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ملخص صح#"

! المنطقة األورومتوسط6ة: تطورات إ.جاب6ة ول2ن ب/.قاع 
"E !F6امل اإلقلJالت

ء للغا.ة  !MN
 

! عــام 2017، اعــتمد وزراء خــارجــ6ة دول أعــضاء االتــحاد مــن أجــل الــمتوســط "خــارطــة طــQRــق Nــغ6ة 
"E

! الـــمنطقة االورومـــتوســـط6ة. ومـــن 
"E امـــلJوالـــت !F6عجـــلة الـــتعاون اإلقلN الـــدفـــع !

"E ـــز دور االتـــحادQlتـــع
ورة صــ6اغــة تــقQRــر يــرصــد الــتقدم  "q الســ6اســات، رأى االتــحاد مــن أجــل الــمتوســط !tأجــل إرشــاد صــان
 wــم6ة ونــوعــ6ة محــددة تهــدف إz ات أداء ! الــمنطقة انــطالقــا مــن مــؤ|}

"E !F6امــل اإلقلJالــت !
"E المحــرز

! �ســــتد�! مــــواصــــلة الــــعمل ع�  تحــــد.ــــد االتــــجاهــــات والــــتطورات الــــرئ�ســــ6ة وكــــذلــــك الــــمجاالت ال��
.تط�Qرها وتحس�نها  

 
بــ/عــداد الــعدد (OECD) وقــد zــلف االتــحاد مــن أجــل الــمتوســط مــنظمة الــتعاون االقــتصادي والــتنم6ة 
األول مــن الــتقQRــر، Nــدعــم مــاw! مــن الــمؤســسة األلــمانــ6ة لــلتعاون الــدوw! نــ6اNــة عــن الــوزارة الــف6درالــ6ة 

.(BMZ) للتعاون االقتصادي وتنم6ة ألمان6ا 
! خـــمسة مـــجاالت: الـــتجارة واألســـواق 

"E !F6امـــل اإلقلJـــر رصـــدا لـــلوضـــع6ة الـــراهـــنة لـــلتQRـــقدم الـــتقQو
.المال6ة وحركة األفراد والب�6ة التحت6ة Nاإلضافة إw ال�حث العلF! والتعل6م   

! .ـــعتمد عـــليها تـــحقيق  وQـــطRح الـــتقQRـــر مجـــموعـــة مـــن الـــتوصـــ6ات الـــهامـــة الـــمرتـــ�طة Nـــالـــمجاالت ال��
! المنطقة االورومتوسط6ة 

"E املJالت.
  

 !F6امــل اإلقلJــرە األول حــول الــتQRو قــد أطــلق االتــحاد مــن أجــل الــمتوســط، يــوم 27 مــايــو 2021، تــق
، فــضً� عــن  !F6امــل اإلقلJو ح¡" حــفل اإلطــالق مــمثلون عــن مــختلف عــمل6ات الــت ، !Mاألورومــتوســ
ق  ! ذلـــك راNـــطة دول جـــنوب |}

"E ـــماN الـــمنظمات اإلقـــل6م6ة والـــدولـــ6ة والـــمؤســـسات الـــمالـــ6ة الـــدولـــ6ة
! ،(ASEAN) آسـ6ا 

�#QRو¥ـنك الـتنم6ة األفـ (AfDB)، واتـفاقـ6ة أغـاديـر، ومـكتب األمـم المتحـدة لـلتعاون
! تعQlز التJامل اإلقلF6! (UNOSSC) ف6ما ب̈©" Nلدان الجنوب 

"E ات ª«لت�ادل الخ.

 :أهم االس¬نتاجات المستخلصة من التقQRر 

! مــنطقة االتــحاد مــن أجــل الــمتوســط ، ولــ2ن بــ�طء وال يــزال أقــل مــن اإلمــJانــات • 
"E امــلJيــتقدم الــت 

.المتاحة من ح6ث القدرات والموارد 

 • !
"E ،الــمناطــق الــفرعــ6ة لــالتــحاد مــن أجــل الــمتوســط وداخــلها ª«ل غ̈» مــ¬ساو، عJامــل ¯ــشJيــتقدم الــت

جــميع مــجاالت الســ6اســات، عــلما Nــأن دول غــرب الــ�لقان وشــمال أفــQRــق6ا تــتJامــل تــجارQــا ¯ــشJل أوثــق 



! ح̈©" أن الـــم�ادالت مـــع Nـــالد الـــشام (لـــبنان وفلســـط̈©" 
"E ـــق6ة دول االتـــحاد مـــن أجـــل الـــمتوســـطN مـــع

.واألردن) و²|ائ6ل تظل أقل Nكث̈» من اإلمJانات المتاحة 

ال يــزال هــناك تحــد.ــان مــهمان أمــام الــتJامــل اإلقلF6! وهــما ضــعف الــب�6ة الــتحت6ة لــلنقل وتــوصــ6ل • 
! المنطقة 

"E ار والنموJمحرك لالبتz ي {́ µكة للتنقل ال .الطاقة، واالفتقار إw رؤQة مش»�
 • !

"E الــــذي �ــــسارع !Fع� وجــــه الــــخصوص، الــــتحول الــــرق - !Fاالقــــتصاد الــــعال !
"E التغي̈»ات األخ̈»ة

اتـــ6ج6ات  أعـــقاب جـــائـــحة كـــوفـــ6د-19- تـــؤثـــر ع� اإلنـــتاج الـــعالF! وع� قـــدرة الـــ�لدان ع� اتـــ�اع اســـ»�
  ! ªالقائمة ع� س6اسات التجارة واالس¬ثمار األجن� !F6امل اإلقلJالت.

! الـــــتص�يع، واالتـــــجاە نـــــحو إعـــــادة 
"E ـــــادة اســـــتخدام األتـــــمتةQأنـــــماط الـــــتجارة، وز !

"E وتـــــفرض التغي̈»ات
! الــقطاعــات، الــعد.ــد مــن التحــد.ــات حــول قــدرة Nــعض الــ�لدان األورو-مــتوســط6ة 

"E !F6الــدعــم اإلقل
 !Fاالقتصاد العال !

"E ادة المشاركةQع� رفع سلسلة الق6مة وز.

النتائج الثالثون الرئ�س6ة للتقQRر 

التجارة	

ا مــــن اقــــتصاد .1  Àا مــــهم Àعــــام 2018، مــــثلت الــــتجارة جــــزء !
"E مــــنطقة االتــــحاد مــــن أجــــل الــــمتوســــط !

"E
 !wالمنطقة بواقع 35٪ من الناتج المح�! اإلجما.

Qن، ركــــزت االتــــفاقــــ6ات الــــتجارQــــة .2  {́ ! الــــ¬سعي�6ات وأوائــــل الــــعقد األول مــــن الــــقرن الــــحادي والع
"E 

! تــــــجارة الســــــلع الــــــزراعــــــ6ة 
"E ــــــفاتQRالــــــغالــــــب ع� خــــــفض الــــــتع !

"E داخــــــل الــــــمنطقة األورومــــــتوســــــط6ة
ــا 
À
zــمكن أن تــكون محــرQوالــمصنعة. وتــمثل تــجارة الخــدمــات 25 ٪ مــن تــدفــقات الــتجارة الــعالــم6ة، و

اÆـة ب̈©" االتـحاد  {́ ا لـلتنم6ة االقـتصاد.ـة - إال أنـه يـنقصها الـتنظ6م الـطم�ح، Nـاسـ¬ثناء اتـفاقـ6ات ال À6رئ�سـ
! ودول ال�لقان الغR¥6ة  ªÇاألورو.

ا مــنذ عــام 1996. مــع وجــود أÈ«Æ مــن 20٪ مــن .3  À6ÊســË ظــلت أهــم6ة الــسوق الــب�ن6ة لــلمنطقة ثــابــتة
! اإلقلF6! لــالتــحاد مــن أجــل الــمتوســط  ! عــام 2018، .ــظل الــسوق البي�"

"E الســلع !
"E الــتجارة الــعالــم6ة

.أحد األسواق العالم6ة األÈ«Æ أهم6ة 

! الـساحـل الـشماw! لل�حـر األبـ6ض الـمتوسـط. وQـعد االتـحاد .4 
"E ـــــع الـسوق داخـل الـمنطقةQكز تـوز  ي»�

! الـــمنطقة وعـــن 93٪ مـــن 
"E مـــن 95٪ مـــن الـــصادرات الـــداخـــل6ة لـــل�ضائـــع È«Æمـــسؤوال عـــن أ ! ªÇاألورو

! تـصديـر الـ�ضائـع، 
"E !Îك رئ�Q الـصادرات الـخارجـ6ة. zـما تعت»ª مـنطقة شـمال إفـQRـق6ا الـفرعـ6ة رابـع |}

! المغرب 
"E !Ïالجزائر والتص�يع المتنا !

"E أهم6ة قطا�! المحروقات wل خاص إJرجع ذلك ¯شQو.



! عـــام 2018، صـــدرت Nـــلدان االتـــحاد مـــن أجـــل الـــمتوســـط  Nـــضائـــع إw دول االتـــحاد األخـــرى Nـــما .5 
"E

! دول الـعالـم. ومـع ذلـك، فـإن المسـتوى الـمرتـفع لـصادرات الـ�ضائـع 
�Eـقرب مـن الضعف̈©" مـقارنـة بـ�ا.

! الــــسوق الــــداخــــل6ة لــــالتــــحاد 
"E الــــت�ادالت wحــــد كب̈» إ wــــخارجــــها يــــرجــــع إN داخــــل الــــمنطقة مــــقارنــــة

، تـوجـه دول االتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط  ! ªÇمجـرد اسـ¬�عاد الـسوق الـداخـل6ة لـالتـحاد األوروN . ! ªÇاألورو
أÈ«Æ مـــن 80٪ مـــن إجـــماw! صـــادراتـــها اw مـــناطـــق أخـــرى مـــن الـــعالـــم إال انـــه ح�� عـــند اســـ¬�عاد ســـوق 
ـا  Àـل صـادرات الـ�ضائـع خـارج الـمنطقة تظهـر اتـجاهNسـ�ة الـصادرات الـب�ن6ة مـقاË فـإن ، ! ªÇاالتـحاد األورو

 !F6امل اإلقلJالت !
"E التقدم wش̈» إÑ ا قل6ً�، مما À6إ.جاب.

 

! .ـــــمكن أن تـــــنفذهـــــا Nـــــلدان االتـــــحاد مـــــن أجـــــل - 6  �ـــــشمل الـــــعد.ـــــد مـــــن الـــــم�ادرات الســـــ6اســـــاتـــــ6ة ال��
! الــــمنطقة، تــــعQlــــز الــــتعاون ¯ــــشأن 

"E ــــة غ̈» المســــتغلةQانــــات الــــتجارJالــــمتوســــط إلطــــالق الــــعنان لــــإلمــــ
 لــتجارة الخــدمــات، وتــوحــ6د اإلجــراءات 

À
! ذلــك اعــتماد اتــفاقــات أÈ«Æ طــموحــا

"E ــماN ،ــةQالــلوائــح الــتجار
كـة. ومـع ذلـك، فـإن تحسـ̈©" الـب�ئة الـعامـة لـلتجارة، zـالـوصـول  كـة، zـاعـتماد قـواعـد الـم�شأ المشـ»� المشـ»�

! غ6اب التن�Qــــع الصنا�! 
"E ل، .مكن أن .ظل غ̈» فعالQالنقل والتم� wإ.

التم67ل	

 1. !Îالـمرسـل والمسـتق�ل الـرئ� ! ªÇدول االتـحاد األورو ª«مـنطقة االتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط ، تعت !
"E

. هـــــناك إمـــــJانـــــات كب̈»ة غ̈» مســـــتغلة لـــــالســـــ¬ثمار داخـــــل و¥̈©" الـــــمناطـــــق  ! الـــــم�ا|} ªلـــــالســـــ¬ثمار األجن�
! تـدفـقات محـدودة 

"E ك ! �شـ»� ق األوسـط وشـمال إفـQRـق6ا وغـرب الـ�لقان ، وال�� {́ الـفرعـ6ة لـمنطقة ال
! الم�ا|} ، وÕ! متلق6ة صاف6ة لالس¬ثمارات األجن6Êة  ªمن االس¬ثمار األجن�.

! تـقارQـر االتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط مـن دولـة .2 
"E االقـتصاد الـوارد !

"E 68٪ مـن رصـ6د االسـ¬ثمار !
�Çـأ. 

! االتـحاد 
"E ك فـيها الـدول األعـضاء ! �شـ»� ا لـعمق الـعالقـات الـرسـم6ة ال�� Àاالتـحاد. فـنظر !

"E أخـرى عـضو
! ف6ما ب�نها، فإنها تمتلك الحصة األª«Æ من االس¬ثمار داخل االتحاد من أجل المتوسط  ªÇاألورو.

 3. !
"E عــائــالتــهم وأصــدقــائــهم wيــرســلها الــمهاجــرون إ ! الــتح�Qــالت الــمالــ6ة Õ! األمــوال أو الــ�ضائــع ال��

! مـــنطقة 
"E !wامـــل الـــماJـــالـــتN ا ذا صـــلة ÀـــعدNُ الـــ6فهاJـــالت وتـــQـــلدانـــهم األصـــل6ة. ُتـــمثل تـــدفـــقات الـــتح�N

! الــضوء ع� شــJل مــن أشــJال تــ�ادل رأس الــمال يــ¬سم Nــأهــم6ة 
االتــحاد مــن أجــل الــمتوســط ألنــها تل#�

 ! ªÇـــق6ا ودول الـــ�لقان مـــن نـــاحـــ6ة، ودول االتـــحاد األوروQRق األوســـط وشـــمال إفـــ {́ خـــاصـــة ب̈©" دول ال
.و²|ائ6ل وترك6ا من ناح6ة أخرى  

! االتـــحاد مـــن أجـــل الـــمتوســـط ، zـــان 90٪ مـــن الـــمهاجـــQRـــن مـــن شـــمال إفـــQRـــق6ا وجـــميع الـــمهاجـــQRـــن 
"E

! عـــــــام 2019. تـــــــدفـــــــقات 
"E ! ªÇإحـــــــدى دول االتـــــــحاد األورو !

"E ا مـــــــن غـــــــرب الـــــــ�لقان .ـــــــع�شون Àـــــــ�QRتـــــــق



الـــتح�Qـــالت داخـــل االتـــحاد مـــن أجـــل الـــمتوســـط كب̈»ة: 10 دول مـــن أصـــل 14 لـــديـــها Nـــلد واحـــد ع� 
 !Îك رئ�Q {́ ! االتحاد من أجل المتوسط ك

"E األقل عضو.

ق األوسـط وشـمال إفـQRـق6ا والـ�لقان، تـمثل الـتح�Qـالت الـمالـ6ة Ëسـ�ة كب̈»ة .4  {́ ! الـعد.ـد مـن دول ال
"E

 !
"E !wـــالت 10.4٪ مـــن الـــناتـــج المحـــ�! اإلجـــماQوتـــمثل تـــدفـــقات الـــتح� . !wمـــن الـــناتـــج المحـــ�! اإلجـــما

 . ! ªÇاالتــحاد األورو !
"E ٪0.8 ــلNــق6ا مــقاQRق األوســط وشــمال إفــ {́ ! مــنطقة ال

"E ٪7.8غــرب الــ�لقان و
 ª«ـــالت عQب تـــدفـــقات الـــتح�µالـــعد.ـــد مـــن الـــ�لدان أقـــل مـــن الـــواقـــع ¯ســـ !

"E وقـــد تـــكون هـــذە ال�ســـب
.القنوات غ̈» الرسم6ة 

! جـميع أنـحاء الـمنطقة .5 
"E ́عة ا لـ�¥ـاء كـوفـ6د-19، مـن الـمتوقـع أن تـنمو الـمدفـوعـات الـرقـم6ة ¯ Àنـظر

! عـام 2021 ومـا Nـعدە، األمـر الـذي سـ�تطلب مـن الـ�لدان لـ�س فـقط تـط�Qـر الـب�ئة الـقانـونـ6ة ولـ2ن 
"E

! هـذا الـمجال. وهـذا مـن 
"E ارJـد مـن االبـتQlـمN الخـدمـات لـلسماح !Ïلـمقد !F6ـز اإلطـار التنظQlا تـع Àأ.ـض

ا ¯سـµب االفـتقار إw الـب�6ة  À6محـدودة حـالـ !Õونـ6ة، و شـأنـه أن .ـعزز الـتح�Qـالت وكـذلـك الـتجارة اإلل2»�
zات  {́ ! عـــــام 2017، أفـــــادت الـــــدراســـــات أن 8 ٪ فـــــقط مـــــن ال

الـــــتحت6ة لـــــلمدفـــــوعـــــات الـــــرقـــــم6ة. ف#"
 
ً
نت (مـقارنـة ق األوسـط وشـمال إفـQRـق6ا zـان لـها وجـود ع� اإلن»� {́ ! مـنطقة ال

"E الصغ̈»ة والـمتوسـطة
نت  ! المنطقة zانوا متصل̈©" Nاإلن»�

"E الوال.ات المتحدة) و1.5٪ فقط من تجار التجزئة !
"E ٪80 ـN.

الب=:ة تحت:ة	

 1. !
"E ،امـل االقـتصادي والـتنم6ة. ومـع ذلـكJتـعد الـب�6ة الـتحت6ة لـلنقل والـطاقـة عـامـل تمك̈©" هـام لـلت

ق ال�حــــر األبــــ6ض الــــمتوســــط ، ال يــــزال ر¥ــــط الــــب�6ة  الــــمنطقة األورومــــتوســــط6ة، وخــــاصــــة جــــنوب و|}
ا   Àالتحت6ة محدود.

́} الـقادمـة، سـتحتاج مـنطقة .2  قـدر الـبنك الـدوw! (2020) أنـه ع� مـدى الـسنوات الخـمس إw الع
ق األوسـط وشـمال إفـQRـق6ا إw اسـ¬ثمار أÈ«Æ مـن 7٪ مـن إجـماw! الـناتـج المحـ�! اإلقلF6! الـسنوي  {́ ال

! ص6انة وË²شاء الب�6ة التحت6ة  
"E.

! تــجاوزت  ! الــب�6ة الــتحت6ة الــعامــة ال��
"E ــةQغــرب الــ�لقان، ع� الــرغــم مــن مــعدالت االســ¬ثمار الــسن� !

"E
ــا الــماضــ6ة، فــإن فــجوات  Àعــام {́ ! الــمتوســط 6٪ مــن الــناتــج المحــ�! اإلجــماw! ع� مــدار الخــمسة ع

"E
.الب�6ة التحت6ة مرتفعة جدا 

ق األوســـــط وشـــــمال إفـــــQRـــــق6ا 5٪ فـــــقط مـــــن إجـــــماw! حـــــركـــــة .3  {́ �ـــــشJل حـــــركـــــة الـــــشحن ب̈©" دول ال
Ú األورو¥ـــ6ة تـــ�لغ 70٪، و¥̈©"  "Çح̈©" أن الحـــركـــة ب̈©" الـــموا !

"E ، ال�حـــر األبـــ6ض الـــمتوســـط !
"E الـــ�ضائـــع

.٪أورو¥ا وشمال إفQRق6ا 15 



 

! جـنوب ال�حـر األبـ6ض الـمتوسـط ب�سـ�ة N ٪37حـلول عـام 2040. .4 
"E قـد يـرتـفع اسـتهالك الـطاقـة

هـــناك عـــدد مـــن الـــم�ادرات دون اإلقـــل6م6ة لـــR¥ـــط شـــ�Jات ال2هـــR¥ـــاء والـــسماح بـــتجارة ال2هـــR¥ـــاء. إال أن 
 "©̈Qالـب�6ة الـتحت6ة الـمناسـ�ة واألطـر الـتنظ6م6ة الـم�سقة ع� المسـت� wاالفـتقار إ !

"E منJالتحـد.ـات تـ
 !F6ودون اإلقل ! .الوط�"

! قــطاع الــطاقــة ب̈©" شــمال إفــQRــق6ا وأورو¥ــا قــائــمة ع� الــنفط والــغاز، .5 
"E ــةQال تــزال الــعالقــات الــتجار

حــــ6ث يــــتم إرســــال أÈ«Æ مــــن 60٪ مــــن صــــادرات شــــمال إفــــQRــــق6ا مــــن الــــنفط والــــغاز إw أورو¥ــــا، بــــ�نما 
صــدرت دول غــرب الــ�لقان الــمQlــد مــن ال2هــR¥ــاء إw دول االتــحاد مــن أجــل الــمتوســط األخــرى مــقارنــة 

! االتحاد 
"E الدول غ̈» األعضاءN.

! مــنطقة جــنوب ال�حــر األبــ6ض الــمتوســط تــتمتع Nــموارد طــاقــة .6 
"E ع� الــرغــم مــن أن االقــتصادات

ـا وطـن6ة لـلطاقـة 
À
متجـددة، إال أنـها لـم تـن�ع ¯ـشJل zـاٍف إمـداداتـها مـن الـطاقـة. لـقد وضـع ال2ث̈»ون أهـداف

المتجــــددة وQجــــري تــــفع6ل الــــمشارQــــــــع ذات الــــصلة ع� قــــدم وســــاق، إال انــــه مــــن الــــمتوقــــع أن تــــعتمد 
.العد.د من االقتصادات ع� الغاز والنفط لتول6د ال2هR¥اء ع� األقل ح�� عام 2030 

 7. !
"E ـاء¥Rك لل2هـ  .ـمكن أن تـولـد محـطات الـطاقـة الشمسـ6ة الـمركـزة 100 ضـعف االسـتهالك المشـ»�

ا.ـد بـ/مـJانـ6ات الهـ6دروج̈©"  " ا اهـتمام م»� Àا. هـناك أ.ـض Àـق6ا وأورو¥ـا مـعQRق األوسـط وشـمال إفـ {́ مـنطقة ال
ا  Àـق6ا مـوردQRق األوسـط وشـمال إفـ {́ المتجـدد لـتحقيق هـذا الـتحول؛ حـ6ث .ـمكن أن تـكون مـنطقة ال

 ! ªÇا لالتحاد األورو Àمهم.

حركة األفراد	

! جـميع أنـحاء الـعالـم. .1 
"E تـعد مـنطقة االتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط مـن ب̈©" أهـم الـوجـهات السـ6احـ6ة

! ح̈©" أن مــعظم تــدفــقات الســ6احــة ال تــزال مــوجــهة نــحو Nــلدان ال�حــر األبــ6ض الــمتوســط األورو¥ــ6ة 
"E

ق أورو¥ــــــا  (71٪)، فــــــقد بــــــرزت Nــــــعض اقــــــتصادات جــــــنوب ال�حــــــر األبــــــ6ض الــــــمتوســــــط وجــــــنوب |}
ق األوســط  {́ ! مــنطقة ال

"E الــوجــهات wالــمنطقة. نــما عــدد الــوافــديــن إ !
"E كــوجــهات ســ6احــ6ة مــتنامــ6ة

ـــا، مـــعظمهم مـــن أورو¥ـــا 
À
وشـــمال إفـــQRـــق6ا ب�ســـ�ة 10٪ ب̈©" عـــاÏ! 2017 و2018 لـــ6صل إw 87 مـــليون

! م¡ واألردن 
"E ل خـــــاصJـــــا ¯ـــــش Àـــــان هـــــذا األمـــــر مـــــحسوسz .ـــــق6اQRق األوســـــط وشـــــمال إفـــــ {́ ودول ال

والـمغرب وتـوËـس. ÑـشJل السـ6اح داخـل الـمنطقة غـالـب6ة الـتدفـقات السـ6احـ6ة نـحو دول االتـحاد مـن 
.أجل المتوسط 



ة، شـJلت السـ6احـة أÈ«Æ مـن .2  ة و الـتأث̈»ات غ̈» الـم�ا|} ! ظـل الـمساهـمات الـم�ا|}
"E ،2019 عـام !

"E 
 !
"E ا Àا مــهم Àا دور Àــلعب قــطاع الســ6احــة أ.ــضQالــعد.ــد مــن الــ�لدان. و !

"E !w15٪ مــن الــناتــج المحــ�! اإلجــما
! مـعظم اقـتصادات 

"E الـعمالـة !wمـن 10٪ مـن إجـما È«Æالـمنطقة، حـ6ث .ـمثل أ !
"E خـلق فـرص الـعمل

ق ال�حر األب6ض المتوسط  .جنوب و|}

 3. !
"E مــــنطقة االتــــحاد مــــن أجــــل الــــمتوســــط. �شهــــد أســــواق الــــعمل !

"E هــــناك أنــــماط هجــــرة مــــختلفة
! الـتوازن الـعمري، مـع نـمو عـدد الـمتقاعـديـن عـن أولـئك الـذيـن Nـلغوا 

"E ا Àا.ـد "  م»�
ً

Ýاخـتال ! ªÇاالتـحاد األورو
! سوق العمل 

"E لسد الفجوات ! ªÇاالتحاد األورو wسن العمل، مما خلق مساحة للهجرة إ.

! مـــــنطقة جـــــنوب ال�حـــــر األبـــــ6ض الـــــمتوســـــط الـــــفرعـــــ6ة، ال يـــــزال عـــــدد .4 
"E ،ع� الـــــنق6ض مـــــن ذلـــــك

ا.ـد zـل عـام. تـقدر الـيونـ�سف أنـه، Nـالـوت̈»ة الـحالـ6ة، سـ6صل 39  " الـوافـديـن الجـدد إw سـوق الـعمل ي»�
 !

"Çحــلول عــام 2030. و¥ــاعــت�ارهــا ثــاN جــميع أنــحاء الــمنطقة !
"E ســوق الــعمل wإ !

"Eمــليون شــاب إضــا
! تـــوف̈» فـــرص 

"E ـــا، تـــواجـــه مـــنطقة جـــنوب ال�حـــر األبـــ6ض الـــمتوســـط تحـــد.ـــاتNالـــعالـــم شـــ�ا !
"E مـــنطقة

 !
"E ـــة، وخـــاصـــة الشـــ�اب والـــ�ساء. ع� الـــرغـــم مـــن أن عـــدد الـــ�ساءNعـــمل جـــ6دة لـــلقوى الـــعامـــلة الـــشا

 ! ªÞQRــــفوق عــــدد نــــظرائــــهن مــــن الــــذكــــور مــــن حــــ6ث خــــ. (ــــسËم¡ واألردن وتــــو) الــــعد.ــــد مــــن الــــ�لدان
، إال أنهن ما زلن يتأثرن ¯شJل غ̈» متناسب Nال�طالة  !wالتعل6م العا

! الــخارج ب̈©" جــميع الــعمال .5 
"E ســ�ة الــقوى الــعامــلة الــمولــوديــنË ارتــفعت ، !F6ع� المســتوى اإلقل 

! عام 2019 
"E ٪12 wعام 2010 إ !

"E ٪10 ل طف6ف منJش¯.

 تـعّرف الـمنظمة الـدولـ6ة للهجـرة الهجـرة الـدائـQRـة Nـأنـها شـJل مـن أشـJال الهجـرة يـ¬نقل فـيها الـناس .6 
Qن، تـم  {́ . مـنذ أوائـل الـعقد األول مـن الـقرن الـحادي والع È«Æـلديـن أو أN "©̈ـا ب ÀNـا و².ـا ÀNل مـتكرر ذهـاJـش¯
! نــهج 

"E ! ªÞQل تــدرJق ال�حــر األبــ6ض الــمتوســط ¯ــش دمــج بــرامــج الهجــرة الــدائــQRــة مــع دول جــنوب و|}
! مــنطقة االتــحاد مــن 

"E ــةQRمــن بــرامــج الهجــرة الــدائــ ª«Æال يــزال الجــزء األ . ! ªÇاالتــحاد األورو !
"E الهجــرة

أجــــل الــــمتوســــط Ñــــشمل الــــعمال الــــموسمي̈©" ذوي الــــمهارات الــــمنخفضة إw الــــمتوســــطة مــــن Nــــلدان 
! دول االتــحاد 

"E ســتجيبون لــالحــت6اجــات الــموســم6ةÑ ق ال�حــر األبــ6ض الــمتوســط الــذيــن جــنوب و|}
 ! ªÇاألورو.

	 EFحث والتعل:م العاLال

يـــوضـــح مـــثلث الـــتعل6م والـــ�حث واالبـــتJار كـــ6ف أن الـــتفاعـــل المســـتمر ب̈©" هـــذە الـــمسا�! الـــثالثـــة .1 
 ، !F6امــل اإلقلJــا مســ�قة لــلت Àوط ا. و ع� الــ�لدان أن تــضع |} Àــا مــمكن À.ار المجــدي اقــتصادJــجعل االبــت.
! الــ�حث والــتط�Qــر 

"E وأن �ســ¬ثمر (R & D) واألصــول الــقائــمة ع� الــمعرفــة ذات الــصلة، وأن تــكون
! الـتجارة وتـ�ادل األفـJار مـن خـالل الـتعاون 

"E 6ة، والـمساهـمةÊقـادرة ع� اسـ¬6عاب الـتكنولـوجـ6ا األجـن



 !wوالدو !F6اإلقل.

! ذلـك الـتص�يع والخـدمـات، مـن .2 
"E ـماN ،ـالـصناعـات الـوطـن6ةN !wـد مـن ر¥ـط الـ�حث والـتعل6م الـعاNال

! التنم6ة االقتصاد.ة 
"E ل فعالJب̈©" العلماء والجامعات ¯ش !F6سهم التعاون اإلقلÑ أجل ضمان أن.

! الـــمنطقة األورومـــتوســـط6ة Nـــالـــتفاعـــالت ب̈©" الـــشمال والـــجنوب أÈ«Æ مـــن .3 
"E !Fيـــ¬سم الـــتعاون العل

.التعاون ب̈©" الجنوب والجنوب، ع� الرغم من وجود اس¬ثناءات (مثل المغرب و²|ائ6ل) 

! الـــ�حث والـــتط�Qـــر خـــالل .4 
"E زادت الـــعد.ـــد مـــن دول االتـــحاد مـــن أجـــل الـــمتوســـط مـــن اســـ¬ثماراتـــها 

 !
"E ا Àا جـــد Àا مـــهم Àـــل مـــن الـــخارج دورQـــلعب الـــتم�Qوال ســـ6ما إ|ائـــ6ل وم¡ والجـــزائـــر. و ، !

"àالـــعقد الـــما
 !
"E اإلنــفاق؛ !wمــا ب̈©" 5 و10٪ مــن إجــما ! ªÇدول االتــحاد األورو !

"E ــمثلQــر الــتجاري. وQالــ�حث والــتط�
 ! ªـل األجن�Qـمثل الـتم�. ، اقـتصادات جـنوب االتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط ، Nـاسـ¬ثناء إ|ائـ6ل وفلسـط̈©"

.5٪ أو أقل 

 ع� الــرغــم مــن أن الــتعاون العلF! .ــم6ل إw التجــمع حــول الــتخصصات الــعلم6ة والــتكنولــوجــ6ة، .5 
! الــــواقــــع، ُتظهــــر الــــب6انــــات أنــــه ب̈©" عــــاÏ! 1981 و2014، 

! أن هــــذا األمــــر ثــــاNــــت. ف#" فــــإن هــــذا ال .ع�"
! جــــنوب ال�حــــر األبــــ6ض الــــمتوســــط 

"E ولــــ6ة ! الــــهندســــة الــــ62م6ائــــ6ة والب»�
"E !áك̈»" التخص تــــضاءل ال»�

! علوم الح6اة 
"E ان هناك نمو متواضعz "©̈ح !

"E ،ق6اQRق األوسط وشمال إف {́ .و¥لدان ال

! تـرسـل 10000 طـالـب، .6  ُتظهـر بـ6انـات الـيوËـسكو أنـه مـن ب̈©" Nـلدان االتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط ال��
تـوفـد ألـ�انـ6ا مـعظم طـالبـها إw إ.ـطالـ6ا؛ فـ6ما .ـذهـب طـالب الجـزائـر والـمغرب وتـوËـس إw فـرËـسا وتـركـ6ا 

.إw ألمان6ا 
! �سـتق�ل أÈ«Æ مـن 10000 طـالـب، هـناك فـرËـسا إذ   بـ�نما مـن ب̈©" دول االتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط ال��
أن مــعظم طــالبــها األجــانــب مــن الــمغرب والجــزائــر؛ و�ســتق�ل إ.ــطالــ6ا الــطالب مــن ألــ�انــ6ا؛ وألــمانــ6ا مــن 
! مـــــنطقة 

"E ـــــس. بـــــ�نما تجـــــذب الـــــممل2ة المتحـــــدة الـــــطالب مـــــن الـــــمغرب وم¡ واألردنËتـــــركـــــ6ا وتـــــو
.المتوسط 

 


	التجارة
	التمويل
	البنية تحتية
	حركة الأفراد
	البحث والتعليم العالي

