008-16) 

 

معاهدة حسب يظهر الجدول "أ" عدد الطلبات المشتركة (. https://www.wipo.int/pct/en= معاهدة التعاون بشأن البراءات )انظر  PCTمالحظة: 
رنسا التعاون بشأن البراءات بين بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط )مصر واألردن ولبنان وتونس( وكل من بلدان االتحاد األوروبي األربعة: ف

معاهدة التعاون بشأن البراءات بين دول االتحاد حسب ض الجدول "ب" عدد الطلبات المشتركة ريا وإيطاليا والسويد؛ والمملكة المتحدة. ويعوألمان
 األوروبي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد؛ والمملكة المتحدة، وكل من دول جنوب البحر األبيض المتوسط.

 (2020اون والتنمية االقتصادية الخاصة ببراءات االختراع )المصدر: قاعدة بيانات منظمة التع

ت ظهر اختالفات مهمة في االختراع المشترك عبر الصناعات، مما يعكس حقيقة أن بعض الصناعات تظهر مياًل أعلى للحصول على 
ير من االختراعات المشتركة (. بشكل عام، لوحظ عدد كب5.12براءات االختراع ونسبة أعلى من االختراع المشترك الدولي )الشكل 

عدد كبير من االختراعات ب تتمتعتجارية. أما الصناعات األخرى التي الخدمات اللكترونيات واإلكيميائية والمواد الالدولية في صناعات مثل 

الدولية المشتركة كنسبة مئوية الدولية المشتركة فهي اآلالت وتجارة الجملة / التجزئة والفنادق والمطاعم. كما تظهر الكثافة )االختراعات 

من براءات االختراع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات( نمًطا مختلفًا إلى حد ما، مع كثافة عالية في عدد من الصناعات التي لديها 

الوساطة المالية(. أما عدد صغير نسبيًا من براءات االختراع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات )مثل الزراعة والتعدين واألغذية و

 ٪.10و 4بالنسبة للصناعات األخرى، فتتراوح الكثافة بين 

https://www.wipo.int/pct/en
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 . االختراع المشترك الدولي عبر الصناعات، األرقام المطلقة والكثافة5.12الشكل 

1995-2015 

 

 معاهدة التعاون بشأن البراءات.حسب طلبات لمالحظة: تُقاس الكثافة على أنها عدد االختراعات الدولية المشتركة كنسبة مئوية من العدد اإلجمالي ل
 تستند الحسابات إلى إحصاءات براءات االختراع الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية؛ )Debacker, 2017[16](المصدر: 

)en-data-statistics_patent-patent-technology/data/oecd-and-ilibrary.org/science-https://www.oecd( وقواعد بيانات و "HAN" 
 )https://specials.han.nl/sites/studycentres/databases(. 
  

 التنقل في مرحلة التعليم العالي. R7 المؤشر

طالبها إلى طالب، ترسل ألبانيا معظم  10000تظهر البيانات المستمدة من اليونسكو أنه من بين دول االتحاد من أجل المتوسط التي ترسل 

( أنه من 5.13إيطاليا؛ وترسل الجزائر والمغرب وتونس معظم طالبها إلى فرنسا؛ وترسل تركيا معظم طالبها إلى ألمانيا. يوضح )الشكل 

طالب، تستقبل فرنسا معظم طالبها األجانب من المغرب والجزائر، أما  10000بين دول االتحاد من أجل المتوسط التي تستقبل أكثر من 

اليا فتستقبل معظم الطالب من ألبانيا، وتستقبل ألمانيا معظم الطالب من تركيا وتونس، وتستقبل المملكة المتحدة معظم الطالب من إيط

 المغرب ومصر واألردن.

. التنقل الدولي لطالب مرحلة التعليم العالي من جنوب االتحاد من أجل المتوسط إلى دول االتحاد من أجل 5.13الشكل 
 األخرى والمملكة المتحدة، حسب بلد المقصدالمتوسط 

 2018كنسبة من العدد اإلجمالي، 

 

 ،المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، استناداً إلى بيانات اليونسكو "التدفق العالمي لطالب مرحلة التعليم العالي"
flow-student-http://uis.unesco.org/en/uis 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-patent-statistics_patent-data-en
https://specials.han.nl/sites/studycentres/databases
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
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. التنقل الدولي لطالب التعليم العالي من جنوب االتحاد من أجل المتوسط إلى بلدان اتحاد شمال المتوسط، 5.14الشكل 
 حسب بلد األصل

 2018كنسبة من العدد اإلجمالي، 

 

 ،ات اليونسكو "التدفق العالمي لطالب مرحلة التعليم العالي"منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، استناداً إلى بيانالمصدر: 
flow-student-http://uis.unesco.org/en/uis 
 

بين دول االتحاد من ومن  .2017و 2013نسبة الطالب في المملكة المتحدة أو فرنسا إلى إجمالي أوروبا في عامي  5.15يوضح الشكل 
. 2017إلى  2013أجل المتوسط الخمسة )مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس(، انخفضت نسبة طالب المملكة المتحدة في األردن من 

وبالمثل، تراجعت نسبة طالب فرنسا في تونس ومصر ولبنان. في المقابل، زادت نسبة طالب فرنسا في المغرب. أما في فرنسا والمملكة 
 .2017إلى  2013متحدة، انخفضت نسبة طالب دول االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية، باستثناء المغرب، من ال

 2013االتحاد من أجل المتوسط في المملكة المتحدة أو فرنسا إلى إجمالي أوروبا ) ة بلدان من. نسبة الطالب من خمس5.15الشكل 

 (2017و

 

األوروبي التالية: النمسا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، مالحظة: تشمل أوروبا دول االتحاد 
، ا، وليتوانيا، وسلوفينياوأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية سلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وإستونيا، والتفي

 والمملكة المتحدة.
 .ecd.orghttps://stats.o( ،2020( المصدر: بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
https://stats.oecd.org/
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أنه من بين الطالب من خمسة بلدان من االتحاد من أجل المتوسط )مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس( في  5.16يوضح الشكل 

)أكثر من  2017و 2013بين عامي  نمو(. وشهدت مصر أعلى معدل 40000، جاءت النسبة األكبر من المغرب )2017أوروبا في عام 

 د.رات االقتصادية والسياسية في البال٪( بعد التغيّ 150

 . عدد الطالب المسجلين في برامج التعليم المختلفة في أوروبا، حسب بلد األصل ومعدل النمو5.16الشكل 

 األيمن معدل النمو )٪( Y؛ ويمثل المحور 2017األيسر عدد الطالب في عام  Yيمثل المحور 

 

وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، مالحظة: تشمل أوروبا دول االتحاد األوروبي التالية: النمسا، وبلجيكا، 
ا، وليتوانيا، وسلوفينيا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، وجمهورية سلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وإستونيا، والتفي

 .2013إلى عام  2017النمو كنسبة من عام  يتم احتساب معدل والمملكة المتحدة.
 .ecd.orghttps://stats.o( ،2020( المصدر: بيانات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

  

 المسارات الوظيفية لحاملي شهادة الدكتوراه

مشروع منظمة التعاون ألن الباحث ال يمكن اعتباره فئة إحصائية فريدة. بدأ  مبعثرةفي العديد من البلدان، تظل مؤشرات "الباحثين" 
في جمع المؤشرات ( OECD Careers of Doctorate Holders) والتنمية االقتصادية بشأن المسارات الوظيفية لحاملي شهادة الدكتوراه

( تنقل باحثي الدكتوراه في دول منظمة التعاون والتنمية 1) الدكتوراه. تشمل هذه المؤشرات حاملي شهادة ومخزونات لرسم خريطة تدفقات

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )بلد أصل بلدان ( تدفقات الباحثين من خارج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى 2االقتصادية و )

ة التعاون والتنمية االقتصادية؛ ونسبة الدول الثالثة إلى مرشحي الدكتوراه من خارج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في جامعات منظم
على المستوى الوطني، تجري . )Auriol, L. et. al, 2013[17]( مرشحي الدكتوراه من خارج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية؛ إلخ(

 يات المتحدة( دراسات استقصائية مخصصة لحاملي شهادة الدكتوراه.العديد من البلدان )مثل فرنسا والبرتغال وإسبانيا والوال

حوالي . عمل تدعم دراسة استقصائية جديدة لحاملي الدكتوراه في فرنسا، على سبيل المثال، فكرة التنقل الدائري لحاملي شهادة الدكتوراه
٪ في 30في أوروبا )خارج فرنسا(، بينما عمل ، 2014الدكتوراه في فرنسا عام شهادة الذين حصلوا على  ،٪ من حاملي الدكتوراه56

                                                            ، مما يشير إلى الهجرة الدائرية بعد تلقي تعليم الدكتوراه في فرنسا.2017إفريقيا في عام 

)[18]MESRI,, 2020( 

( نسبة طالب الدكتوراه المولودين 5.17االقتصادية الواردة في )الشكل  تنميةوال التعاونمنظمة في  التعليم قسمستمدة من تُظهر البيانات الم

تدفقات لهذا مؤشر للمخزون وليس  في الخارج أو األجانب في عدد مختار من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والبلدان الشريكة.

على بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وعدد مختار من الشركاء.  تقتصري شهادة الدكتوراه؛ إال أن التغطية التنقل الدولي لحامل

الدكتوراه. وتشمل لطالب هناك العديد من العوامل على المستويات الفردية والمؤسسية والوطنية والعالمية التي تقود أنماط التنقل الدولي 

في الثمانينيات ذلك كوريا  شهدتية واالفتقار إلى برامج الدكتوراه في بلد األصل. على سبيل المثال، العوامل الطموحات الشخص

 والتسعينيات، عندما ذهب العديد من الطالب إلى الخارج بهدف الحصول على شهادة الدكتوراه في الواليات المتحدة.

https://stats.oecd.org/
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أو شريكة األجانب من السكان، دول أعضاء مختارة و. نسبة حاملي شهادة الدكتوراه المولودين في الخارج 5.17الشكل 
 (2016في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 

 مالحظة: إن البيانات المتعلقة بالمواطنين األجانب في كولومبيا غير متوفرة
 http://oe.cd/cdh (،2017نمية االقتصادية حول المسارات الوظيفية لحاملي شهادة الدكتوراه )المصدر: جمع بيانات منظمة التعاون والتالمصدر: 

 . برامج تنقل الباحثينR8المؤشر 

من خالل البيانات الخاصة ببرامج تنقل الباحثين. ومع ذلك، فإن تنقل الباحثين، على عكس  ينوالتعاون اإلقليمي يمكن أيًضا رصد التكامل

هجرة ذوي المهارات العالية، هو ظاهرة صغيرة النطاق. توفر بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تأشيرات خاصة بالعلماء 

ع. وفي الوقت نفسه، فإن البيانات الخاصة بالعديد من بلدان االتحاد من أجل المتوسط والباحثين، بما في ذلك العلماء الفارين من مناطق النزا

 غير كافية.

( التابع لالتحاد األوروبي من أكبر مشاريع التنقل البحثي وأكثرها رمزية، وهو عبارة عن MSCAيعد برنامج ماري سكودوفسكا كوري )

ياتهم المهنية، بغض النظر عن العمر والجنسية. ويعتبر الباحثون العاملون في جميع للتنقل تدعم الباحثين في جميع مراحل ح منح دراسية
أيًضا التعاون بين الصناعة واألوساط األكاديمية والتدريب المبتكر  MSCAالتخصصات مؤهلين للحصول على التمويل. كما يدعم برنامج 

مفتوحة لدول االتحاد من أجل المتوسط التي تشارك كأعضاء راسية الد MSCA منحبهدف تعزيز قابلية التوظيف والتطوير الوظيفي. إن 

( تنقل الموظفين المحترفين 5.18طولية أو مقطعية. ويوضح )الشكل  MSCA"منتسبين" أو "دولة ثالثة". يمكن أن تكون البيانات من 

 . 5بين مصر والدول األخرى المشاركة في البرنامج MSCAالزمالء في 

http://oe.cd/cdh
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 2019ماري كوري في عام  ِمنَحأخرى في برنامج  وبلدان. تنقل موظفي البحث واالبتكار بين مصر 5.18الشكل 

 دول( 10الدولة المرسلة في المنظمة )أعلى حسب انتقال الموظفين إلى مصر، 

 دول( 10الموظفون المرسلون من مصر، حسب الدولة المضيفة في المنظمة )أعلى 

 
 

 ،القطرية لمصر H2020 MSCAصحيفة وقائع  : المفوضية األوروبية،المصدر

2019_en.pdf-egypt-profile-country-https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca 

 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-country-profile-egypt-2019_en.pdf
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 . تنقل العمال ذوي المهارات العالية5.3المربع 

شبكات المعرفة  رصدمهمة لمن هذا التقرير، تظل القضية  4تغطية تنقل العمال ذوي المهارات العالية في الفصل على الرغم من 

إلى حد كبير على تحليل فئات معينة من المهاجرين ذوي المهارات العالية، مثل  الموجودةالخاصة برواد األعمال. تركز البحوث 
(؛ فوجدت أدلة على فوائد المهاجرين األجانب من مجال الموارد البشرية HRSTالعاملين في الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا )

 .)Guellec D. and Cervantes, 2008[19]( لعلوم والتكنولوجيا للبلدان المستقبلة في منطقة منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةفي ا

والبلدان األم باإلضافة إلى ذلك، وجدت العديد من الدراسات أن رواد األعمال المهاجرين لهم تأثير إيجابي على التجارة بين الوطن 
٪ 10٪ من زيادة التجارة، ويرجع ذلك إلى زيادة بنسبة 3.5٪ و0.1المضيفة. وتختلف التأثيرات المقدرة بشكل كبير، حيث تتراوح بين 

أن  )Mahroum, 2017[21]( في دراسة أخرى، وجد. )Hatzigeorgiou, 2010[20]( إجمالي عدد المهاجرين في البلد المضيف من

المهاجرين من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قدموا مساهمات كبيرة في العلوم والهندسة في الواليات المتحدة. استناًدا إلى بيانات 
 المية للملكية الفكرية )الويبو(،وثائق براءات اختراع من المنظمة الع حاصلين علىفرد من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  2500

توصلت الدراسة إلى أن حصة المخترعين في إجمالي النشاط االبتكاري للواليات المتحدة مع خلفية من منطقة الشرق األوسط وشمال 

ي الواليات إفريقيا قد زادت بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية. ويتركز المخترعون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ف

المتحدة في والية كاليفورنيا ويميلون إلى التخصص في أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت والبرمجيات، وكذلك في العلوم الطبية والبيطرية. 

وخلصت الدراسة إلى أن بعض البلدان، مثل المملكة العربية السعودية وتركيا، قد ساهمت في أنشطة تسجيل براءات االختراع أكثر 

   نسيات األخرى مثل إيران، التي لديها عدد أكبر من المهاجرين في الواليات المتحدة، ويرجع ذلك إلى سباب تاريخية.من الج

ترى الحكمة التقليدية أن نقل األشخاص المتعلمين تعليماً عالياً من بلد إلى آخر )يشار إليه عادةً باسم "هجرة األدمغة"( سيؤدي إلى 

االبتكارية للدولة المرسلة. في اآلونة األخيرة، اجتذب مفهوم "تداول األدمغة" اهتمام السياسات ألن الهجرة فقدان القدرة اإلنتاجية و

يمكن لألفراد نقل المعرفة التي يكتسبونها إلى بلدانهم األصلية،  المؤقتة والدورية بين الداخل والخارج قد تكون مفيدة للبلدان المرسلة.

ات في الخارج؛ فغالبًا ما يعودون إلى وطنهم بعد قضاء فترة في الخارج ويقومون أيًضا بنقل المعرفة. باإلضافة إلى الحفاظ على شبك

، تحتاج البلدان إلى تنفيذ سياسات تضمن قدرة استيعابية كافية. على إلى أقصى حد ممكن الفوائد الناتجة عن تداول األدمغة رفعبهدف 

المهارات العالية العائدين إلى بلدهم األصل من االندماج في سوق العمل المحلي ن ذوي ووجه الخصوص، يجب أن يتمكن المهني

 بمستوى مناسب لمهاراتهم ومعارفهم.

 ديةاالمصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتص

 

 2020. التمويل والمشاركة في برامج أبحاث آفاق R9المؤشر 

لبلدان االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية، المستويات المختلفة للتمويل والمشاركة في مشروعات البحوث التعاونية  5.19الشكل  يعرض

المركز الدولي الستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها بالدولية لالتحاد األوروبي. ونظراً للبنية التحتية الخاصة 

تلقى األردن والمغرب مبلغًا كبيًرا من األموال من االتحاد األوروبي؛ إال أن المشاركة في مشروعات ي(، يزاميسفي الشرق األوسط )

 االتحاد األوروبي تعد أعلى بالنسبة لمصر والمغرب وتونس.
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2020-2014. مشاركة دول االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية في برامج تمويل االتحاد األوروبي، .195الشكل   

 

https://ec.europa.eu/info/funding- أبحاث آفاقببرنامج  الخاصة لوحة المعلوماتالمصدر: 
dashboard-ontenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horiz 

لة لتطوير تضطلع البنى التحتية البحثية بدوٍر مهٍم في التعاون العلمي على المستويين اإلقليمي والوطني. فتعد البنى التحتية المشتركة آلية فعا

ث عالمية )مثل تغير ، أو عندما تكون مشكلة البحما بمفرده المعرفة عندما تتجاوز تكاليف البنية التحتية تلك التي يمكن أن يتحملها بلد  

ضروريًا المناخ، أو الصحة، أو تطوير الطاقة، أو كفاءة الموارد(. عالوةً على ذلك، يعد االستثمار في البنية التحتية الدولية للبحث والتطوير 

بين المزايا األخرى، فإن من  لجذب التدفقات الدولية للبحث والتطوير والموارد البشرية واألنشطة ذات القيمة المضافة العالية ذات الصلة.

في ، فاألموال العامةبثمار مثل هذه االستثمارات أقل انتقاالً على الصعيد الدولي إلى حٍد ما من نتائج برامج تطوير التكنولوجيا المدعومة 

المركز ية، يمثل تطوير للخبرات التكنولوجية واآلثار االقتصادية. في المنطقة األورومتوسط طويلةالواقع، هناك تكتالت إقليمية قوية و

نقطة تحول للتعاون العلمي الدولي )سيزامي(  الدولي الستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق األوسط
التي يمكن استخدامها العديد من التطبيقات ب يتمتععلى العلوم األساسية، فإنه سيزامي مركز بينما ينصّب تركيز  (.5.4في المنطقة )الشكل 

 لمواجهة التحديات العالمية واإلقليمية مثل المياه النظيفة والطاقة منخفضة الكربون والتلوث.

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
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 المركز الدولي الستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق األوسط. 5.4المربع 
 امي(ز)سي

عالن منطقة يقع المركز الدولي الستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق األوسط )سيزامي( في 

، وهو مركز دولي للبحث العلمي األول من نوعه في الشرق األوسط. تأسس مركز سيزامي من خالل التعاون بين االتحاد يةاألردن

األبيض المتوسط. ولدت فكرة الجهد العلمي الدولي في الشرق األوسط في منتصف الثمانينيات، عندما  األوروبي ودول جنوب البحر

اقترح الفيزيائي عبد السالم، الباكستاني الحائز على جائزة نوبل، إنشاء منشأة إشعاع السنكروترون في البحرين. يعمل المركز الدولي 

 أمابرص ومصر وإيران وإسرائيل واألردن وباكستان والسلطة الفلسطينية وتركيا.  وهي قالحالية سيزامي بمشاركة الدول األعضاء 
( واالتحاد األوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان CERNهي البرازيل وكندا والمنظمة األوروبية للبحوث النووية )الحالية فالدول الُمراق بة 

يعد  وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.وإيطاليا واليابان والكويت والبرتغال واالتحاد الروسي 

 مركز سيزامي مثاالً قيماً على توحد العلماء في السعي وراء المعرفة، حتى بين الدول التي تعاني من توترات سياسية طويلة األمد.

عن التركيب الذري للمادة، مما يجعلها أداة ثمينة في علم األحياء تولد مصادر أشعة السنكروترون شعاًعا ضوئيًا مكثفًا يمكنه الكشف 

والكيمياء وعلم اآلثار والتخصصات األخرى. هذه اإلمكانية للبحث المبتكر في مجاالت متنوعة تجعل مصدر أشعة السنكروترون 

حثون من جميع الدول األعضاء في األساس المثالي ألول مرفق علمي تعاوني رئيسي في الشرق األوسط. في مركز سيزامي، بدأ با

 إجراء تجارب لديها القدرة على تعزيز تطوير مجاالت علمية متنوعة في بلدانهم األصلية.

  https://www.sesame.org.jo :المصدر

 واالعتبارات السياساتية الخالصة

 الفصل ما يلي: تشمل النتائج الرئيسية التي خلص إليها

  تفرض التغييرات في أنماط التجارة، باإلضافة إلى زيادة استخدام األتمتة في التصنيع واالتجاه نحو إعادة األنشطة إلى البلد األم

في قطاعي التصنيع والخدمات، العديد من التحديات أمام قدرة البلدان األورومتوسطية على االرتقاء في  أو تقريبها من البلد األم

 سلسلة القيمة وزيادة مشاركتها في االقتصاد العالمي.

  االقتصادي هناك حاجة إلى سياسات تكميلية في مجال البحث والتعليم العالي واالبتكار لمواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز التنويع

 على المستوى الوطني وكذلك التكامل االقتصادي اإلقليمي.

  تتشاطريتطلب التكامل اإلقليمي في البحث والتعليم العالي أن ( البلدان الرؤية والتزام بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكارSTI كمصدر )

نه يجب على الدول أن تضع شروًطا مسبقة للتكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية. على صعيد الممارسة العملية، هذا يعني أ

لتتمكن االستثمار في البحث والتطوير واألصول القائمة على المعرفة ذات الصلة  عليهااإلقليمي في التعليم العالي والبحث. كما 

 قليمي والدولي.من استيعاب التكنولوجيا األجنبية، وكذلك المساهمة في التجارة وتبادل األفكار من خالل التعاون اإل

  تُظهر المؤشرات الرئيسية المتاحة لرصد التكامل اإلقليمي في التعليم العالي والبحوث أن التكامل في المنطقة األورومتوسطية قد

القدرات المتزايدة ولكن غير المتكافئة في التعليم والبحث في بلدان االتحاد من أجل المتوسط  حسببشكل غير متساٍو  ارتفع

بينما قامت العديد من دول االتحاد من أجل المتوسط بزيادة استثماراتها في البحث والتطوير على مدى فوغرب البلقان. الجنوبية 

 العقد الماضي، وال سيما إسرائيل ومصر والجزائر، في المقابل، شهدت إسبانيا واليونان وتونس والجبل األسود ركوًدا أو تراجعاً.

 من إجمالي اإلنفاق في دول 10و 5حث والتطوير مؤشراً هاماً للروابط الدولية. وهو يمثل ما بين يعد التمويل العابر للحدود للب ٪

االتحاد األوروبي. ويمثل التمويل األجنبي في اقتصادات جنوب االتحاد من أجل المتوسط، باستثناء إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 

سيات في االقتصاد واإلنتاج المحلي للتكنولوجيا أمر مهم: ففي النمسا وأيرلندا، ٪ أو أقل. إن أهمية الشركات األجنبية متعددة الجن5

أكثر من مثلت إسرائيل  وفي٪ أو أكثر من اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير؛ 15مثلت األموال من الخارج حوالي 

40.٪ 

  بين الشمال والجنوب وبدرجة أقل بالتعاون فيما بين الجنوب، تتميز كثافة التعاون العلمي في المنطقة األورومتوسطية بالتفاعالت

 على الرغم من وجود استثناءات )مثل المغرب وإسرائيل(.

  يتم تنظيم معظم التعاون العلمي حول العلوم الفيزيائية والكيمياء وكذلك علوم الحياة، وهي مجاالت مهمة للتنمية الصناعية. على

العلوم البيئية أقل بروزاً في بلدان االتحاد من أجل المتوسط الجنوبية، إال أن هناك طلبًا متزايًدا الرغم من أن التعاون العلمي في 

 على التعاون البحثي في هذا المجال نظًرا للتأثير اإلقليمي المحتمل لتغير المناخ على أنظمة المياه والغذاء والزراعة في المنطقة.

https://www.sesame.org.jo/
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 ختراع المشتركة أن العالقات التاريخية والهيكل الصناعي واالقتصادي تشكل أنماط تُظهر مؤشرات النشر المشترك وبراءات اال

ين في االبتكار لبلدان جنوب البحر األبيض المتوسط استناًدا إلى بيانات يتين الرئيستالتعاون. تعد فرنسا وألمانيا أيًضا الشريك

ويمكن تشكيلها من خالل االستثمارات في التمويل  براءات االختراع المشتركة. إن أنماط التخصص والشراكة ليست ثابتة

 تولد تخصصات جديدة وتوسع نطاق الشركاء المحتملين. قدوالمواهب والبنى التحتية البحثية التي 

 رسل المغرب وتونس ولبنان ييظهر تنقل الطالب إلى االتحاد األوروبي زيادة مستدامة في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط. ف

إلى دول االتحاد األوروبي. وتجذب فرنسا والمملكة المتحدة معظم طالب التعليم العالي من جنوب البحر األبيض  البالطمعظم 

، فإن التقنيات الرقمية توفر فرًصا جديدة لتوسيع 19-المتوسط. على الرغم من اضطراب تنقل الطالب الناجم عن جائحة كوفيد

 نطاق المشاركة في التعليم اإلقليمي والدولي.

  يمكن أن تأخذ المشاركة في التعاون البحثي الدولي عدة أشكال، من البرامج الثنائية إلى البرامج التعاونية الدولية مثل برامج آفاق

إلى جانب تقديم وسيلة لمشاركة التكاليف وتحسين جودة البحث العلمي والتدريب، تعد برامج والتابعة لالتحاد األوروبي.  2020

التابعة  2020تصدر تونس والمغرب المشاركة في برامج آفاق تالبحث نحو المشاكل الشائعة.  لتوجيها وسيلة البحث الدولية أيضً 

 لالتحاد األوروبي، لكن تتصدر تونس واألردن من حيث قيمة التمويل.

 كن لالستثمارات الوطنية تضطلع البنى التحتية البحثية بدوٍر مهٍم في دمج التكنولوجيا في أنظمة اإلنتاج االقتصادي المحلي. ويم

في المختبرات الوطنية وفي البنى التحتية الدولية للبحث والتطوير، مثل مركز سيزامي، أن تجتذب التدفقات الدولية للبحث 

والتطوير والموارد البشرية واألنشطة ذات القيمة المضافة العالية ذات الصلة. تمتلك البنى التحتية، مثل مختبرات األبحاث 

" األدمغةو "تداول  االفتراضيجزء من شبكات البحث العالمية، مما يعزز التنقل كأو  كفروعأيًضا القدرة على العمل  الموزعة

 كبديل لهجرة األدمغة.

  ويتسم ذلك بأهمية خاصة بالنسبة لبلدان غرب البلقان مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك، التي شهدت مستويات عالية من الهجرة

تدويل األدمغة في بلدان مثل اليونان وإيطاليا التي عانت تاريخيًا من هجرة األدمغة داخل  تعزيزتسي أيضاً أهمية ليكالعلمية. كما 

 أوروبا.

إن أنظمة االبتكار قوية بقدر ما تتصف به أضعف حلقاتها من قوة. هذا ينطبق على كل من أنظمة االبتكار الوطنية واإلقليمية / الدولية. 

، ولكن بشكل خاص اتيةمجاالت السياسالعاون اإلقليمي في المنطقة األورومتوسطية اتخاذ إجراءات في العديد من سيتطلب تعزيز الت

كما سيتطلب  السياسات الرامية إلى تقوية األنظمة الوطنية بحيث يمكن ربط البحث والتعليم المحلي باإلنتاج الوطني، أي "مثلث المعرفة".

نطقة األورومتوسطية أيًضا تقوية الروابط على الصعيد الدولي، بما في ذلك من خالل رقمنة التعليم العالي تعزيز التعاون اإلقليمي في الم

(. وتوفر برامج التمويل الجديدة، مثل 5.20والبنى التحتية البحثية وزيادة استخدام منصات العلوم المفتوحة / البيانات المفتوحة )الشكل 

في منطقة البحر األبيض المتوسط، فرصة لتدويل مثلث المعرفة في بلدان االتحاد من أجل المتوسط، الشراكة من أجل البحث واالبتكار 

ياسات باإلضافة إلى تركيز البحث والتعليم على التحديات المجتمعية الملموسة المتعلقة بالبيئة وأهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الس

صادية اإلقليمية التي تعزز مساهمة التعاون الدولي في التنمية المحلية وريادة األعمال ستكون حاسمة القائمة على المكان أو السياسات االقت

 تعزز الجاذبية المحلية والدولية لمراكز المعرفة واالبتكار اإلقليمية. حلقة مثمرةلخلق 

من أجل تعزيز الروابط بين االقتصاد والبحث والتعليم العالي في  اتي. المجاالت ذات األولوية للعمل السياس5.20الشكل 
 سياق التكامل في المنطقة األورومتوسطية

 
 ( إلى برامج التعليم عبر اإلنترنت.Moocs)العبارة مالحظة: تشير 

 المصدر: المؤلفون، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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مفتوحة )مثل الغيمة األوروبية المفتوحة للعلوم أو المنصة األفريقية المفتوحة للعلوم( تسريع يمكن للتقنيات الرقمية مثل منصات العلوم ال
، وال 19-رقمنة التعليم والبحث لتمكين البلدان من االستفادة من الفرص الجديدة للتعاون اإلقليمي، ال سيما في السياق الحالي لجائحة كوفيد

إلنترنت أن يكمل برامج التنقل أو يحل محلها، ال سيما دورات التعلم القصيرة. كما يمكن أن يؤهل ينبغي االستهانة بها. يمكن للتعلم عبر ا

 التدريب الرقمي في التعليم المهني الشباب أيًضا لالنخراط في التجارة الرقمية في قطاع الخدمات. يعتمد البحث العلمي بشكل متزايد على

البحث مجهزين بالمهارات الرقمية الالزمة للتعامل مع أقرانهم في جميع أنحاء  وموظفكون يأن  التأكد منالبيانات، وسيكون من المهم 

 العالم.

التعليم العالي والبحث في سياق مساهمته في التنمية االقتصادية في المنطقة األورومتوسطية مجال في التعاون اإلقليمي في  النظرإن إعادة 

 متغيراتمؤشرات جديدة. فتركز المؤشرات اإلحصائية الدولية الرئيسية بشكل أساسي على سيتطلب أيًضا التفكير في بلورة مقاييس و

وفر مدخالت ومخرجات التعليم العالي والتعاون البحثي، كما أنها ال تغطي الشبكات العالئقية أو المؤسساتية أو العلمية أو التجارية التي ت

وسياسات التعليم والبحث المحددة. يمكن لهذه المؤشرات العالئقية، القائمة على  يةشروط اإلطارلعادةً معلومات عن األهمية النسبية ل

البيانات غير اإلدارية )مثل الدراسات االستقصائية أو استخالص بيانات اإلنترنت(، خاصة في البلدان التي تفتقر إلى مؤشرات شاملة 

  للتعليم العالي والبحث، أن توفر رؤى ثاقبة لصانعي السياسات.

سعت العديد من المؤشرات التي طورتها دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى قياس مساهمة األنشطة الدولية في تعزيز الجودة 

 الوطنية للبحوث، فضالً عن مساهمة الباحثين األجانب ذوي المهارات العالية والتنقل في الشركات الناشئة المبتكرة والعمالة التي تتطلب

لية. لقد تم تصميم هذه المؤشرات من منظور داخلي، أي من وجهة نظر وزارة أو وكالة تمويل تسعى إلى رصد تأثير تمويل مهارات عا

التعاون البحثي الدولي. لذلك، في حين تعد مؤشرات النشر المشترك مهمة، إال أنها غير كافية لرصد التكامل أو التعاون بشأن تحديات 

في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، على سبيل المثال، التحديات التي تعترض البحوث في مجال المياه  التنمية األساسية والمشتركة

 أو الزراعة أو الطاقة.

التأثير تقيس النتائج / المخرجات الملموسة الناتجة عن التعاون العلمي، وليس فقط مراعاة  جديدة موجهة نحوتدعو الحاجة إلى مؤشرات 

عدد  من يتعاون مع من أو في أي مجال. إذا كان الهدف من التعاون هو زيادة اإلنتاجية الزراعية اإلجمالية بدالً من اإلنتاجية العلمية، فإن

شتركة في الزراعة لن يوفر هذه الزيادة. في أحسن األحوال، يمكنها تقديم بديل لكثافة أو المنشورات المشتركة أو براءات االختراع الم

 جودة البحث الدولي، لكن ال يمكنها قياس مساهمة االستثمارات في المعرفة في حل مشاكل إقليمية معينة.

ون الدولي في البحث والتعليم العالي في التنمية أخيًرا، هناك فجوات كبيرة في المؤشرات الرئيسية الحالية فيما يتعلق بمساهمة التعا

جديدة أو حيث يتم تطبيق براءات االختراع لتوليد آثار  شركاتاالقتصادية القائمة على المكان، من حيث األماكن التي يتم فيها إنشاء 

عة حسب الجنس أو حجم الشركة غير مكت ملة في عدد من البلدان. إن المشاركة اقتصادية. كما أن بيانات تمويل البحوث والتنقل الُمجمَّ

األكبر بين األنظمة اإلحصائية الوطنية لبلدان االتحاد من أجل المتوسط، والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )يوروستات(، ومنظمة 

ة في رصد التكامل اإلقليمي التعاون والتنمية االقتصادية بشأن إحصاءات العلوم والتعليم العالي واالبتكار ستفيد جميع األطراف المشارك

 وكذلك في تصميم وتقييم سياسات التعليم العالي والبحث.

 

  المراجع
 

Afreen S. Stoppani, J. (2016), Scientific Wealth in Middle East and North Africa: Productivity, 

Indigeneity, and Specialty in 1981–2013, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164500. 

[12] 

Auriol, L. et. al (2013), “Careers of Doctorate Holders: Analaysis of labour Market and Mobility”, 

STI Working Papers, Vol. 2013/4, https://dx.doi.org/10.1787/5k43nxgs289w-en. 

[17] 

Busck, N. (ed.) (1990), Innovation, Competitiveness and Economic Integration.. [2] 

Cervantes (2017), Higher Education Institutions in the Knowledge Triangle, https://foresight-

journal.hse.ru/data/2017/07/02/1171234391/2-Cervantes-27-42.pdf. 

[4] 

Debacker, K. (2017), ttps://foresight-journal.hse.ru/data/2017/07/02/1171234391/2-Cervantes-

27-42.pdf., https://doi.org/10.1787/d8da8760-en. 

[16] 



186    

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  

Edler, and Flanagan (2008), Drivers of policies for STI collaboration and indicators. Background 

Report 1: Key Themes from the Literature. Report to European Commission, DG Research,, 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/50598821/FULL_TEXT.PDF. 

[10] 

Guellec D. and Cervantes, M. (2008), International Mobility of Highly Skilled Workers: From 

statistical analysis to policy formulation, http://hdl.voced.edu.au/10707/98764. 

[19] 

Guellec, D. and van Pottelsbergehe, B (2001), ““The internationalisation of technology analysed 

with Patent Data”, Research Policy, Vol. No. 30, pp. pp. 1253-1266, 

https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00149-9. 

[15] 

Hatzigeorgiou (2010), Hatzigeorgiou, A. (2010),“The contribution of migrants in enhancing 

foreign trade”, in: OECD, Open for Business: Migrant Entrepreneurship in OECD Countries 

(pp. 273-270), Paris: OECD Publishing., 

https://www.oecd.org/els/mig/Part%20II_Entrepreneurs_engl.pdf. 

[20] 

Henneman, S. (2012), “The Myth of Global Science Collaboration : Collaboration in epistemic 

communiities”, Journal of Informetrics, Vol. (2(, pp. 217-225, 

https://ideas.repec.org/a/eee/infome/v6y2012i2p217-225.html. 

[11] 

Mahroum, S. (2017), Ethnic Inventors: A Critical Survey of the Contribution of People of Middle 

Eastern Ethnic Backgrounds to the US Innovation System, INSEAD, 

https://ssrn.com/abstract=2940190. 

[21] 

MESRI, (2020), Enquete IPDOC 2017 (MESRI/SIES). [18] 

Morini C. (ed.), R. (ed.) (2013), Assessing international scientific cooperation in the 

Mediterranean region.. 

[13] 

OECD (2021), Science, Technology and Innovation Outlook 2021, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/75f79015-en. 

[9] 

OECD (2017), Science, Technology and Industry Scoreboard, https://doi.org/10.1787/20725345. [8] 

OECD (2008), Open Innovation in Global Networks, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264047693-en. 

[7] 

Research Trends, Elsevier (2010), https://www.researchtrends.com/issue21-january-2011/a-

rebirth-of-science-in-islamic-countries/, https://www.researchtrends.com/issue21-january-

2011/a-rebirth-of-science-in-islamic-countries/. 

[14] 

Sjoer, E et al (2011), Implementing Tailor-made CEE in theory and in practice - The Knowledge 

Triangle as a Conceptual Tool;, https://www.semanticscholar.org/paper/Implementing-Tailor-

Made-CEE-in-theory-and-in-The-a-Sjoer-

N%C3%B8rgaard/fef83cd86a9251dff06ffd184993063fa60c9b51. 

[3] 

United Nations (2020), . [5] 

United Nations (2020), Guidebook for the preparation of STI for SDGs Roadmaps, 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26001Guidebook_STI_for_SDG_R

oadmaps_First_Edition_clean0323.pdf. 

[6] 

World Bank (2020), Trading together: Reviving Middle East and North Africa Regional Integration 

in the Post Covid Era, http://dx.doi.org/DOI: 10.1596/978-1-4648-1639-0. 

[1] 



   187 

OECD 2021 ©    مرحليالتكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير  

 
 

 تعليقات ختامية

 

https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-: انظر دليل فراسكاتي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةلالطالع على  1

manual.htm 

  copusgb/solutions/s-https://www.elsevier.com/en انظر  2

  science-of-https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web انظر  3

  https://www.natureindex.comانظر 4

 وتنقل موظفي البحث واالبتكار، انظر )MSCA (لالطالع على العالقة بين برنامج ماري سكودوفسكا كوري  5

-ri-bridging-rise-exchange-staff-innovation-and-//ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/researchhttps:

worldwide_en-and-europe-sectors 

 

 

https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
https://www.elsevier.com/en-gb/solutions/scopus
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science
https://www.natureindex.com/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/research-and-innovation-staff-exchange-rise-bridging-ri-sectors-europe-and-worldwide_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/research-and-innovation-staff-exchange-rise-bridging-ri-sectors-europe-and-worldwide_en


التكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط
تقرير مرحلي

 التكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط: تقرير مرحلي يرصد االتجاهات الرئيسية والتكامل في المنطقة األورو ‑ متوسطية. يحلل هذا التقرير خمسة
 مجاالت للتكامل اإلقليمي: التكامل التجاري، والتكامل المالي، وتكامل البنية التحتية، وحركة السكان، والبحث والتعليم العالي. يقدم التقرير تحليال مبدعا

 ألنماط وتحديات التكامل في المنطقة األورو ‑ متوسطية، مما يسلط الضوء على الترابط بين المجاالت التي تم بحثها ‑ مثل كيفية تطوير المبادالت في ضل
 ظروف خصاص بنية تحتية مالئمة. ويقدم التقرير رؤى ثاقبة جديدة تستند إلى مؤشرات أداء كمية ونوعية محددة يجري رصدها بمرور الوقت. ويغطي
 ما يقرب من 100 رسم بياني وجداول بيانات عن 42 بلدا عضوا في االتحاد من أجل المتوسط وعن شركاء المنطقة. ويتضمن التقرير مقترحات رئيسية

وتوصيات تتعلق بالسياسات بشأن كيفية تعزيز التكامل اإلقليمي في كل مجال من المجاالت الخمسة

9HSTCQE*hbejai+
PRINT ISBN 978-92-64-71490-8

PDF ISBN 978-92-64-67804-0

.

ي
التكامل اإلقليمي في االتحاد من أجل المتوسط   تقرير مرحل


	مقدمة من إعداد الاتحاد من أجل المتوسط
	مقدمة من إعداد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
	التمهيد
	دليل القارئ
	النهج المتبع للرصد
	المصادر الرئيسية وقواعد البيانات
	التجمعات الإقليمية
	رموز البلدان
	الاختصارات

	ملخص تنفيذي
	حالة التكامل في الاتحاد من أجل المتوسط: تطورات إيجابية، إلا أن التقدم بطيء
	لا مجال لهدر الوقت: أولويات لتسريع عملية التكامل في الاتحاد من أجل المتوسط

	1 التجارة
	المقدمة
	رصد التكامل التجاري
	المؤشر T1. الاتفاقات التجارية التي تغطي السلع والخدمات
	المؤشر T2. مؤشرات تيسير التجارة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (TFIs)
	المؤشر T3. التجارة في السلع داخل المنطقة
	ما هي أنواع السلع التي يتم تبادلها؟
	المؤشر T4. التجارة في القيمة المضافة (TiVA)
	التجارة في الخدمات والتكامل الاقتصادي


	ثمن عدم التكامل: تقييم الإمكانات التجارية لمنطقة الاتحاد من أجل المتوسط
	تحسن أداء التصدير النسبي داخل الاتحاد من أجل المتوسط تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة
	كانت دول غرب البلقان وشمال إفريقيا وتركيا تتكامل بشكل أوثق مع بقية الاتحاد من أجل المتوسط، لكن الاتجاهات في المشرق وإسرائيل تحركت في اتجاهين معاكسين
	تكامل عالي في الصادرات البينية للاتحاد من أجل المتوسط في جميع فئات التجارة السلعية
	شهدت دول غرب البلقان وتركيا وشمال إفريقيا زيادة أكبر في صادراتها من منتجات التصنيع داخل الاتحاد من أجل المتوسط
	ظهرت علامات التحسن بالنسبة لأعضاء الاتحاد من أجل المتوسط (باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 سابقًا)، من خلال التكامل في التصنيع عالي القيمة
	فقد الأردن ولبنان مكانتهما على مستوى العديد من منتجات التصنيع بينما كافحت الجزائر وألبانيا لتنويع صادراتهما

	الخلاصة والاعتبارات السياساتية
	المراجع
	الملحق أ. أشكال وجداول إضافية
	الملحق ب. نموذج الجاذبية للتجارة: الاستراتيجية التجريبية
	الأداء التصديري النسبي والأداء النسبي الموحد للتصدير
	الملحق ج. المجموعات السلعية


	تعليقات ختامية

	2. التمويل
	مقدمة
	التحديات المتمثلة في التكامل المالي

	رصد التكامل المالي
	المؤشر F1. تنمية الأسواق المالية
	المؤشر F2. مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر
	المؤشر F3. مواقف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
	المؤشر F4. القيود المفروضة على تدفقات الحافظة ورأس المال المصرفي
	المؤشر F5. تدفقات استثمارات الحافظة
	المؤشر F6. تدفقات التحويلات داخل المنطقة وتكاليفها

	النتائج المستخلصة والاعتبارات السياساتية
	المراجع
	تعليقات ختامية

	3. البنية التحتية
	المقدمة
	أهمية البنية التحتية في تحقيق التكامل الإقليمي
	الفجوات الحالية في البنية التحتية

	رصد تكامل البنية التحتية
	المؤشر I 1. المشاريع العابرة للحدود في قطاعي النقل والطاقة
	المؤشر I 2. أداء الخدمات اللوجستية
	المؤشر I 3. الترابط مع خطوط النقل البحري المنتظمة
	تنقل السفن 80٪ من حجم التجارة الدولية، وما يعادل 70٪ من قيمة التجارة في جميع أنحاء العالم، فيعتبر النقل البحري أهم وسائط نقل السلع، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط (UNESCWA, 2018[17]). تركز شواطئ البحر الأبيض المتوسط حالياً حوالي 27٪ من الخدمات ...
	المؤشر I 4. مدة الرسو الوسيطة في الميناء (بالأيام)
	المؤشر I 5. الحصول على الكهرباء
	المؤشر I 6. تدفقات تجارة الكهرباء
	المؤشر I 7. القيود التنظيمية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الطاقة والنقل

	الخلاصة والاعتبارات السياساتية
	المراجع
	ملحق 3.أ. أدوات وصكوك دولية من أجل بنية تحتية مستدامة


	4 حركة الأشخاص
	مقدمة
	حركة الأشخاص كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
	منطقة غير متجانسة إلى حدٍ كبير وذات ميول مختلفة للهجرة


	رصد التقدم المحرز في مجال تنقل الأشخاص
	المؤشر M1. عدد المهاجرين ونسبة المهاجرين إلى السكان
	الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي وإليها
	الهجرة من وإلى المناطق الفرعية خارج الاتحاد الأوروبي
	الهجرة بين البلدان الجنوبية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط
	الهجرات بين بلدان الجنوب في غرب البلقان
	مساهمة المهاجرين في سوق عمل البلدان المضيفة واندماجهم فيها

	المؤشر M2. متطلبات التأشيرة
	متطلبات التأشيرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد الأوروبي
	متطلبات التأشيرة داخل منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط الفرعية
	متطلبات التأشيرة وتجارة الخدمات

	المؤشر M3. مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة
	المؤشر M4. الاتفاقات الثنائية والإقليمية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط
	شراكات التنقل بين الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة
	الاتفاقات الإقليمية والثنائية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط


	تعزيز التنقل عبر الحدود الذي يعود بالمنفعة المتبادلة
	برامج ومبادرات لتشجيع الهجرة
	جعل مخططات الهجرة الدائرية تعمل لجميع الأطراف
	دعم إعادة إدماج المهاجرين العائدين
	إعادة إدماج العائدين في غرب البلقان
	إعادة إدماج العائدين في شمال إفريقيا

	تعزيز إمكانية الشباب على العثور على وظيفة في منطقة الاتحاد من أجل المتوسط

	الخلاصة والاعتبارات السياساتية
	المراجع
	. .أ.احصاءات الهجرة داخل بلدان الاتحاد من أجل المتوسط
	تعليقات ختامية

	5. التكامل في البحث والتعليم العالي
	مقدمة
	تعزيز التكامل الإقليمي من خلال روابط أقوى بين الشركات والبحث والتعليم العالي: مثلث المعرفة
	تدويل المعرفة والتكنولوجيا: ظاهرة متعددة الأوجه تتحرك بسرعات مختلفة


	رصد التعاون الإقليمي والتكامل في البحث والتعليم العالي
	المؤشر R1. الإنفاق الحكومي على التعليم العالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
	المؤشر R2. إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
	المؤشر R3. إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير من الخارج
	المؤشر R4. موظفو البحث والتطوير
	المؤشر R5. النشر المشترك
	المؤشر R6. براءات الاختراع المشتركة
	المؤشر R7. التنقل في مرحلة التعليم العالي
	المسارات الوظيفية لحاملي شهادة الدكتوراه

	المؤشر R8. برامج تنقل الباحثين
	المؤشر R9. التمويل والمشاركة في برامج أبحاث آفاق 2020

	الخلاصة والاعتبارات السياساتية
	المراجع
	تعليقات ختامية


