
شكلت التجارة يف السلع 
35٪ من الناتج املحيل 

اإلجاميل للمنطقة يف عام 
2018. لكنها غري موزعة 

بالتساوي: 94٪ من 
صادرات البضائع تأيت من 

دول االتحاد األورويب.

70٪ من تجارة البضائع يف 
البحر األبيض املتوسط تتم 
بني املوانئ األوروبية ، و 

15٪ بني أوروبا وشامل 
إفريقيا ، و 5٪ فقط بني 

دول الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا.

خفضت االتفاقيات 
التجارية التعريفات 

الجمركية عىل السلع 
املتداولة مبرور الوقت. 

ولكن هناك نقص يف 
االتفاقيات الخاصة بتجارة 

الخدمات.

ufmsecretariat.org/ar/regionalintegration
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التكامل اإلقليمي يف االتحاد من أجل املتوسط:
تقرير مرحيل

مجال األولوية: التجارة

 متثل تجارة  الخدمات 35٪ من ت
دفقات التجارة العاملية ، وميكن أ

ن تكون محركًا رئيسيًا للتنمية االق
تصادية.

25%

التوصيات

زيادة التعاون بشأن القواعد 
التجارية، مبا يف ذلك االتفاقات 
األكرث طموحاً الخاصة بتجارة 

الخدمات.

تعزيز التعاون من أجل خفض 
التكاليف التجارية، من خالل 

التعاون الحدودي وتخفيف األعباء 
اإلدارية، والشفافية التنظيمية، 

واإلجراءات الرقمية.

وضع سياسات لدعم التنويع 
الصناعي، و تنمية املهارات 
والرقمنة لخلق املزيد من 

الروابط التجارية بني بلدان 
الجنوب.
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مجال األولوية: التمويل

التجارة اإللكرتونيةاالستثامر األجنبي املبارش التحويالت املالية
 التحويالت املالية أو ارسال األموال 
، هو شكل مهم من أشكال التبادل 

املايل بني دول منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا و البلقان 

من ناحية ، ودول االتحاد األورويب 
وإرسائيل وتركيا من ناحية أخرى. 

يف املتوسط ، متثل تدفقات 
التحويالت املالية 10.4٪ من الناتج 

املحيل اإلجاميل يف غرب البلقان 
و 7.8٪ يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا مقابل 0.8٪ يف 
االتحاد األورويب.

تعد دول االتحاد األورويب املرسل 
واملستقبل الرئييس لالستثامر 

األجنبي املبارش. 
كام أن منطقتا الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا وغرب البلقان 

متلقيتان لصايف االستثامرات 
األجنبيةولهام حضور محدود 

كمستثمرين أجانب.
يف املتوسط ، يأيت 68٪ من رصيد 

االستثامر يف االقتصاد املسجل 
باالتحاد من أجل املتوسط من 

دولة أخرى عضو يف االتحاد.

 يف عام 2017 ، كان 8٪ فقط من 
الرشكات الصغرية واملتوسطة يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا متصلة باإلنرتنت مقارنة بـ 
80٪ يف الواليات املتحدة ، و ٪1.5 

فقط لتجار التجزئة.

من املحتمل أن تكون تلك النسب اقل 
من الواقع بسبب التحويالت التي تتم 

عرب القنوات غري الرسمية.
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 تحسني القنوات الرسمية 
الفعالة للتحويالت 

املالية لتقليل التكاليف وتجنب 
الخسائر الناتجة عن استخدام 
القنوات غري الرسمية ، ودعم 

املزيد من التوعية املالية والشمول.

الحد من القيود التنظيمية عىل 
االستثامر األجنبي املبارش يف 

القطاعات الرئيسية مثل النقل و 
ربط الطاقة.

الرتكيز عىل الرقمنة كوسيلة 
لتحسني كفاءة كل من التحويالت 

املالية والتجارة اإللكرتونية ، و ذلك 
بتعزيز البنية التحتية للمدفوعات 

الرقمية.
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مجال األولوية: البنية التحتية

الطاقةالنقل
 تحد الثغرات يف البنية التحتية للنقل يف 
منطقتي الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

و غرب البلقان من كفاءة التبادل 
التجاري و املشاركة فيه. 

تشري التقديرات إىل أن منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا عىل مدى 

السنوات الخمس إىل العرش القادمة 
سوف تحتاج أكرث من 7 ٪  من إجاميل 

الناتج املحيل اإلقليمي السنوي للحفاظ 
عىل البنية التحتية القامئة و الشاء واحدة 

جديدة.

قد يزيد استهالك الطاقة يف جنوب البحر 
األبيض املتوسط بنسبة 37٪ بحلول عام 

2040 ، نصفه نتيجة  الزيادة املتوقعة يف 
طلب الكهرباء.

 
من املتوقع أن تعتمد اقتصادات الجنوب 

عىل الغاز والنفط لتوليد الكهرباء عىل 
األقل حتى عام 2030.

يتم إرسال أكرث من 60٪ من صادرات 
النفط والغاز يف شامل إفريقيا إىل أوروبا.

ميكن أن تولد محطات الطاقة الشمسية 
املركزة 100 ضعف االستهالك املشرتك 

للكهرباء يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا وأوروبا.
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 زيادة االستثامرات يف 
البنية التحتية للنقل 

والطاقة.

تحسني قدرة وكفاءة 
املوانئ يف دورها كبوابات 
وطنية أو إقليمية مرتبطة 

باملناطق الداخلية 
و  االقتصادية الخاصة 

ومراكز البحث 
والجامعات.

تعزيز اإلصالحات يف 
قطاع الطاقة لتشجيع 

املنافسة ودخول مستثمري 
القطاع 

الخاص وتطوير الطاقات 
املتجددة.

التعاون بشأن الوسائل 
و األدوات الدولية 

لضامن الجودة 
والتوافق والتشغيل 

البيني لشبكات البنية 
التحتية يف جميع أنحاء 

املنطقة.
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مجال األولوية: حركة األشخاص

هجرة العامل السياحة

يف عام 2019 ، شكلت السياحة أكرث 
من 15٪ من الناتج املحيل اإلجاميل 
و 10٪ من إجاميل العاملة يف بعض 

دول  املتوسط.
تعد منطقة االتحاد من أجل 

املتوسط من بني أهم الوجهات 
السياحية يف جميع أنحاء العامل. 

71٪ من التدفقات السياحية تتجه نحو 
الدول االورومتوسطية ، إال أن عدد 

الوافدين إىل وجهات الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا منا بنسبة 10٪ بني عامي 

2017 و 2018 ليصل إىل 87 مليون 
سائح.

 غالبية السياح يف دول االتحاد من أجل 
املتوسط هم من داخل املنطقة.
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بحلول عام 2030 ، سيصل 39 مليون 
شاب إضايف إىل سوق العمل يف جنوب 

البحر األبيض املتوسط ، بينام يفوق 
املتقاعدون يف أوروبا عدد العامل الجدد.

عىل املستوى اإلقليمي ، ارتفعت نسبة 
القوى العاملة من املولودين يف الخارج 

بني جميع العامل من 10٪ يف عام 2010 
إىل 12٪ يف عام 2019.
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وضع خطط الهجرة 
الدائرية لتوقري مزايا 

لجميع األطراف.

االستثامر يف تنمية 
املهارات وإمكانية نقلها 

لتمكني مشاركة أكرب لشباب 
جنوب البحر األبيض املتوسط 

يف خطط التنقل بني بلدان 
االتحاد من أجل املتوسط.

مواءمة أطر 
املؤهالت الوطنية 

يف املنطقة ، 
وتطوير التعاون بني 

املؤسسات. 

توسيع نطاق خطط 
التنقل الستهداف فئات 
جديدة من املهاجرين ، 

مبا يف ذلك طالب التعليم 
العايل واملهنيني الشباب 

ذوي املهارات العالية.
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مجال األولوية: البحث والتعليم العايل

التعليم العاىلالبحث
هناك تعاون علمي بني الشامل 

والجنوب أكرب من التعاون بني الجنوب 
والجنوب ، عىل الرغم من وجود 

استثناءات )مثل املغرب وإرسائيل(.

يلعب التمويل من الخارج دوًرا مهًم يف 
البحث والتطوير. وترتاوح نسبته يف دول 
االتحاد األورويب بني 5 و 10٪ ؛ بينم يف 

الجنوب ، باستثناء إرسائيل وفلسطني 
، تبلغ تلك النسبًة 5٪ أو أقل.

بني عامي 1981 و 2014 ، ابتعد الرتكيز 
التخصيص يف التعاون العلمي يف جنوب 

البحر األبيض املتوسط قليالً عن الهندسة 
الكيميائية والبرتولية متجها نحو علوم 

الحياة.

تعد منطقة جنوب البحر األبيض 
املتوسط ثاين أكرث مناطق العامل شبابا.

 يف مرص واألردن وتونس ، يفوق عدد 
النساء الرجال ضمن خريجي التعليم 

العايل ، لكنهن ما زلن يتأثرن بشكل غري 
متناسب بالبطالة.

ميكن أن يساهم البحث والتعليم العايل 
يف النمو االقتصادي عند ربطه بالصناعة 
الوطنية ، مبا يف ذلك التصنيع والخدمات.

التفاعل املستمر بني التعليم والبحث 
واالبتكار يجعل االبتكار املجدي اقتصاديًا 

ممكًنا.
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تشجيع االستثامر يف البنية 
التحتية البحثية عىل املستوى 

الوطني.

تشجيع وتسهيل تنقل 
الطالب كوسيلة لتوجيه 
البحث نحو املشكالت 

املشرتكة.

تسهيل نرش واستخدام التقنيات 
الرقمية يف العلم والتعليم ، مثل 

منصات العلوم املفتوحة ، لتمكني 
البلدان من االستفادة من الفرص 

الجديدة للتعاون اإلقليمي - ال سيم 
يف سياق جائحة كوفيد-19.
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