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، ركزت سياسات االتحاد األوروبي في شمال إفريقيا على نمطين: تحرير 19-قبل انتشار جائحة كوفيد

لكن هاتين السياستين كانتا غالبًا غير متسقتين، كما أن  التبادل والحد من الهجرة النظامية وغير النظامية.

ترافقهما مع صناعة السياسات على المستوى المحلي كان له تداعيات سلبية إضافية على سبل معيشة 

 السكان وفرص عملهم ضمن االتحاد األوروربي. 

ة لتوّجه المفاوضات المتعلقة إن استمرار فيروس كورونا بإلحاق الدمار باقتصادات العالم يبرز الحاجة الملح

دعم التعافي العادل والشامل في شمال إفريقيا، بناء  (DCFTAs)باتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمق 

 على معايير تتوخى تقليص فجوة الالمساواة وتعزيز االزدهار والتنمية المشتركة.
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 ملّخص

تحرير ، ركزت سياسات االتحاد األوروبي في شمال إفريقيا على نمطين: 19-قبل انتشار جائحة كوفيد

والحد ؛ التجاري الحرتبادل الشراكة والتفاقيات ال بنيويًاكافئة الذي انعكس نتائج غير مت، التجاري التبادل

ل من الهجرة النظامية وغير النظامية. لكن هاتين السياستين كانتا غالبًا غير متسقتين، كما أن ك من

لسكان األكثر على ا إضافية سلبية تداعياتكان له  ترافقهما مع صناعة السياسات على المستوى المحلي

نفسه الطريق أمام  قاطعًا في الوقتوحتى دّمر سبل معيشتهم،  ،قّوضغاربية، حيث هشاشة في البالد الم

 في االتحاد األوروبي.  فرصهم بالسعي للحصول على وظائف

االتحاد األوروبي والبالد ب يجدرعلى االقتصاد العالمي،  19-تأثير كوفيد نتيجةتخبّط العالم ثناء في ا

فاقيات المتعلقة باتالمفاوضات فالمغاربية إعادة تقييم عالقاتهم السياسية واالقتصادية على نطاق أوسع. 

 جوهريةهي مسألة  -متوقّفة حاليًا نتيجة انتشار الجائحةال -DCFTAs)(التبادل الحر الشامل والمعّمق 

 لتحديد مستقبل هذه العالقات. 

ما ك، معّدة خصيًصا لتلك البالدأنه، وحتى اآلن، تفتقر هذه المفاوضات إلى مقاربات  يجادل هذا الموجز

ما  هذه التركيبة ألولويات السياسات هي بالتحديدالهجرة.  لحد منا أجنداتعليها بشكل متزايد  طغىي

لهجرة غير رب ويفرض نماذج اقتصادية تعزز األسباب البنوية لفي المغ الالمساواة بتعميق يهدد

أدوات ب الطرق المخصصة التي تستعينالتي يزعم االتحاد األوروبي مكافحتها عبر مزيد من المنظمة، 

  جرة.اله للحدّ منمختلفة 

، ينبغي االستفادة من هذا التوقّف القسري عبر إعادة التفكير في العودة الى الممارسات السابقةمن  بدالً ف

، البطالة مكافحةالنماذج المعتمدة وتطوير مقاربات متسقة ومصممة من أجل البلدان المغاربية تهدف إلى 

 في المنطقة.  الالمساواةوتعزيز الخدمات العامة وتقليص 

 ياتتوص

 إفريقيا شمال بلدان لحكومات

، االعتبار بعين الجندر قضايا تأخذفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمق تالإجراء دراسات أثر  •

وتركز بشكل خاص على القطاعات التي توظف العدد األكبر من السكان المهمشين )الزراعة، فروع 

 محددة من الصناعات، إلخ(.

، ممثلين عن القطاعات كالنقابات العماليةتشمل كافة الجهات المعنية ) أوسع،تنظيم مشاورات وطنية  •

صياغة وتقديم تعديالت عملية في المتأثرة، خبراء في الجندر، واقتصاديين مستقليين( من أجل 

 . تضرًراحول دون خسائر فادحة في التوظيف في القطاعات األكثر بشكل يالتفاقيات سياسات ا

أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرًضا  تأهيل واقعيةارات إعادة مس لتأميندعم بنيوي طلب  •

 لخسارة عملهم. 

 عامة في قطاعي الصحة والتعليم. لتعزيز وتحسين إمكانيات الخدمات اطلب دعم بنيوي يهدف إلى  •

 

 قوف الخدمات لتحرير الرابع النمط والمعّمقة الشاملة التجارة اتفاقيات تتضّمن أن على اإلصرار •

 هذه في الهجرة إدارة ألولويات األوروبي االتحاد إدراج ومراجعة الخدمات في التجارة اتفاقية

 .االتفاقيات
 

 التبادل اتفاقياتمساواة االجتماعية والتأكد من أن السياسات االقتصادية تسمح لبنود  معالجة تفاقم الال •

 . ةالالمساوا تقليص في الجدية بالمساهمة قوالمعمّ  الشامل الحر

 

 والدول األعضاء التحاد األوروبيمؤسسات ال
 

 إصالحاتتحليل عدم االتساق في السياسات على مستوى البلد والمنطقة ومعالجة الثغرات من خالل  •
 .الهجرةسياسات و يةسياسات االقتصادلل خصيًصا مصممة

الفئات الهشة في  على التفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمقل إدراج تقييمات حول اآلثار المحتملة  •
 من تلك اآلثار. تحدّ وتقديم حلول  -خاصة فئتي الشباب والنساء - البلدان الشريكة
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للضرر الكبير الذي قد نظًرا اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمق من  الزراعيالقطاع استثناء  •
 1ي.على األمن الغذائوبالتالي ، في هذا القطاع فرص العمل ا فيانعدامً  ينعكس

مسارات إعادة التأهيل أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرًضا لخسارة  لتأمينتوفير دعم بنيوي  •
 عملهم.

 وتحسين قطاعي الصحة والتعليم. على تعزيز ليعمبنيوي لتأمين دعم العمل مع البلدان الشريكة  •

 اتفاقية وفق الخدمات لتحرير بعالرا النمط والمعّمق الشامل التبادل اتفاقيات تتضّمن أن على اإلصرار •

 . االتفاقيات هذه في الهجرة إدارة ألولويات األوروبي االتحاد إدراج ومراجعة الخدمات في التجارة

 
 

 مقدمة 1

 التي متعددةالعالمية القليمية واإلسياسات الأطر تحدد معالمه دان شمال إفريقيا على مفترق طرق تقع بل

على ركيزتين  2(ENP) اسات الجوار األوروبييس تقومشخاص. تنظم حركة السلع والخدمات واأل

شراكات بعيدة المدى في الجوار المباشر على سياسات االتحاد األوروبي الهادفة إلى إنشاء  –أساسيتين 

 الحد منالتي تركز على  3،الهجرةحول وأجندة االتحاد األوروبي  -أساس التحرير السياسي واالقتصادي 

عودة المهاجرين غير  ورفع معدالت، ذه المنطقة إلى االتحاد األوروبيه عبرأو  تدفق األشخاص من

 إلى بلدانهم األصلية. النظاميين

سياسات الولفترة طويلة ركيزة أساسية في شّكل التحرير  – التبادل التجاريوخاصة  - لناحية االقتصاد

العقد  طوال السياسية هأولوياتفي  صوىأهمية قالهجرة  الحد مناكتسب كما ، الخارجية لالتحاد األوروبي

اتخذت أجندة الهجرة مركًزا محوريًا في الديناميات ، . على مدى السنوات الخمس الماضيةالماضي

في المنطقة بكاملها، خروج  الشعبويةاألوروبية الداخلية، وقد شهدنا ذلك من خالل صعود األحزاب 

اشات حول سياسات االتحاد األوروبي الخارجية (، والنقBrexitبريطانيا من االتحاد األوروبي )

)ميزانية االتحاد األوروبي طويلة  ضمن إطار التمويل المتعدد السنواتوالموارد التي سيتم تخصيصها 

 ا من قبلتعاونً التي تتطلب  اإلجراءات متزايد، عزز االتحاد األوروبي بشكل 2015عام الاألجل(. منذ 

. وقد نتج عن إلى أوروبا المهاجريند أعداوالحّد من بورهم للسيطرة عتلك الخاصة بأو  المصدربلدان 

خالل كم من الممّولة و 4،"الخارج منالحدود تنظيم  باسم "ات المعروفة واسعة من الممارس سلسلةذلك 

 المعاد تصميمها.الحالية أو  المستحدثةة يدوات السياساألمن  ال يحصى

لالتحاد األوروبي فيما يخص هاتين األجندتين. وقد شريكة أساسية  ،ا، نظًرا لموقعهبلدان شمال إفريقياإن 

االتحاد األوروبي مجموعة معقدة من الحوافز والضغوطات من أجل ضمان تعاون بلدان شمال  استخدم

تدفق  في عملية الحد منعلى نحو أكثر فعالية  ايما يخص تنظيم الحدود وإدارته، وإشراكهإفريقيا ف

تحرير التبادل أجندة تضمن مزيًدا من  يدفع باتجاهفي الوقت نفسه كان ط، بينما الهجرة عبر المتوس

 في المنطقة.  التجاري

بشكل أكبر الخلل البنيوي في النماذج االقتصادية  انتفاقم -جندتيناأل تلك أن التقرير هذا نتائج تظهر

طال السكان األكثر هشاشة في أضرار بنيوية ت إحداث إلى ان معًاتؤديو –غاربية مالداخلية للبلدان ال

مؤشرات متزايدة على أن الطبقة الفقر. كما توجد المنطقة، بما فيهم المهاجرين وأولئك الذين يعيشون في 

استقرار االقتصادي، هي أيًضا متأثرة بهذا الضرر واجه تدهور الخدمات العامة والالالوسطى التي ت

 تعميقإلى  األجندتينلم يحدث تغيير جذري، ستؤدي تلك البنيوي. بعيدًا عن الحد من الهجرة، وفي حال 

  .مفرغةتأسرهم في حلقة فقر العوامل التي تدفع السكان إلى الهجرة، و

  منهجية مالحظات

، 2020كتبية وبحوث أجريت في المغرب وتونس في شباط/فبراير م دراسة إلى ا الموجزهذ يستند

معلومات رئيسيين في جميع أنحاء االتحاد األوروربي  باإلضافة إلى مقابالت هاتفية أجريت مع مقدمي

في الرباط، مقدم معلومات،  40مقابلة أكثر من  . إجمااًل، تمت19-خالل فترة اإلغالق بسبب كوفيد

 أوروبا وشمال إفريقيا والشرق األوسط. في  وعن بعدتونس، 
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 األوروبي االتحاد وأدوات سياسات 2

 قتصادياال تحريرالولى: األ الركيزة 2.1

بين االتحاد األوروبي  الممأسسةشامل للعالقات ي اتسياسهم إطار عمل أ تعد سياسة الجوار األوروبية

 ـالشراكة الثنائية ل اتفاقياتيستند إلى سلسلة اتفاقيات تسمى . وهو يةوالجنوب يةالشرق تينالضفوجيرانه في 

في  للتبادل التجاري ةالتدريجي يرالتحرظروف  تنشئ"، أهداف أخرى ي من ضمنوالت"الجيل الثالث" 

)في عامي شمال إفريقيا توقعان في كان المغرب وتونس أول دولتين  5."السلع والخدمات ورأس المال

على التوالي(.  2000و  1998في تنفيذ هذه االتفاقيات )في  وتبدآنعلى التوالي( 1996و  1995

 الهجرة مسألة الحد من ذُكرتفقد ، االتفاقيات هذه ضمنالهجرة مكانة بارزة  اتخاذعلى الرغم من عدم و

 6 المرتبطة بذلك. يةالتمويل ضمن اآلليةالرئيسية واحدة من األهداف ك

فاقيات انعدام التكافئ الحاد الموجود أصاًل تعن هذه اال الناجماالقتصاد  تحرير خرسّ  ،تنفيذه في لبدءا منذ

% من إجمالي 50مع أوروبا أكثر من ل التجاري المتوسط. مثاًل، شكل التباد ضفتي عبرفي التجارة 

% مع هذه 1التجارة في البلدان المغاربية، بينما لم يتجاوز إجمالي التبادل التجاري األوروبي نسبة 

 7البلدان. 

يصبح االستقرار ل ةوروبياأل الجوار سياسة أُعيد النظر في ،2011 العام في العربي الربيع أعقاب في

كجزء من هذه المقاربة، اختارت المفوضية  8‘.جوهر هذه السياسة’واألمني  اديالسياسي واالقتص

ووضعتهم في الصفوف األمامية كبلدان جوار األورووبية تونس والمغرب، باإلضافة إلى مصر واألردن 

 -اد األوروبي على صعيد "األموال"كبلدان جنوبية مجاورة قد تستفيد من الحوافز االتح في الجنوب

التبادل  اتفاقيات على التفاوض -" السوق "؛(SPRING) الدامج والنمو واإلصالح الشراكة دعم برنامج

وقعت تونس والمغرب على خطط العمل . التنقل شراكات مناقشة -" التنقل حرية" والمعّمق؛ الشامل الحر

فمبر ، في تشرين الثاني/ نو2005لسياسات الجوار األوروبي التي حلت محل سياسات العام الجديدة 

 9، على التوالي. 2013وكانون األول/ دسمبر  2012

 الهجرة تنظيم: 2الركيزة  2.2

منفصل، المقاربة العالمية للهجرة  اتيمن خالل إطار سياسبشأن الهجرة التحاد األوروبي اسياسة  تُنّظم

الجنوب  مع جيرانها في التنقلشراكات  –المرتبطة بها  اآلليات ،(1 المربع) (GAMM) وحرية التنقل

والشرق، من ضمنهم المغرب وتونس. باإلضافة إلى ذلك، تملك البلدان المغاربية اتفاقات ثنائية أخرى مع 

 يشكلون القوى االستعمارية السابقة والذين أعضاء مختلفين في االتحاد األوروبي، أهمها تلك المبرمة مع

  .اياآلن الجيران الرئيسيين في المتوسط: إيطاليا، فرنسا، وإسبان

ثنائي مع  ويجري التفاوض بشأنها بشكل10زمة من الناحية القانونية، مل غير اأطرً  التنقل شراكات تعد

الدولة الشريكة، كما أنها مصممة بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية واإلتجار بالبشر، ومن أجل تعزيز 

بما يتناسب مع رؤية االتحاد  تمتين الروابط بين الهجرة والتنمية،طرق )محدودة( للهجرة النظامية، و

 11األوروبي لهذه المسألة. 
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 اإلطار األشمل  – وحرية التنقلالمقاربة العالمية للهجرة : 1 المربع

كإطار عمل شامل فيما يخص الهجرة  وحرية التنقلالمقاربة العالمية للهجرة إعتُمدت 

االتحاد األوروبي لسياسات  . وهي تحدد كيفية تنفيذ2005الخارجية وسياسة اللجوء منذ العام 

الحوار والتعاون مع الدول غير األوروبية، استناًدا إلى أولويات محددة بوضوح وُمدمجة 

 ضمن خطة العمل الخارجية العامة لالتحاد األوروبي، بما في ذلك التعاون في التنمية. 

 هم: وحرية التنقلالركائز األربع للمقاربة العالمية للهجرة 

 بناء على إدارة سليمة. التنقّلجرة النظامية بشكل أفضل، وتعزيز اله. تنظيم 1

 . تجنّب ومكافحة الهجرة غير النظامية، وإنهاء اإلتجار بالبشر.2

  التنقل.حرية . تحقيق الحد األقصى من اآلثار حول الهجرة و3

 وتعزيز البعد الخارجي للجوء. الدولية . تشجيع الحماية 4

 

lex.europa.eu/legal-https://eur-( 2011) وبية،األور المفوضيةالمصدر: 

  content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0743&from=EN 

دان الشريكة يطال مروحة واسعة من وروبي للبلاأل االتحاد من وتقني مالي دعم بمنح التنقل ةشراك تعد

من الوصول إلى التعليم، إجراءات تأشيرات الدخول، التعاون والمساعدة التنموية، إلى تعزيز  –القضايا 

األطر القانونية حول الهجرة وتطبيقها. في المقابل، يُتوقع من البلدان الشريكة االلتزام بتنظيم الحدود 

ن بشكل غير قانوني في أوروبا، بينما يتلقون ضمانات بتسهيل حركة المتواجدي إعادة قبول المهاجرينو

بعض المجموعات من الرعايا كنوع من التحفيزات. في حين يخضع تنظيم هذا النوع من التأشيرات 

التفاقيات قانونية ملزمة سبق أن وقّعها االتحاد األوروبي مع العديد من جيرانه  إعادة القبولوإجراءات 

 12. يرقالشالجانب في 

الدول  رعايالتشمل ليس فقط اتفاقيات إعادة القبول  اوضات حول عدد منأُجريت مف باإلضافة إلى ذلك،

وهو ما يوافق عليه مبدئيًا جميع البلدان  –الشريكة المتواجدين بشكل غير قانوني في االتحاد األوروبي 

هذا 13أوروبا مباشرة عبر أراضيهم. بل أيًضا رعايا دول العالم الثالث الذين دخلوا إلى  –المغاربية 

طلبات يتضمن المهاجرين غير النظاميين وأيًضا طالبي اللجوء في االتحاد األوروبي الذين تم رفض 

، فإنها قد تصبح مكانًا لجميع ‘آمنة ثالثةدول ’تم اعتبارها .  تخشى البلدان المغاربية أيًضا أنه إذا هجرتهم

 14. ملفات هجرتهموضع وبا عير أراضيها، بصرف النظر على طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أور

اوضات حول اتفاقيات غير المواطنين من أبرز النقاط الخالفية في مسألة المف إعادة قبول تعدوبالتالي، 

 . إعادة القبول

وروبي في العام األ االتحاد مع التنقل اتفاقيات التوالي على وتونس المغرب من كل أبرمت ذلك، ومع

المنفصلة. أما الجزائر، فلم تبد أي اهتمام بشان  م تلتزم باتفاقيات إعادة القبول، مع أنها ل2014و 2013

 15حول الهجرة مع االتحاد األوروبي.  االكتفاء بتعاون محدود ومحددتلك الشراكات، وفضلت 

واالقتصادية تلك الشراكات بتردد ونتيجة الضغوطات السياسية  برمتأ وتونس المغرب أن القول يمكننا

ما يفسر إبرام هذه البلدان  16قبل ذلك بعام.  التعاونقيات امن قبل االاتحاد األوروبي والمرتبطة بتوقيع اتف

هو، على العكس من الجزائر، أنهم يعتمدون سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا  بشكل دائم على  التنقللشراكات 

قصوى بالنسبة أهمية ذا يبقى االتحاد األوروبي  17.(2والدول األعضاء )أنظر المربع االتحاد األوروبي 

. ومن جهة أخرى، ال توجد بدائل في الوقت التبادل التجارياألساسي في  اللمغرب وتونس ألنه شريكهم

  .ي الصحراءفريقيا جنوبإصة في الحالي، على الرغم من المحاوالت لفتح أسواق جديدة، خا

 المختلطة  اآلليات: 3ة زالركي 2.3

لخدمة أجندة الهجرة في االتحاد األوروبي  بشكل متزايدسياسات التنمية في االتحاد األوروبي  ضغطت

 يطلبون، عندما عبر أكثر من مليون شخص 2015عام المنذ التدفق الكبير لالجئين والمهاجرين في 

سبوق من وهو عدد غير م -الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في أقل من ثالثة أشهر  حدوداللجوء 

هؤالء  نتجت عنالوافدين في تاريخ االتحاد األوروبي. خلقت األزمة السياسية التي أعقبت ذلك والتي 

 مقارباتأجندة الهجرة وسرعت من عزم االتحاد األوروبي على تنفيذ  ضرورة ملحة لطرح الوافدون

 السياسة الحالية.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0743&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0743&from=EN
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ا التقى رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية ، عندم2015نوفمبر تشرين الثاني/سياسي في الزخم ال تجّدد

، فشلت هذه القمة في إيجاد لمعالجة الهجرة. ومع ذلك ةمشترك مقاربةواألوروبية في فاليتا لالتفاق على 

الجئين والمهاجرين. في مواجهة الخالف الداخلي حول آلية تجاه امشترك بشأن المسؤولية المشتركة  نهج

أجندة التنقل العالمية القائمة مسبقًا  صياغة، أعاد القادة األوروبيون األوروبياد تقاسم المسؤولية في االتح

دة وإعادة القبول )التعاون بشأن عمليات العوسياسة جديدة واحدة كما قاموا بتوسيع نطاقها بواسطة 

وضات عن أسفرت المفاوبالنتيجة  ، وتوسيع نطاق تفعيله الفوري ليشمل البلدان األفريقية(.وإعادة اإلدماج

 18خطة عمل فاليتا.

  الطارئ األوروبياالئتماني صندوق تمويل جديدة لالتحاد األوروبي:  آليةهذه األجندة، أُنشئت دعم بهدف 

 19(.EUTF)من أجل االستقرار ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا 

من احتياطيات صندوق التنمية االقتصادية  كل كبيربش التعاضدياالتحاد األوروبي تم تمويل صندوق 

ي التحويل بلغ إجمال. 2016إليه منذ عام  تها، والتي تم إعاد(EDF) ألفريقيا التابع لالتحاد األوروبي

األوروبي. كما االئتماني الصندوق ٪ من إجمالي ميزانية 90رب من ا، أي ما يقمليار يورو 3.8األولي 

في ميزانية االتحاد المندرجة األخرى  العناصرالدول األعضاء ومن مختلف الموارد المالية من  جمع

 األوروبي إلنشاء آلية تمويل مرنة تركز على أولويات قمة فاليتا.

 مجموع تموياًل كبيًرا، تضمن ذلك سبعة مشاريعفريقي الوحيد الذي تلقى المغرب البلد الشمال إكان 

من  -ة المشاريع على تعزيز قدرة الدولة على إدارة الهجر ههذ مليون يورو. تركز 175ها حوالي تكلفت

 علىتونس حصلت ، في المقابل 20لجوء وحقوق المهاجرين.، وتحسين نظام الإدارة الحدود إلى الحوكمة

فإن  باإلضافة إلى ذلك، 21ركز على إدارة الهجرة.، والذي يمليون يورو 12.8واحد فقط بتكلفة مشروع 

التي تلقت دعًما مباشًرا للميزانية  -وواحدة من دولتين فقط  -يدة في شمال إفريقيا المغرب هي الدولة الوح

مليون يورو  101، بما يعادل التحاد األوروبيلالطارئ االئتماني  الصندوق بشأن مراقبة الحدود من 

بلدان الالتي تشمل بعض أو كل  صندوققليمية التابعة للإضافية. هناك أيًضا عدد كبير من المشاريع اإل

 22مليون يورو. 100، والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية أكثر من اربيةالمغ

ومساهماته في  التحاد األوروبيل التعاضدي الطارئالصندوق حجم  ه ال يمكن التقليل من شأنفي حين أن

راكة سياق التأثير االقتصادي العام التفاقيات الشته بشكل أعمق مرتبط باإال أن فهم تأثير ،بلدان معينة

 (.سنناقشه بشكل مفّصل في القسم التاليوالتمويل ) المعنيةبر واآلليات االقتصادية األك

 إقتصادات الهجرة 3

هي ظاهرة مرتبطة باالقتصاد ومتجذرة في بنى االقتصادات السياسية للدول الهجرة في معظم األحوال 

حاد األوروبي في االتالرئيسيين عضاء بعض الدول األينطبق هذا بالتأكيد على حالة  المرسلة والمستقبلة.

ومستمر لناحية  عميقالبلدان المغاربية التي تجمعها حدود مشتركة وتاريخ من االستعمار وعدم تكافئ و

 القوة االقتصادية.

 ، كانت الهجرة تقليديًا وسيلةالسياسي للهجرة. في كال البلدين من حيث االقتصاد لمغرب وتونسا تتشابه

 بشكل ملحوظاتفاقيات الشراكة مع االتحاد األوروبي أثرت ، البلدين. في بطالة الجزئيةواللتنظيم البطالة 

 ، مما أثر بدوره على ديناميكيات الهجرة.العملعلى أنماط بشكل أكبر و، على االقتصاد

 الهجرة كصمام أمان 3.1

، عندما أدى الطلب المتزايد رربية إلى فترات ما بعد االستعمايعود تاريخ الهجرة الحديثة من البلدان المغا

هجرة التي كانت غالبًا حول على العمالة في أوروبا بعد الحرب إلى سلسلة من اتفاقيات العمل الثنائية 

بلجيكا وول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا ، ودالمغرب وتونس والجزائر بين المتدنيةالعمال ذوي المهارات 

إلى هذه االتفاقيات الرئيسية المبكرة أدت المتنامية في أوروبا.  قطاعات التصنيعلدعم  ،وهولندا وألمانيا

مليون  2.5للتقديرات الحالية، هناك  وفقًاي أوروبا. ف مغربي وتونسي وجزائري كبيرشتات إنتاج 

ون في قيمونسية على أنهم يمليون تونسي مسجلين من قبل الحكومة الت 1.4و  23،مغربي في الشتات

 25زائري يعيشون في االتحاد األوروبي.ألف ج 877و 24، الخارج

حيث وجهوا رحلهم انطالقًا ، تعتبر المغرب البلد األكثر تأثيًرا بين البلدان المغاربية لناحية تشكيل الشتات

المهاجرين من السكان المهمشين الذين ينتمون إلى من مناطق محددة. تحدرت المجموعات األولى من 

 /سة دراعة( والشمال الشرقي )الريفما-يغية من الجنوب )سوساألقليات العرقية األصلية األماز
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، مما دفع ومصدًرا للتوتر السياسي المستمر كانت هذه المناطق محرومة اقتصاديًا 26من البالد. الشرقي(

"صماًما لتصنع  الهجرةإلى بشكل صريح  همدفعتالعديد من المراقبين إلى اإلشارة إلى أن الدولة المغربية 

 27بين سكانها. يتفاقمخفيف الضغط االقتصادي والسياسي الذي كان أمنيًا" لت

العمال ذوي  أو يطالشمل اللم  يحدث من أجلالهجرة المغربية النظامية  جزًءا كبيًرا منفي حين أن 

 إال أن، والهندسة( والموارد المالية)مثل تكنولوجيا المعلومات  في قطاع الخدماتالمهارات العالية 

الدولية  للهجرةللمسح الوطني ال تزال قائمة بين المهاجرين الجدد. وفقًا  الشغلعلى  ترتكزطبيعتها التي 

هاجروا ٪( 53.3فإن أكثر من نصف المهاجرين اليوم ) 2019،28-2018 للتخطيط العلياللمفوضية 

تشكل ٪(. 47.4وتحسين ظروف العمل ) للحصول على عمل، في المقام األول ألسباب اقتصادية

لنساء وبنسبة أقل لدى ا، ٪(66.4بين الرجال المغاربة ) عاماًل أساسيًا للهجرةصادية االقتاألسباب 

٪ 28.8٪ من المهاجرين: 23.4لـ  األسباب الدافعة للهجرةالتعليم والتدريب ثاني أهم ويحتل ٪(. 26.7)

مع  -٪( 19.9)عامل للهجرة  مثالث أه فيمثلشمل األسرة  لمّ أما ٪ من الرجال. 20.7من النساء و 

 ٪(.9.2٪( والرجال )41.4) النساءوجود فرق كبير بين 

استقرار في  محوريًايرسلها المهاجرون المغاربة إلى أوطانهم عنصًرا شكلت الحواالت المالية التي 

مليار دوالر  7.4، 2018في العام ، تلقى المغرب وفقًا لتقرير البنك الدولياالقتصاد الكلي في المغرب. 

، مما يجعل هذه التحويالت ثاني أهم ن الناتج المحلي اإلجمالي٪ م6.2، أي ما يعادل نالمغتربيمن 

 29السياحة.قطاع مصدر للعملة األجنبية بعد 

من ذوي معظمها من فئة الشباب المغاربة مجموعات  ال تزال، ازي مع الهجرة النظامية المستمرةبالتو

المغرب هذا وتوجد في ا عبر القنوات غير النظامية. إلى أوروب اإيجاد طريقه المحدودة تحاولالمهارات 

ارتفعت وقد  30اقتصادية واجتماعية في المنطقة. الشباب وأكبر تفاوتاتفئة بطالة بين معدالت الأعلى 

إلى  ارتفعت، حيث في العقد الماضي متزايدسنة( بشكل  24-15معدالت البطالة بين الشباب المغربي )

عند حوالي  نسبي على ثبات حافظالذي عف معدل البطالة اإلجمالي من ض أي أكثر 2018،31٪ في 22

 32٪ خالل نفس الفترة الزمنية.9

ت اآلالف بشكل ، لكن من المؤكد أنها تصل إلى عشراهذه الهجرة غير النظاميةمن الصعب تقييم حجم 

٪ من 9المغاربة  شكل، كما امغربيً  13.316 السلطات األوروبية ضبطت ،2018 خالل العام –عام 

م اكتشافهم غالبًا العبور غير النظامي، مما يضعهم في المرتبة الثانية بعد السوريين، وقد تأعداد إجمالي 

في االتحاد  نظاميبشكل غير مقيم مغربي  21000أكثر من ، ُضبط في نفس العام 33بوثائق مزورة.

 34األوروبي.

يسعى العديد من مواطنيها  ال يزال، حيث نسبة عالية من هجرة اليد العاملةلديها تونس أيًضا  كما أن

ا بعثة االتحاد القنوات النظامية. وفقًا للبيانات التي جمعته عبرلعثور على عمل والهجرة إلى أوروبا ل

، 2018عام الألف تأشيرة شنغن للمواطنين التونسيين في  186، تم إصدار أكثر من األوروبي في تونس

للحصول على اإلقامة أما الطريقة الرئيسسية التحاد األوروبي. ألف تصريح إقامة في ا 30وأكثر من 

٪ لكل 22الثانية ) الدرجةفي  والتوظيفالتعليم و٪(، 49) في الدرجة األولىشمل اللم  هيالقانونية 

 منهما(.

في  اباب التونسي الذين أنهوا دراستهم، وتحديدًالشالعمل األوربيين أصحاب في معظم األحيان، يستقطب 

مراقبي  تخرجهم، األمر الذي انتقدهبعد فترة وجيزة من  ،الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلوماتت مجاال

، تساهم في هجرة ، وخاصة فرنسادول االتحاد األوروبي حيث اعتبروا أن والناشطين المحليينالهجرة 

تعادل ما يقل حويالت ثابتة نسبيًا من التمالية تدفقات وفر الشتات التونسي ، 2015عام المنذ  35األدمغة.

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي  4.8( أو 2018مليار دوالر في  1.9عن ملياري دوالر سنويًا )قلياًل 

 التونسي.

، فيما يسمى منّظم، يواصل الشباب التونسي أيًضا المغادرة إلى أوروبا بشكل غير في الوقت نفسه

تحديد الهوية.  للحؤول دوني للوثائق الشخصية في إشارة إلى "حرق" الحدود والحرق الحرف - ةبالحرق

، ن إلى أوروباالوافدين غير النظاميي لناحية، كانت تونس من بين الدول العشر األولى 2018عام الفي 

كما شكلت  36،(6000)حوالي  الذين تم رصدهمعابرين الحدود غير النظاميين إجمالي ٪ من 4مع 

، 2019عام الفي األرباع الثالثة األولى من صلت إلى إيطاليا الجنسية التونسية أكبر الجنسيات التي و

تقييم العالقات والمهارات االجتماعية والعاطفية أظهر استطالع  37٪. لجميع الوافدين.28بنسبة 

REACH  ين وارتفاع نسبة البطالة )ب ونساالجتماعي واالقتصادي في ت أن ضعف األداء 2018لعام

واألزمة  -39٪ 16 ةالبالد البالغ بمعدالت البطالة فيمقارنة  38،٪36.3التي تصل إلى  -الشباب( 
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األهم التي دفعت بالمستجوبين إلى اتخاذ قرار مغادرة الثالثة  البنويةكانت العوامل  المرتقبةالسياسية 

 40البالد.

الشمال من المغرب وتونس،  نحوتجهة االقتصادية للهجرة المتجذر األسباب إلى هذه األرقام تشير 

عوامل رئيسية للهجرة النظامية وغير النظامية من  غياب فرص االزدهار باعتبارهاوالبطالة ا حديدً وت

هذه  تعميقاه المنطقة تساهم في تجايبدو أن بعض سياسات االتحاد األوروبي االقتصادية كما البلدين. 

 في هذه البلدان. شينالهمن خالل خلق جيوب من البطالة والحد من اآلفاق االقتصادية للسكان  العوامل

 المترتبة عنها تأثيراتالو التعاون اتفاقيات 3.2

كان وقد ، عاًما 20د األوروبي منذ أكثر من أبرمت كل من المغرب وتونس اتفاقيات شراكة مع االتحا

 ضفتية ومثيرة للجدل ال تزال موضوع نقاش سياسي ساخن على فتأثيرات مختل لهذه االتفاقيات

، ترافق تنفيذ االتفاقات مع استمرار ضعف المؤشرات االجتماعية واالقتصادية لبلدينالمتوسط. في كال ا

طالة ارتفاع معدالت البالفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، مع انخفاض نسبي في نصيب  -الرئيسية 

كما أن (. 1، وتزايد عدم المساواة )الجدول (، انخفاض جودة الوظائفاعاليً  ا)خاصة بين المتعلمين تعليمً 

، شهدت العقود األخيرة في كثير من األحيان عجًزا . في الواقعيويبشكل بنالميزان التجاري لم يتحسن 

 استفادة طرف واحد منحول انتقادات بين البلدين واالتحاد األوروبي، مما أثار  ومتدهوًراتجاريًا متقلبًا 

 41فوائد تحرير التجارة.

 

 ساسية في العالقات التجارية بين تلك البالداأل ديةاالقتصا المؤشرات عن لمحة: 1 الجدول

جيني  معامل

لقياس 

 42الالمساواة

 البطالة

فئة )

 (الشباب

 البطالة 

 (التعليم العالي)

 لبطالة  ا

 (2019النساء، )

 إجمالي البطالة

 

نصيب الفرد من 

الناتج المحلي 

اإلجمالي )بالدوالر 

 األمريكي(

 

39.5 

(2013)  

 المغرب 3.238 (2016) 9.3% 10% (2003) 30.3% 3,238

27.6 

((2011) 

 الجزائر 4.115 (2017) %13.6 %21.8 غير متاح 4,115

32.8 

((2015) 

 تونس 3.448 (2019) 15.1% 23.4% (2013) 30.2% 3,448

  إال إذا تم تحديد غير ذلك. 2018المصدر: البنك الدولي، المعلومات المتاحة. تستند جميع األرقام إلى العام 

 

 أثًرااالتفاقيات  أنه كان لهذهالتقييم المؤقت الذي أجراه االتحاد األوروبي  اعتبر، 2020أبريل نيسان/ في 

إسهامها العام في الفوائد االقتصادية" "أنه ، و نحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيافي جميع أ اإيجابيً  اعامً 

"المكاسب أن الدراسة  كما اعتبرت 43اد األوروبي.بالنسبة لالتح أكثر منهللبلدان الشريكة يبدو بالنسبة 

مشيرة ، إلى اتفاقيات الشراكةيعود سببها والدخل" في جميع البلدان التي شملتها الدراسة  من حيث الرفاه

٪ من الناتج المحلي 1.6 ٪ و0.5 -المغرب وتونس إلى أن المكاسب األفضل كانت من نصيب 

 من الرفاه.٪ 1.5٪ و 0.4، و اإلجمالي

، أوروباو الشرق األوسط وشمال أفريقياانتقد التقرير عدد من منظمات المجتمع المدني في منطقة كما 

للعواقب  الشاملفضالً عن تحليله غير  -واستقالليته وأهميته التقرير منهجية  صحةفي  شككوا حيث

 44التفاقيات.تلك ااالجتماعية واالقتصادية ل

حقوق اجتماعي وعلى مستوى أثير هذه االتفاقيات على الصعيد ت بر معدو التقرير أنمن جهة أخرى، اعت

ال  عمالةفاعلة نتيجة ’بأن االتفاقيات وأقروا أيًضا . واضح تماًماتفاقيات ال يزال غير اإلنسان لهذه اال

بشكل خاص في األمر الذي يتضح ، ‘بعض القطاعات ضمنرأس المال ل توزيعيستهان بها وإعادة 

 المغرب وتونس.

قدرتها على التأثير على لناحية ال سيما اتفاقيات الشراكة تلك، في تعقيد الا بمدى التقييم اعترافً نشر  يُعد

 ناشطي جزء من اددهه هي تحديدًا اإلشكالية التي حوكذلك على الخدمات. هذ بمجملهاة القطاعات اإلنتاجي
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النفتاح التبادل مجرد أدوات  أن هذه االتفاقيات هي أكثر منحيث شرحوا  45،المجتمع المدني في تونس

مدى على البلدان التي وقعت عواقب بعيدة ال تحملهي في الواقع أدوات للتحول االقتصادي بل ، التجاري

تفاقيات والتفاوض بشأنها ، فقد تم تصميم االوعلى الرغم من ذلك 46أسواق عملهم. ، بما في ذلكعليها

دون مراعاة مسبقة لكيفية  ، ومنفي مضمونها التجريد ةشديد األفكارمن على الرغم ، انموذجً باعتبارها 

 47تأثيرها على قطاعات إنتاجية معينة أو أسواق عمل في أي من بلدان المنطقة.

ومن ضمنها ، االقتصادية الداخلية المساراتعن أن اتفاقيات الشراكة ال تعمل بمعزل من المعروف أيًضا 

 والسياسات المالية أو االجتماعية للحكومات. ظيميوالتحديث والتبسيط التناإلصالحات القطاعية 

لتحقيق عائدات ، أنشئ نموذج للتنمية االقتصادية يعتمد في المغرب بعد عقدين من إبرام اتفاقية الشراكة

المتطلبين لكثافة في اليد العاملة، الربح و المنخفضياألسماك  وصيدالزراعة قطاعي لدولة على ل

صناعات تدر أرباح مرتفعة ، والمرتكزة على النفط الخام مثل الفوسفات بعض الصناعاتباإلضافة إلى 

 اإلنتاج اآللي إللكترونيات الطيران أو قطع غيار السيارات.وتتطلب يد عاملة قليلة ك
 

حيث ، مثل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،تحسين بعض مؤشرات االقتصاد الكليأدى هذا النموذج إلى 
وفي هذا ٪. 7٪ إلى 1، وإن كان ضمن هامش واسع إلى حد ما من 1998م العا شهًدا ارتفاعًا في

مو المستدام الن تزايد أن هذا ال يعكسيحذر تقييم حديث أجراه مركز السياسات للجنوب الجديد السياق، 
، مثل زيادة الصادرات للمغربكبيرة أخرى االتفاقية جلبت فوائد بل يظهر أن ، الذي توقعه الكثيرون

وقد تباطأ تأثير التقاطر إلى  48ستثمار األجنبي المباشر وانخفاض األسعار وانضباط السياسة.وزيادة اال
األسفل بشكل أكبر حيث ال تساهم شركات ناجحة عديدة في إيرادات الدولة، بحكم انتمائها إلى تكتالت 

 .)أوفشور( معفاة من الضرائب أو تمتّعها بوضع خارجي
 

بشكل كافي، كما أنها لم تنجح في مواطني المغرب تلبي حاجات لمؤشرات لم ومع ذلك  فإن هذه الفوائد وا

للفقر المدقع وفشلت في التصدي  49،إيجاد فرص العملالزراعة من أجل  جعل المغرب أقل اعتمادًا على

، يعد المغرب 40، التي تكاد تبلغ لقياس الالمساواةجيني  عامللمالمرتفعة معدالت لنظًرا ل: مساواةوالال

 أي نمو وظيفي ن جهة أخرى، لم تعكس هذه المؤشراتومالبالد األقل إنصافًا بين البلدان المغاربية.  من

المهاجرين المغاربة غير النظاميين الذي يمثل فئة كبيرة من  –عادل للشباب المغربي استخدام أو 

 المتجهين إلى أوروبا.

، ة يخلقها نموذج التنمية المغربييثالثة تحديات رئيس 201750تقرير البنك الدولي لعام  يحدد

 في سوق العمل:ا وتحديدً 

. العاملة القوى في اإلناث مشاركة خاص بشكل تنخفض حيث ،والنساء للشباب خاصة ،الدمج غياب •

 صعوبة كلشي مما العالي، التعليم ذوي الشباب بين سيما ال الشباب، بطالة معدل ارتفاع إلى باإلضافة

 .عملال سوق دخولهم لجهة بالغة

 ، حيثفي سن العملمن هم الستيعاب ا لم يكن خلق فرص العمل كافيً . نمو بطيء في الوظائف •

 ،تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطةاألقدم واألكبر، بينما يتركز التوظيف الرسمي في الشركات 

قدرتها على العمل والتوسع وتوفير فرص عمل  تحديات تعيق غالبيات المنشآت،والتي تشكل 

 .ميةنظا

 شهدت أخرى، جهة من. العمل سوق على النظامي غير القطاع يسيطر حيث ،الوظائف جودة تدني •

 التي الخدمات في متركزة فهي الخدمات قطاع في العمالة أما بطأً، أكثر نمًوا الزراعية غير العمالة

 .ةالكافي حمايةبال يحظون ال والعمال منخفضة تاجيةاإلن أن كما. منخفضة مهارات تتطلب

يُنظر إلى انخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة وضعف التعليم العالي وعدم التوافق بين المهارات 

، حيث يمثل التعليم تحديًا فاع معدل بطالة الشباب في المغربواحتياجات السوق على أنها أسباب الرت

ارتفع معدل  وفي حينكان أميين. رب ثلث السا، كان ما يق2014عام الاجتماعيًا واقتصاديًا رئيسيًا. في 

 12و  7تتراوح أعمارهم بين لألطفال الذين بالنسبة  2014عام ال٪ في 94.5االلتحاق بالمدارس إلى 

( وما فوقسنة  15) الراشدينبلغت نسبة المغاربة ، 2015عام ال. في متدنيًامستوى التعليم  ال يزال، عاًما

٪ 14.6 ئي، وافقط على التعليم االبتد٪ 38.7ينما حصل ب ،٪34.6الذين لم يحصلو على تعليم رسمي 

 52سنوات، 4.4في المغرب يبلغ متوسط مدة الدراسة  51عالي.التعليم على ال٪ 8.6ثانوي و على التعليم 

ثالث سنوات من المتوسط وأقل من أكثر من ( 6.3العربي )الدراسة متوسط أي أقل بسنتين من 

 53.العالمي
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 الة غير النموذجية الح –: الجزائر 2المربع 

الجزائر اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي  أبرمتالدبلوماسي واالقتصادي،  الغزلمن  كثيرالبعد 

بشكل أكبر من قطاعها اإلنتاجي تحمي  التفاوض على تدابير أنها نجحت في بيد، 2005 العام في

 المغرب أو تونس. تلك المطبقة في

لرسوم الجمركية على معظم ااالتحاد األوروبي  عبر إلغاء الجديدة العالقة االقتصاديةافتُتحت هذه 

 هدفت الجزائر إلىللجزائر باالحتفاظ برسومها الجمركية المؤقتة. والسماح الصادرات الجزائرية، 

 2017عام الالتخلص التدريجي التي كان ينبغي أن تنتهي في  لفترةالوطنية  هاحماية صناعات

 .2020 عامالحتى  ُمّددت هاولكن

 

كيف  من خاللها تحدد خطة عملأن تقدم الجزائر اتفاقية الشراكة من المفترض، وفقًا لمتطلبات 

أن وبما فعلي واسع النطاق.  تحريرحتى اآلن لم تتحقق الخطة وال أي  ،، لكنالبالد تحرير أسواق

لجزائر القليل السياسي واالقتصادي، تلقت ا بالتحريردعم االتحاد األوروبي مشروط إلى حد كبير 

حيث بلغ  البلدان المغاربية األخرى،من المساعدة المالية من االتحاد األوروبي مقارنة بجيرانها في 

مليون  454.8مليون يورو للمغرب و  698.5، مقارنة بـ مليون يورو 61.4سنوي المتوسط ال

 54.لتونسيورو 

 فالجزائر تملكف المباشر. ة للتكيّ جعله أقل عرضتاالقتصاد الجزائري  بنية، فإن بالرغم من ذلكو

يات عالية من العمالت األجنبية واحتياط المحلي اإلجمالي في المنطقةأكبر نصيب للفرد من الناتج 

 باإلضافة إلى ميزان تجاري إيجابي. –وأكبر حجم للصادرات إلى االتحاد األوروبي وفائض مالي 

، والتي تعد اطيات النفط والغاز في الجزائرتياألسباب الرئيسية لهذه المؤشرات الخارجية هي اح

، كما هو الحال مع بالنسبة للجزائر لتصدير.ل منتج الرئيسياللبالد واإليرادات المصدر الرئيسي 

تعتمد بشكل  الجزائرألنه يجعل سيف ذو حدين بمثابة اقتصاد قائم على النفط والغاز، فإن هذا  أي

مرة  حصلكما  -تقلبات كبيرة بمرور الوقت ل تتعرضالتي أسعار النفط والغاز العالمية  كبير على

في أحد أكبر  19-كوفيد جائحة  ت، عندما تسبب2020عام الفي الربعين األولين من  جديدة

من  تمكن - جميع األحوالفي  -ي الوقت نفسه فولكن، التراجعات في تاريخ أسواق النفط العالمية. 

، والذي يعتمد بشكل كبير على الدعم االتفاق الذي سبقي االقتصادي الجزائر الحفاظ على النموذج

، فضالً عن درجة أعلى بكثير من تنظيم الدولة للصناعات والخدمات لزراعةالحكومي للطاقة وا

 اإلنتاجية .

 على نطاق واسع من، كان من الصعب قياس الفوائد االقتصادية المذكورة في التقييم المرحلي في تونس

وفي  55٪3٪ و 1هامش نمو الناتج المحلي اإلجمالي بين  بلغ، لسنوات السبع الماضيةا خالل. المواطنين

بلغت نسبة كما ٪ في المغرب. 5مقارنة بأقل من  56،٪ من السكان 15 بلغت نسبة الفقر 2015عام ال

 ٪.36.3هذه النسبة حيث بلغت ، وأكثر من ضعف ذلك بين فئة الشباب، ٪15البطالة 

مة التي يعاني منها االقتصاد التونسي هي أزمة بنيوية، ومترسخة ضمن لكم من الواضح أن األز

وفي هذا اإلطار، مجموعة معقدة من السياسات المالية، عجز القطاعات المنتجة، وتحديات الحوكمة. 

 للعقبات الرئيسية للتنمية االقتصادية في تونس على عدة عناصر رئيسية: ةاألخير اتالتحليال تركز

متصلين ولديهم من قبل أفراد وشركات  طاعات إنتاجية معينةعلى قالسيطرة النخبوية وستحواذ اال• 

عتمدة من قبل الم بالمحسوبيات علنيوازنة بشكل  57تحليالت اقتصادية نددتحيث ، إمكانيات الوصول

 58.التونسية المتعاقبة الحكومات

 شروط الصرفى االنقسام بين العمل التي تعزز انعدام األمن الوظيفي من خالل الحفاظ عل أنظمة• 

النظام غير  العمل، مما يدفع الناس إلى حة و "مرونة" العقود محددة المدةالصارمة للعقود المفتو

 األمن الوظيفي. ويحرمهم

 59التفاوتات االجتماعية والديموغرافية واإلقليمية. وتفاقم بنيويًاالنظم المالية التي ترسخ • 

التي تستلزم كثافة عمالية في  اإلنتاج عن المحاصيل تبعد منصفةر غير فعالة وغي زراعيةسياسة • 

مساهمة بذلك بارتفاع معدالت البطالة وتفاقم حدة ، نحو المناطق الساحليةوتحّولها نحو المناطق الداخلية 

 60التفاوتات اإلقليمية.

لحلول المقترحة على ا تتباين، ليل الصعوبات االقتصادية في تونستح الرغم من التوافق الغالب علىعلى 

والدولي، بما في ذلك  المحليمن الدعوات من قبل منظمات المجتمع المدني وتتراوح  –نطاق واسع 

اإلصرار على استمرارها  ، إلىإنصافًا لكل من اإليرادات والفرص، لخلق توزيع أكثر منظمة أوكسفام
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يجسده تقرير  وهو خيار، األخير األوروبي حتى اآلن المسارتبع االتحاد إ. التحريرمسارات  وتعميق

مزيد من  التحرير ما هو إألسيطرة النخبة على ل إيجاد حلبأن  يعتبرالذي  201461عام لالبنك الدولي ل

 .التحرير

تفتقر اتفاقيات الشراكة ، في الضفة الشرقيةاالتحاد األوروبي بالمقارنة مع اتفاقيات الشراكة مع جيران 

 هائلةبإمكانيات يتمتع وهو  ،التجارة الفعال تحريرمن أجل اسي واحد المغرب وتونس إلى عنصر أسمع 

هو تحرير الخدمات من  هذا العنصر .الحر التبادل التجاريالتفاقيات تحسين نتائج التنمية ناحية وموثقة ل

للهجرة  البنيوي، التحرير أو بعبارة أخرى 62يعيين،خالل السماح بالحركة المؤقتة لألشخاص الطب

 63ية.االقتصاد

 وروبيةاأل ساتاالسي صناعة في االتساق عدم 3.3

السنوات  خاللبشكل متزايد  جليًافاقيات الشراكة تدابير تحرير الهجرة االقتصادية في اتبات تجاهل 

 الحر التبادلالجيل التالي من اتفاقيات ، حيث بدأ االتحاد األوروبي بالتفاوض بجدية على الخمس الماضية

في ، بشكل سريالمعمق والشامل  الحر التبادلمفاوضات اتفاقية  وقد أجريتونس. مع كل من المغرب وت

، ت المغرب خارج نطاق النقاش العاممفاوضا في الوقت الذي ظلت فيهمغلقة.  تقنيةالغالب في اجتماعات 

 تأثيرال مواضعبعض  تونس إبرازجزاء من المجتمع المدني في استطاع التدخل العلني والنقدي أل

 64المجال العام.ووضعها في  المرتقي لهذه االتفاقياتماعي االجت

إلى تعقيد  2015عام اللسياسات الهجرة من أدى الدور السياسي البارز ، المفاوضاتوتيرة مع تسارع 

بشكل متزايد. تشير المراجعة المكتبية والمقابالت التي أجريت لهذه الدراسة إلى أن  اتبمجال السياسال

عواقب  يؤدي إلى، مما قد ينالداخلياالتساق واالنسجام طقة تفتقران إلى تجاه المنالسياسات  مجموعتي

 بعيدة المدى. حاالت عدم االتساق هذه هي:

 فعليًاالمطبقة  التحريرنماذج ففي خلق حوافز للهجرة. االقتصادية سياسات لالتحاد األوروبي تساهم • 

القطاعات التي توفر معظم فرص العمل للغالبية تؤدي إلى فقدان الوظائف في  وتلك المطروحة حاليًا

حتى في االقتصادات  بنيويدون إحداث تحول من  –البلدان تلك األقل مهارة من القوى العاملة في 

تعويض هذه الخسارة عن طريق خلق أنواع أخرى من الوظائف. ومن المرجح أن يستمر  تتمكن من

 .بادل الحر المعّمق والشاملالتإذا تم التوقيع على اتفاقيات  التوّجههذا 

في  تحرير التبادل التجاريمنع  عبرالتنمية االقتصادية سياسات الهجرة في االتحاد األوروبي تعيق • 

التبادل الحر اتفاقيات مناقشات  تتوّخىالخدمات من خالل الحركة المؤقتة لألشخاص الطبيعيين. ال 

، حرية حركة السلع ورأس المال مزيًدا من ل تريدب، في هذا المجال التحريرزيادة والمعّمق  الشامل

 لبلدان المنطقة. ةاالقتصادي التحريرمن فوائد  البنيويةيحد من الناحية  مما

. مساهمة السياسات االقتصادية لالتحاد األوروبي في خلق حوافز 3.3.1
 تشجع على الهجرة

ستنعكس على نزوح  لتبادل التجاريتحرير ااتّضح في وقت مبكر من تنفيذ اتفاقيات الشراكة أن كلفة 

ا، من ضمنها قطاعي السيارات  65.والعملرأس المال  في المغرب، شهدت بعض القطاعات نموًّ

كومي السخي والطيران، خالقة بذلك عشرات اآلالف من فرص العمل، وإن كان ذلك بفضل الدعم الح

، وما إلى ذلك(. ومع ذلك، لضريبيةا ، واإلعفاءات، والمجمعات الصناعية التبادل التجاري الحر)مناطق 

فإن مساهمة القيمة المضافة والتأثيرات غير المباشرة لهذه القطاعات ال تزال تطرح تساؤالت عدة، ال 

 .مواطن الشغلخسائر هائلة في ب متسببة مة أخرى مثل النسيج والصلبقطاعات مه بعد تراجعسيما 

الجفاف من  نتيجةطالت الوظائف في القطاع الزراعي ُعّوضت الخسارة الهائلة التي ، 2019عام الفي 

 أُنشئوظيفة في الريف، بينما  85000تم االستغناء عن   - المناطق الحضريةخالل مكاسب في 

لكن هذه الخسائر والمكاسب أثرت على مجموعات سكانية مختلفة  66في المراكز الحضرية. 250.000

في الغالب على األشخاص  الزراعةفقدان الوظائف في . يؤثر ال تملك القدرة على تغيير نوع عملها

 منيخفي فجوة عميقة  2019عام لل ‘للوظائف المكتسبة’، لذا فإن مؤشر االقتصاد الكلي هشاشةاألكثر 

طق الزراعية المتدهورة لهجرة من المناعلى األشخاص تشجع ايخلق حوافز  كما أنهعدم المساواة. 

 الجفاف وفقدان الدخل. نتيجةضرًرا األكثر ت تعتبر، والتي اقتصاديًا
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حيث "ال ، التبادل التجاري وحدهبطالة الشباب في المغرب صنيعة اتفاقيات  قضايابطبيعة الحال، ليست 

، في الوقت نفسهلكن،  67يمكن ألي اتفاقية تجارية أن تكون بديالً عن برنامج هادف لإلصالح المحلي".

يين لحث االتحاد األوروبي على إجراء تقييم ألثر االستدامة كان حجم وطبيعة تأثير هذه االتفاقية كاف

 حاليًا. بشأنهاالتفاوض  يجريالتي  والمعّمق التبادل الحر الشاملالتفاقية 

دد قليل في التقييم مكاسب في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في ع الحسابيىةتظهر نتائج النمذجة 

في الوظائف عالية المهارات بنيوية ، وخسائر ٪(4والفاكهة  ، الخضار٪7 المعدّاتمن القطاعات فقط )

في فقدان الوظائف  ذلك تداعياتتتّضح  68. ٪ عبر جميع القطاعات األخرى.3.1٪ و 0.1تتراوح بين 

الذي يوظف نسبة  ٪ في قطاع الحبوب والمحاصيل2.6 ، بما في ذلك خسارةالتي تتطلب مهارات أقل

ة اقتصاديًا في المغرب. يسلط التقييم الضوء أيًضا على الخسائر المحتمل هشاشةكبيرة من السكان األكثر 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من  وأيًضا، في بعض قطاعات التصنيع المهمة مثل الجلود

. من المحتمل أن ذوي المهارات العاليةخدمات األعمال التي توظف عادةً أعدادًا كبيرة نسبيًا من العمال 

لم هذه النمذجة مع العلم أن  69.من العمال ذوي المهارات العالية٪ 2.3جه هذا القطاع انخفاًضا بنسبة يوا

فقدان  أندوافع الهجرة،  إلى واستناًدابناًء على الديناميكيات السابقة يمكننا االستنتاج ، حتى اآلنتوضع 

سيبقي أو يعزز العوامل المغربي  الوظائف التراكمي في القطاعات التي توظف أعداًدا كبيرة من الشباب

 االتحاد األوروبي.فعة للهجرة إلى االد

 الحر التبادل اتفاقية على التوقيع تكاليف بأن لالعتقاد مؤشراتال تدفعنا ،المغرب في حصل كما تماًما

 المفوضية أعدتها التي األثر دراسة أن ومع. لتونس بالنسبة جدًا باهظة ستكون والمعّمق الشامل

 التبادل تفاقيةال نتيجةك ٪7 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج في نمًوا تشهد قد تونس أن تزعم وبيةاألور

 انكماش من األلمانية الخارجية وزارة من بتكليف أُجريت أخرى دراسة تحذر ،والمعّمق الشامل الحر

 أُجريت التي ،تفاؤالً  األكثر الدراسة أيًضا تظهر لكنو 70.٪0.5 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج في طفيف

 أجريت التي األثر دراسة في المطبقة الحسابية النمذجة أنماط معتمدة ،األوروبية المفوضية من بتكليف

 :ذلك يتضّمن ،والعمل المال رأس نزوح لناحية تونس على وخيمة عواقب 71،لمغربا في

التونسيين ظف أعداًدا كبيرة من خسارة ثابتة للوظائف التي تتطلب مهارات متدنية في القطاعات التي تو• 

-٪ ، 18.5-والمالبس والسلع الجلدية ) النسيج، مثل لنساء التونسيات، وخاصة اذوي المهارات المتدنية

 ٪ على التوالي(.15.4-٪ و6.4

-في قطاعي المالية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) عالية كفاءات التي تتطلبفقدان الوظائف • 

 ٪ من الناتج اإلجمالي الوطني.10 تولد هذه الوظائفمع العلم أن ى التوالي(. ٪ عل3.8-٪ و 4.4

٪ من 8حوالي  تبلغ قيمته، وهو قطاع الزيوت النباتيةقطاع ٪ في 4.4مكاسب محتملة تبلغ حوالي • 

 72القيمة المضافة الوطنية.

من تكاليف التجارة  ملحوظالتي ستقلل بشكل ، والمعّمق التبادل الحر الشاملهناك مخاوف من أن اتفاقية 

، والمالبس في تونس النسيجطاعي من تآكل القدرة التنافسية لقفي الوقت نفسه ، قد تزيد لبعض القطاعات

دخاًل إضافيًا لألسرة، مدخلة بذلك ، من الوظائف للمرأة التونسية الكثيرا تقليديً تمثّل قطاعات وفّرت والتي 

الذي أجرته المفوضية األوروبية خسائر كبيرة في الوظائف في  . يتوقع التقييمالفقرومحصنة إياها ضد 

و ٪ 6.4-، و ئف التي تتطلب مهارات عالية٪ للوظا18.8-٪ و 6.9-على التوالي  وهمهذين القطاعين: 

 .٪ للوظائف منخفضة المهارات8.5-

في خفض ويشير التقرير كذلك إلى أن "عدد العمال األكثر مهارة واألقل مهارة على حد سواء سين

بشكل أساسي في  -األجور بشكل أسرع  تنمو فيهاالعمال إلى قطاعات أخرى  سينزححيث  ،القطاعين

التبادل الحر اتفاقية يعكس هذا التعميم روح مفاوضات  73األخرى". المعداتالزيوت النباتية وقطاعات 

يجابيًا على مستوى يكون إفي حين أن مثل هذا التحول في الوظائف قد فعبر المنطقة.  والمعّمق الشامل

خاصة أن ، األسر إلى مزيد من الفقر يعّرض قد ،، إال أنه من حيث التجارب المعيشيةاالقتصاد الكل

لبحث عن وظائف في ا فرص قد ال يقيمون في مناطق مالئمة وقد يحرمون منعمال النسيج السابقون 

 القطاعات التي تشهد نمًوا مستقبليًا.

٪ من 11رب اما يق تنقّلفي  التبادل الحر المعّمق والشاملاتفاقية ، من المتوقع أن تتسبب بالنسبة لتونس

تقديرات كما أن ال٪ من العمال األكثر مهارة عبر القطاعات على المدى الطويل. 8العمال األقل مهارة و 

حيث لن  ،زيادة الفقر تخفي هذه األرقام الحقيقة المؤلمة المتمثلة في مشابهة. القصيرة المدى تعكس نتائج

 الطويل.القصير و قطاعات عملهم على المديينيتمكن العديد من العمال من تغيير 
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لهجرة النظامية وغير ة لافعالدالرئيسية  العوامل، يُنظر إلى فقدان الوظائف على أنه أحد ناقشنا سابقًاكما 

 المؤهالت.، بغض النظر عن المغاربة والتونسيين إلى أوروبا النظامية للشباب

 . سياسات االتحاد األوروربي للهجرة تعرقل النمو االقتصادي. 3.3.2

ق. حيث أظهر تحرير الخدمات عقبة أساشّكل ي سية في مفاوضات اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمٌّ

 لتضييق نطاق الحركة المؤقتة لألشخاص لتشمل فقط شديًدامياًل االتحاد األوروبي حتى الوقت الحالي 

، مثل العمال مقدمي خدمات التعاقدئة محدودة من النخب اإلدارية والمهنيين والخبراء الفنيين وف

 اتعمال الخدمبحاد األوروبي والدول األعضاء ، يتحكم االتسميين في الزراعة. وبهذه الطريقةالمو

القطاعات الوظائف منخفضة القيمة في هم وكذلك ويحد من دخول، المتدنيةذوي المهارات  األجانب

ي تهيمن عليها ، أو القطاعات التالبناء التي يهيمن عليها الذكور المربحة نسبيًا مثل قطاعات النقل أو

 الرعاية. قطاع ، مثلالموظفينفي تعاني من نقص والتي  النساء بشكل أكبر

العامة لتجارة  من االتفاقيات 74- 4 النمط - األربعة لتقديم الخدمات األنماطتعتبر هذه المسألة واحدة من 

 النمطمن حيث المبدأ ، يُنظر إلى  التبادل الحر.التي تشكل األساس لجميع اتفاقيات (، GATS) الخدمات

 - مواطنيهاموظفين من شركة إنشاءات تونسية أو مغربية  تستقدم، مثال؛ مؤقتً  باعتباره للتحرير 4

أكثر من  تب تتماشى مع الرواتب الوطنيةروا وتقدم لهمللقيام بالعمل،  -، إلخ السائقين وعمال البناء

عبر يشكل تنقل األشخاص هذا ، الشركات ميزة تنافسية. وبالتالي ، مما يمنح هذهرواتب االتحاد األوروبي

 للمجتمعات األكثر هشاشة تحديًداهاًما للدخل للبلدان الشريكة، ومصدًرا إمكانية الحدود لتقديم الخدمات 

الدراسات حول العديد من تجد  . باإلضافة إلى ذلك،النظاميةافز الهجرة غير مما قد يزيل حو -اقتصاديًا 

لبلدان المنخفضة مكاسب إيجابية لكل من البلدان ذات الدخل المرتفع وا للتحرير 4النموذج تأثير 

 75بدأًل من العمال ذوي المهارات. محدودي المهارات حركة العمال، والتي تنشأ من والمتوسطة الدخل

 ،الخدمات تحرير، مما حد من أي تقدم على هذا الصعيد يُحرزكل من المغرب وتونس، لم  في حالة

الخدمات  بتحريراالتحاد األوروبي  يتمسك. والمستحدثةوبالنتيجة قّوض تأثير اتفاقيات التبادل الحالية 

 –البلدان ، وفي الوقت نفسه يستثني الحركة المؤقتة للعمالة من هذه كأمر واقعالمغرب وتونس داخل 

 من المفاوضات. - نموذًجا أساسيًا لتبادل الخدمات

يشّكل  المسألةأن عدم إحراز تقدم في هذه على تونس كما شّددت الجهات المتحاورة في العاصمة 

بعدم الذي يقضي وصف الكثيرون موقف االتحاد األوروبي وفي السياق نفسه، . إهانة كبرىو انزعاًجا

ي" أو "غير عادل" أو حتى خدمات في أوروبا بأسعار تنافسية بأنه "غير منطقال بتزويدالسماح للتونسيين 

مثاًل قطاع  ،ت التونسي على الشركات األوروبيةقطاع الخدماانفتاح  يتوقعخاصة إذا كان ، "منافق"

 76دون أي معاملة بالمثل.من ، ركات القانونية وشركات المقاوالتة العالمية أو الشيباسحالالرقابة 

والمحللين االقتصاديين  77المجتمع المدني التونسيأوساط ، تزايدت معارضة انعدام التكافئ هذاة نتيج

كما ، التبادل الحر المعّق والشاملاتفاقية  كتلك التي تطرحها االقتصادي التحرير حيال زيادةالمستقلين 

 –ادي والوظائف االقتص تباطؤ النشاطكلف تونس أكثر من حيث يس تحرير كهذاأن أنهم أكدوأ على 

التوترات السياسية داخليًا ومع االتحاد مفاقمة بذلك ، تخلق أيًضا حوافز إضافية للهجرةبالتالي، س

 األوروبي.

المفاوضات الجارية حول اتفاقية دفعت هذه المعارضة الحكومة التونسية إلى السعي إليجاد رابط بين 

، بحجة أن حرية حركة السلع حر الشامل والمعّمقالتبادل التسهيل التأشيرة والمفاوضات حول اتفاقية 

 أن التحاد األوروبيا اعتبر ،ومع ذلك 78اص.لألشخ التنقلوالخدمات تتطلب أيًضا قدًرا أكبر من حرية 

ايدة بشأن عواقب بمثل هذه التنازالت. أدت المخاوف المتزال يسمح  السياسي في الدول األعضاءالمناخ 

التبادل مفاوضات اتفاقية  تعطيلإلى  19-كوفيدسياسي العام بسبب جائحة ، والسبات التوقيع االتفاقية

 الحر الشامل والمعّمق. 

من نفس المخاوف  يعززه االتحاد األوروربي انطالقًامستجًدا، بل ليس أمًرا  4 للنمطالتقييدي  النهج

نطق إدارة الهجرة في وهي تضع م -السياسية بشأن زيادة الهجرة التي تغذي شراكات التنقل وخطة فاليتا 

 79خالقة بذلك عدم اتساق بنيوي.، ةالرئيسيأداة شراكتها االقتصادية قلب 

دبلوماسي رفيع المستوى من مؤخًرا وقد أكد  عدم االتساق هذا ضعيفة للغاية.معالجة  إمكانياتيبدو أن 

أن أجندة  ،ياتموجز عن السياسعرض خالل  ،ية محددةأثناء مناقشة حالة مغربفي االتحاد األوروبي 

 التبادلات حول تحرير في التأثير على المحادثعلى األرجح تستمر سفي االتحاد األوروبي شراكة التنقل 
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لهجرة لاالتحاد األوروبي ، تسهيل هو متوقع، كما الشيئ بالشيئستكون مبادلة حيث ’، في الخدمات

ابل زيادة المغرب لتكثيف التعاون بشأن ، في مقمثاًل األعمال والطالب والعمال الشباب،  القانونية لرجال

  80.‘السماح بالعودةفي ذلك عند العودة و ، بمالنظاميةمكافحة الهجرة غير ا

ثله مثل ، مإحجام المغرب’ الجمود حيالدة من هذا المحادثات لكسر ارًحا االستفتويتابع الدبلوماسي مق

 81.‘الثة، عن إعادة قبول مواطني الدول الثباقي دول الجوار الجنوبي

 سدّ الثغرات  4. 3

وغير المتسقة أيًضا بين سياسات الهجرة والسياسات المعقّدة  للتفاعالتالعميق التحليل أعاله التأثير يُظهر 

 فيما بعد تُعالجالحر حوافز للهجرة، والتي  التبادلحيث تخلق اتفاقيات  -االقتصادية في االتحاد األوروبي 

االتحاد األوروبي  ةمطالبكجزء من التجارة والتعاون االقتصادي  تحريرمزيد من  اشتراطمن خالل 

 الهجرة. تنظيمإجراءات من  بمزيد

البنيوية عبر توجيه دعم كبير بواسطة آليات تنمية حاول االتحاد األوروبي معالجة بعض هذه اآلثار 

الستثمار الخارجي خطة ا أُطلقت، 2017حزيران/ يونيو باإلدارة الفعالة للهجرة. في  ومشروطةمختلفة 

لق فرص مليار يورو( في المغرب. تهدف الخطة إلى تعزيز النمو الشامل وخ 4.1لالتحاد األوروبي )

 82.المغاربة غير النظاميةلهجرة أجل معالجة بعض األسباب الجذرية ، من العمل والتنمية المستدامة

و مليون يور 175)حوالي  التعاضدي الطارئصندوق االتحاد األوروبي أعلن أنه سوف يتم إطالق 

و  2014 مليون يورو بين عامي 107، واتفاقية شراكة الهجرة )مليون يورو لتونس( 15للمغرب و 

 تأمينغرب وتونس على لمساعدة الم 2019العام في  سيُمنحمليون يورو إضافي  55 ، ومبلغ(2021

قليلة من تلك األموال.  يشمل نسبةفيما لكن، في الواقع لم يكن هناك موافقة وتعاقد إال أمن حدودهما. 

تكثيف  2018ديسمبر كانون األول/ ، قرر االتحاد األوروبي في سابقًا ناقشنا، كما باإلضافة إلى ذلك

الجزء  استُثمر، مليون يورو 148امية بتمويل قدره ضد الهجرة غير النظ مكافحتهدعمه للمغرب في 

 األكبر منه في أمن الحدود.

على اقتصادات هذه  الحر التبادلتفاقيات ال البنيوية اآلثار تصلحن هذه الجهود أن ولكن ال يمكن ألي م

البلدان وعواقبها بعيدة المدى على األشخاص الذين وقعوا في الجانب الخطأ من التحوالت االقتصادية 

وة في الهيكل الالحقة. تبدو الطبيعة الخاصة لهذا "التعاون اإلنمائي" بشكل متزايد وكأنها محاولة لسد الفج

بمنح صغيرة ، بينما تحافظ سياسات تحرير التجارة جنبًا إلى جنب مع التباطؤ االقتصادي العام 

 طوفان السخط االجتماعي.ى والتحديات الداخلية للبلدين عل

 خالصات وتوصيات  4

لكثير من بذل ا –االتحاد األوروبي والمغرب وتونس  - الجهات المعنية ه ينبغي على كافةمن الواضح أن

مع وتوافقها ، سات الهجرة واالقتصاد المستقبليةسيا تناسقلمعالجة أوجه عدم االتساق وضمان  الجهود

 .هشاشةاألشخاص األكثر  من ضمنهم، جميع المواطنين من أجل مصلحة، والعمل حقوق اإلنسان

ج التنمية على أن نموذ ينةمتأدلة لكن توجد ، قيمة في حد ذاتها تشكلية للبلدين أن التنمية االقتصادصحيح 

من قبل االتحاد  المطلوبمدعوم أو حتى ال، االقتصادية الخاص بهما، على األقل في المغرب وتونس

. بغض عكسيةتأثيرات  يخلق -األوروبي كشرط للمساعدة االقتصادية أو استمرار التعاون االقتصادي 

بالنسبة  له تداعيات ضارةالنموذج  هذا فإن ،معدالت الرفاهالكلي ومتوسط  النظر عن مؤشرات االقتصاد

 حيث تتأثر، الشباب والنساءفئتي ، وخاصة في هذه البلدان هشاشةمن األشخاص األكثر  هائلةعداد أل

 تعريضالتغيرات في قطاعات االقتصاد المختلفة. تساهم هذه التطورات في نتيجة عيشهم مسبل 

 بالمتضررينتفاقم العوامل التي تدفع كما أنها المساواة، الال وتعميقيد من الفقر مجموعات معينة إلى مز

 إلى الهجرة نحو االتحاد األوروبي.

ل ، من خالقتصادية الذي يخلق حوافز للهجرةيدعم االتحاد األوروبي نموذج التنمية االعلى صعيد آخر، 

قطاع العمل غير وتساهم في تعزيز ، ولة واسعة النطاق في بعض القطاعاتبطا قد تخلقالسياسات التي 

والبطالة الجزئية في جميع مرافق  للعمل غير المنظم تزايد الطابعالتي تسهم في وقلة التوظيف النظامي 

 القروض إبدالالقروض )توريق الهجرة من خالل  يكبح هذا النموذجومن ناحية أخرى، . االقتصاد

ل مشاريع خلق فرص العمل ، مثعلى أساس مخصصتصادية والتدخالت االق(  للتداول قابلة بسندات

 . الطارئاالئتماني األوروبي صندوق المن الصغيرة الممولة 
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عدم االتساق تحقيق المكاسب للبلدان المتضررة واالستقرار االقتصادي األشمل للمنطقة معالجة يستلزم 

ل لصالح تنمية اقتصادية تعم، وتشجيع البلدان على إنشاء نماذج واإلقليمي الوطنيهذا على المستويين 

 وبطالة الشباب. البنيويةمساواة الال، من خالل معالجة القضايا مثل الناس

 مجموعاتعلى هذا نقل الوظائف تل البنيويمعالجة التأثير تتضمن الحلول الملموسة لهذه التحديات قد 

، البلدينالنسيج أو الجلود في كال ، مثل الشباب في القطاع الزراعي أو النساء في صناعات معينةسكانية 

اتفاقية تبادل حر شامل كجزء من أي  متعدد السنواتالدعم من ال أوسع نطاقًابرامج إدراج من خالل 

لتحرير الخدمات من خالل  4 النمطاالتحاد األوروبي  يُدرجفي المستقبل. الحل اآلخر هو أن  ومعّمق

فوائد  وفي حين أننا نعرف ماهية. المستقبلية اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمقحركة األشخاص في 

زيادة تنقل المهنيين والعاملين في قطاعات الخدمات بما في ذلك ب عن السماح المتأتيةاالتحاد األوروبي 

في أخرى هناك فوائد نعتبر أيًضا أن ، ولكن ستشارات والتمويل والنقل والبناءتكنولوجيا المعلومات واال

سائية مثل الرعاية. وهذا يعني أيًضا تسهيل اإلقامة المؤقتة لهؤالء القطاعات التي تركز على العمالة الن

 العمال في أوروبا ألسباب تتعلق بالعمل.

 توصيات

 إفريقيا شمال بلدان لحكومات

، االعتبار بعين الجندر قضايا تأخذفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمق تإجراء دراسات أثر ال •

ي توظف العدد األكبر من السكان المهمشين )الزراعة، فروع وتركز بشكل خاص على القطاعات الت

 محددة من الصناعات، إلخ(.

، ممثلين عن القطاعات كالنقابات العماليةتنظيم مشاورات وطنية أوسع، تشمل كافة الجهات المعنية ) •

المتأثرة، خبراء في الجندر، واقتصاديين مستقليين( من أجل صياغة وتقديم تعديالت عملية في 

 ياسات االتفاقيات بشكل يحول دون خسائر فادحة في التوظيف في القطاعات األكثر تضرًرا. س

طلب دعم بنيوي لتأمين مسارات إعادة تأهيل واقعية أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرًضا  •

 لخسارة عملهم. 

 الصحة والتعليم. طلب دعم بنيوي يهدف إلى تعزيز وتحسين إمكانيات الخدمات العامة في قطاعي  •

 

 وفق الخدمات لتحرير الرابع النمط والمعّمقة الشاملة التجارة اتفاقيات تتضّمن أن على اإلصرار •

 هذه في الهجرة إدارة ألولويات األوروبي االتحاد إدراج ومراجعة الخدمات في التجارة اتفاقية

 .االتفاقيات
 

 التبادل اتفاقياتالسياسات االقتصادية تسمح لبنود  معالجة تفاقم الال مساواة االجتماعية والتأكد من أن •

 . الالمساواة تقليص في الجدية بالمساهمة قوالمعمّ  الشامل الحر

 

 والدول األعضاء التحاد األوروبيمؤسسات ال
 

تحليل عدم االتساق في السياسات على مستوى البلد والمنطقة ومعالجة الثغرات من خالل إصالحات  •
 ات االقتصاد والهجرة.مصممة خصيًصا لسياس

التفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمق على الفئات الهشة في  إدراج تقييمات حول اآلثار المحتملة ل •
 وتقديم حلول تحدّ من تلك اآلثار. -خاصة فئتي الشباب والنساء -البلدان الشريكة 

نظًرا للضرر الكبير الذي قد اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعّمق من  الزراعياستثناء القطاع  •
 83في هذا القطاع، وبالتالي على األمن الغذائي. فرص العمل ا فيينعكس انعدامً 

لتأمين مسارات إعادة التأهيل أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرًضا لخسارة توفير دعم بنيوي  •
 عملهم.

 وتحسين قطاعي الصحة والتعليم. العمل مع البلدان الشريكة لتأمين دعم بنيوي يعمب على تعزيز •

 اتفاقية وفق الخدمات لتحرير الرابع النمط والمعّمق الشامل التبادل اتفاقيات تتضّمن أن على اإلصرار •

 . االتفاقيات هذه في الهجرة إدارة ألولويات األوروبي االتحاد إدراج ومراجعة الخدمات في التجارة
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 مالحظات

تونس واالتحاد األوروبي: تحرير التبادل دون تبادل (. المفاوضات الجارية بين FTDES( .)2018المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية )  1

free-negotiations-tunisia-https://ftdes.net/eu-عبر الرابط   2020تشرين األول/ أوكتوبر  5الحريات، استُخرج بتاريخ 
freedoms-trading-without-etrad 

 

، عبر الرابط  2020تشرين األول/ أوكتوبر  6(، )تاريخ غير محدد(. سياسات الجوار األوروبية. استُخرج بتاريخ EU) االتحاد األوروبي  2

https://www.euneighbours.eu/en/policyتاريخ غير محدد(، سياسات الجوار ن األورروبيوالبرلما ؛( .
، عبر الرابط 2020تشرين األول/ أوكتوبر  5األوروبية. استُخرج بتاريخ 

-european-/en/sheet/170/thehttps://www.europarl.europa.eu/factsheets
policy-neighbourhood 

  

تشرين األول/  6. )تاريخ غير محدد(. األجندة األوروبية حول الهجرة، وثائق تشريعية. استُخرج بتاريخ الداخلية والشؤون الهجرة  -( EC) األوروبية المفوضية 3

do/policies/european-we-affairs/what-https://ec.europa.eu/home-، عبر الرابط 2020أوكتوبر 
package_en-implementation-migration/proposal-agenda 

 

الرامية إلى توسيع رقابة االتحاد األوروربي الخارجية للحدود، بما يتجاوز حدودها الجغرافية. وهو يعني تحديدًا تنظيم الحدود من الخارج يصف الجهود  مصطلح 4

 مساهمة دول األصل والعبور في الحد من تدفق الهجرة إلى االتحاد األوروربي

شراكة بين االتحاد األوروربي والدول األعضاء من جهة، ولمملكة متوسطية إلنشاء -(. االتفاقيات األورو1996الجريدة الرسمية للجماعات األوروربية. )  5

u/legallex.europa.e-https://eur-، عبر الرابط  2020تشرين األول/ أوكتوبر  5المغربية من جهة أخرى. استُخرج بتاريخ 
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0318%2801%29لجريدة الرسمية للجماعات األوروربية.  ؛

متوسطية إلنشاء شراكة بين االتحاد األوروربي والدول األعضاء من جهة، والجمهورية التونسية من جهة أخرى. استُخرج -(. االتفاقيات األورو1998)

lex.europa.eu/legal-https://eur-، عبر الرابط  2020تشرين األول/ أوكتوبر  5بتاريخ 
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.097.01.0002.01.ENG 

 

. توفر اآللية األوروبية للجوار 2020-2014مليار يورو للفترة  15.4بقيمة ر آلية الجوار األوروربية المستحدثة يجري تمويل سياسات الجوار األوروربية عب  6

، توى الدولةعلى مس ،٪ من التمويل على أساس ثنائي80، مع شريكة في سياسة الجوار األوروبيةدولة  16الجزء األكبر من تمويل االتحاد األوروبي إلى 

األوروبية إلى حد بعيد أكبر أداة مالية لالتحاد األوروبي في الجوار . تعتبر اآللية وكل من البلدان المغاربيةلعالقة بين االتحاد األوروبي مما يرسخ طبيعة ا

 للبرلمان 232/2014(. المرسوم رقم 2014: االتحاد األوروربي. )من IIلمزيد من المراجع حول الهجرة، أنظر في الملحق  المنطقة.
تشرين األول/ أوكتوبر  5بتاريخ  استُخرجوروربي. األ الجوار آلية إلنشاء 2014 مارس /آذار 11 وجلسة ياألوروب
https://eur-، عبر الرابط 2020

Serv.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDFlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri 

بها االتحاد  يجريلذا فإن معظم الدول التي  -التحاد األوروبي ل التبادل التجاري٪ من إجمالي 1دولة فقط في العالم أكثر من  18 تمثل، باإلضافة إلى ذلك 7

  في تجارة البضائع 27البلدان العميلة والموردة في االتحاد األوروبي ( 2020) وروربية.األ المفوضية٪ أو أقل. 1تقع ضمن فئة تباداًل تجاريًا األوروبي 

Client and Supplier Countries of the EU27 in Merchandise Trade, 2019. Retrieved 5 
October 2020, from 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf 

 

 ، عبر الرابط  2020تشرين األول/ أوكتوبر  5رج بتاريخ استُ  ،التوسيع ومفاوضات األوروربية الجوار سياسة األوروربية المفوضية 8

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf 

 

متوسطية: تحليل العالقات االقتصادية والمالية -تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية في المنطقة األورو(. 2016. )زرب. أ 9
  .ميد يورو حقوق ر المتوسط.بين االتحاد األوروبي ودول جنوب البح

https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/01/Ecosoc-2-Analysis-EN.pdf 

 

تشرين األول/ أوكتوبر  5رج بتاريخ استُ ت سياسية بين المشاركين، لذا تعد غير ملزمة من الناحية القانونية. شراكات التنقل مسجلة قانونيًأ باعتبارها إعالنا  10

 ، عبر الرابط  2020

 

األهداف  ، مع التركيز على البرامج التي تتماشى مع 2016 (، الذي بدأ عمله في كانون الثاني/ ينايرMPF) هي مرفق شراكة التنقلاألداة المالية الرئيسية  11

 كشفالحدود و تنظيممثل  مسائل، والتي تتراوح من  MPFتقوم المغرب وتونس ومصر بتنفيذ مشروعات ممولة من برنامج  .GAMM الرئيسية األربعة لـ

كات التنقل ال تكمن في حجم بطاقات الهوية المزورة، إلى تسهيل التدريب في فرنسا للمواطنين ذوي المهارات العالية في هذه البلدان. ومع ذلك، فإن قوة شرا

من المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة  MPF يدير أداة التمويل الخاصة بها، والتي تعد صغيرة جدًا مقارنة بأدوات االتحاد األوروبي األخرى. 

(ICMPD)  تاريخ غير محدد(. مرفق  سات الهجرة.مليون يورو. انظر: المركز الدولي لتطوير سيا 15.75 2022-2020وتبلغ ميزانيته اإلجمالية للفترة(

 ، عبر الرابط تشرين األول/ أوكتوبر 5استُخرج بتاريخ شراكة التنقل. 

https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/european-and-global-
initiatives/mobility-partnership-facility-mpf  

 

 . 2020حيز التنفيذ في كل من أوكرانيا، جورجيا، مولدوفا، أرمينيا، ومؤخًرا في بيال روسيا في األول من حزيران/ يونيو  القبول وإعادة التأشيرات اتفاقية دخلت 12

(. االتفاقية بين االتحاد األوروبي وجورجيا حول إعادة قبول األشخاص المقيمين من دون تراخيص. 2011من: االتحاد األوروبي. ) 3ر في المادة مثاًل، أنظ  13

 ، عبر الرابط 2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ 

https://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=145
61 

 

 

https://ftdes.net/eu-tunisia-negotiations-free-trade-without-trading-freedoms
https://ftdes.net/eu-tunisia-negotiations-free-trade-without-trading-freedoms
https://www.euneighbours.eu/en/policy؛
https://www.euneighbours.eu/en/policy؛
https://www.euneighbours.eu/en/policy؛
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/170/the-european-neighbourhood-policy
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/170/the-european-neighbourhood-policy
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0318%2801%29؛
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0318%2801%29؛
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0318%2801%29؛
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0318%2801%29؛
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.097.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.097.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf
https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/01/Ecosoc-2-Analysis-EN.pdf
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/european-and-global-initiatives/mobility-partnership-facility-mpf
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/european-and-global-initiatives/mobility-partnership-facility-mpf
https://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=14561
https://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=14561
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 . 2020مقابالت في الرباط وتونس، في شباط/ فبراير  14

ستخرج بتاريخ تشرين ا. اتبحر األبيض المتوسط. موجز سياسال(. دفع الحدود: كيفية خلق تعاون أكثر فعالية في مجال الهجرة عبر 2019ت. عبد الرحيم. ) 15

 ، عبر الرابط 2020األول/ أوكتوبر 

https://www.ecfr.eu/page/-
/pushing_the_boundaries_effective_migration_cooperation_across_Mediterranean.pd
f    

 

كز دراسات الشرق أودنس: مر شراكات التنقل واالتحاد األوروبي ، الجزء األول: أين نحن فيما يتعلق بالتنفيذ وماذا ستكون العواقب؟(. 2014. )سيبرغ. ب 16

 الي متاح عبر الرابط الت ، جامعة سيدانسك.األوسط المعاصرة

https://www.sdu.dk/-
/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/artikler/2014/july/060714_mobil
ity_seeberg1.pdf  

 

  ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ (. نهاية الجوار )الجنوبي(. المعهد األوربي للمتوسط. 2013ك. كاوش. )  17

https://www.files.ethz.ch/isn/165558/Paper_EuroMeSCo_18.pdf  

 

تشرين األول/  5، خطة العمل. استُخرج بتاريخ 2015تشرين الثاني/ نوفمبر  12و 11. )تاريخ غير محدد(. قمة فاليتا في 2015قمة فاليتا حول الهجرة   18

 ، عبر الرابط 2020أوكتوبر 

https://www.consilium.europa.eu/media/21839/action_plan_en.pdf 

 

 ، عبر الرابط 2020تشرين األول/ أوكتوبر  4وربي التعاضدي الطارئ ألفريقيا. استُخرج بتاريخ األ االتحاد صندوق(. محدد غير تاريخ. )األوروبية المفوضية 19

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/about_en 

 

، عبر 2020تشرين األول/ أوكتوبر  4المغرب. استُخرج بتاريخ  –المفوضية األوروبية. )تاريخ غير محدد(. صندوق االتحاد األوروربي التعاضدي الطارئ   20

 الرابط 

africa/morocco-https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north 

، عبر 0202تشرين األول/ أوكتوبر  4تونس. استُخرج بتاريخ  –المفوضية األوروبية. )تاريخ غير محدد(. صندوق االتحاد األوروربي التعاضدي الطارئ   21

 الرابط  

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/tunisia_en 

 

 

تشرين األول/  4المشاريع اإلقليمية لشمال إفريقيا. استُخرج بتاريخ  –المفوضية األوروبية. )تاريخ غير محدد(. صندوق االتحاد األوروربي التعاضدي الطارئ  22

 ، عبر الرابط  2020أوكتوبر 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/regional 

 

 

 IZA 64( تقرير البحث رقم IZA(. رسم خريطة الشتات في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. معهد اقتصادات الشغل )2014ايلور وآخرون. )ج. ت  23
 ، عبر الرابط 2020تشرين األول/ أوكتوبر  5أوروبا. استُخرج بتاريخ   Randو

http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_64.pdf،  الوطنية في البلدان المستقبلة،  التقديراتيعتمد الرقم على
 .محافًظاومن المرجح أن يكون تقديًرا 

 بر الرابط، ع2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ لتونسيون المقيمون في الخارج. ا(. 2017. )للهجرة الوطني المرصد 24

http://data.migration.nat.tn/fr/ 

 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ (. ملف الهجرة: الجزائر، 2013مركز سياسات الهجرة. ) 25

https://migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Algeria.pdf 

 ’.البربر’تُعرف هذه المجموعات اإلثنية في أوروبا باسم   26

 .. الهجرة اتنتقالية للهجرة؟ معهد سياسدولة اتمهيد الطريق لتصبح (. المغرب: 2014. أنظر أيًضا: ه, دو هاس. )2020مقابالت في الرباط، شباط/ فبراير  27
 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ 

-migration-becoming-stage-setting-https://www.migrationpolicy.org/article/morocco
country-transition،  :اكتساب "الصوت" من خالل "الخروج": كيف أصبح المهاجرون المغاربة قوة و ن. شعراوي

. متاح عبر الرابط 539-522(، 4) 20دافعة للتغيير السياسي واالجتماعي واالقتصادي. مجلة دراسات شمال أفريقيا، 
 التالي

https://doi.org/10.1080/13629387.2015.1065037 

-2018( الهجرة الدولية في المغرب، نتائج المسح الوطني حول الهجرة الدولية 2020جميع المعلومات في هذه الفقرة منقولة عن: المفوضية العليا للتخطيط. )  28

 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ . 2019

https://www.hcp.ma/file/216943  

 

 

https://www.ecfr.eu/page/-/pushing_the_boundaries_effective_migration_cooperation_across_Mediterranean.pdf
https://www.ecfr.eu/page/-/pushing_the_boundaries_effective_migration_cooperation_across_Mediterranean.pdf
https://www.ecfr.eu/page/-/pushing_the_boundaries_effective_migration_cooperation_across_Mediterranean.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/artikler/2014/july/060714_mobility_seeberg1.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/artikler/2014/july/060714_mobility_seeberg1.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/centre/c_mellemoest/videncenter/artikler/2014/july/060714_mobility_seeberg1.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/165558/Paper_EuroMeSCo_18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21839/action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/about_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/morocco
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/tunisia_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/regional
http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_64.pdf
http://data.migration.nat.tn/fr/
https://migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Algeria.pdf
https://www.migrationpolicy.org/article/morocco-setting-stage-becoming-migration-transition-country
https://www.migrationpolicy.org/article/morocco-setting-stage-becoming-migration-transition-country
https://www.hcp.ma/file/216943/
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 . متاح هبر الرابط التالي31: التطورات والتوقعات األخيرة. موجز الهجرة والتنمية المالية والتحويالت الهجرة( 2019. )ونوماد الدولي البنك مجموعة  29

04/Migrationanddevelopmentbrief31.pdf-https://www.knomad.org/sites/default/files/2019 

الل األزمة االقتصادية ، حتى خمليارات دوالر 6 ما يقل عمولم تنخفض أبدًا إلى  2007مليار دوالر في عام  6.7التي قفزت إلى  -استقرار التحويالت أثار 

ريمة المنظمة. مقابالت ل أرباح الجيسارتباطها بغتساؤالت حول مصدرها وإمكانية  - األسر المغربية في أوروبا بشكا حاد التي ضربت 2008العالمية لعام 

(. تقرير أسواق األدوية في 2019)ويوروبول. ( EMCDDA) لمخدرات واإلدماناألوروبي ل المرصدنظر أيًضا: أ. 2020فبراير شباط/ ، في الرباط

 . متاح على الرابط التالي . لوكسمبورغ: مكتب منشورات االتحاد األوروبي2019االتحاد األوروبي لعام 

https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eu-drug-markets-report-
2019_en 

 

  ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ مساواة والضرائب العادلة. (. نحو المغرب ال2019منظمة أوكسفام. ) 30

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-
public/file_attachments/rapport_oxfam_2019_un_maroc_egalitaire_une_taxation_just
e.pdf 

 

تشرين  5يخ استُخرج بتارالمغرب.  –)التقديرات الوطنية(  24-15( البطالة، إجمالي الشباب )نسبة إجمالي أعمار القوى العاملة 2020البنك الدولي. )  31
 ، عبر الرابط2020األول/ أوكتوبر 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.NE.ZS?locations=MA 

 

تشرين األول/  5استُخرج بتاريخ المغرب.  –قوى العاملة  )التقديرات الوطنية( ( البطالة، إجمالي )نسبة إجمالي أعمار ال2020البنك الدولي. ) 32
 ، عبر الرابط2020أوكتوبر 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=MA 

 

 

 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ . 2019( تقييم المخاطر للعام 2019رونتكس. )ف  33

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis
_for_2019.pdf 

 

 المرجع نفسه  34

 . 2020مفابالت مع محللين محليين في تونس، شباط/ فبراير  35

 .17. ص 2019(. تقييم المخاطر للعام 2019فرونتكس. ) 36

 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ  مرحلي عن تنفيذ األجندة األوروبية للهجرة.التقرير  لا. المفوضية األوروربية 37

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf 

 

 

تشرين األول/  5استُخرج بتاريخ المغرب.  –( البطالة، إجمالي )نسبة إجمالي أعمار القوى العاملة  )التقديرات الوطنية( 2020البنك الدولي. ) 38
 ، عبر الرابط2020أوكتوبر 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=MA 

 

 5استُخرج بتاريخ . تونس –النموذجي( ، اإلجمالي )٪ من إجمالي القوى العاملة( )تقدير منظمة العمل الدولية البطالة معدالت(. 2020. )الدوليالبنك  39
 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=TN 

تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ  .2011، بلد الهجرة والعودة: ديناميات الهجرة منذ ونست. REACH2018.منظمة فيالق الرحمة و . 40
 ، عبر الرابط2020

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_tun_report_tunisian_country_
of_emigration_and_return_december_2018.pdf 

جز التجاري على أساس في الع . في حين كانت هناك بعض التقلباتإلى حد ما بمسألة التبادل التجاري، تصبح الصورة أكثر تعقيدًاحتى عندما يتعلق األمر  41

، فإن . أما بالنسبة لتونس2019في عام  مليار يورو 7.07إلى  2009مليار يورو في عام  5.5، تغير العجز في تجارة السلع بالنسبة للمغرب من سنوي

مليون يورو في عام  98 وأخيًرا ،2018عام في  مليار يورو  1.48إلى  2009مليار يورو في عام  1.2من  - بشكل حادالعجز في تجارة السلع قد تغير 

تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ (. االتحاد األورروبي، تبادل السلع في المغرب. 2020أنظر: المفوضية األوروربية. ) .2019
 ، عبر الرابط2020

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_morocco_en.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_tunisia_en.pdf 

 

 

، 2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ . ترتيب الدول -البنك الدولي(  اتتقديرجيني ) (. مؤشر غير محدد فهرس موندي. )تاريخ  42
 

https://www.knomad.org/sites/default/files/2019-04/Migrationanddevelopmentbrief31.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rapport_oxfam_2019_un_maroc_egalitaire_une_taxation_juste.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rapport_oxfam_2019_un_maroc_egalitaire_une_taxation_juste.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/rapport_oxfam_2019_un_maroc_egalitaire_une_taxation_juste.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.NE.ZS?locations=MA
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=MA
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2019.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=MA
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=TN
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_tun_report_tunisian_country_of_emigration_and_return_december_2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_tun_report_tunisian_country_of_emigration_and_return_december_2018.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_morocco_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_tunisia_en.pdf
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 عبر الرابط

ndexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankingshttps://www.i،  تم التأكد من المعلومات من
 خالل التقديرات األاصلية للبنك الدولي. 

جزائر متوسطية مع ستة شركاء: ال-التجارية التفاقيات الشراكة األورو المراحلالتقييم الالحق لتأثير (. 2020أ. مالينووسكا، ك. سيدلو، وب. كوالسكي. )  43

 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر  5استُخرج بتاريخ  ومصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس. تقرير فني مؤقت.

https://www.fta-evaluation.com/eu-mediterranean/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-
07-Interim-report.pdf  

 

 

سراب متوسطي: -إتفاقيات التعاون األورو –(. إعالن منظمات المجتمع المدني FTDES( .)2019المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية )  44

 ، عبر الرابط2020رين األول/ أوكتوبر تش 5استُخرج بتاريخ . الدراسة التقييمية

https://ftdes.net/en/declaration-des-associations-de-la-societe-civile-accords-
dassociation-euro-mediterraneens-le-mirage-de-letude-devaluation 

 المرجع نفسه  45

 . 2020مقابالت عن بعد، آذار/ مارس  46

حات المتعلقة الرهانات والتحديات والمقتر: 2010متوسطي -(. مناطق التبادل الحر األورو2010؛ وك. محمدية. )2020مقابالت عن بعد، آذار/ مارس  47

، ص متوسطية-حقيقي في الشراكة األورومقترحات لتطوير بُعد اجتماعي  10:30+  20في آي.مارتن )محرر( . بالتوظيف في دول جنوب البحر المتوسط

 متاح عبر الرابط التالي  . الرباط: مؤسسة فريدريش إيبرت.73 - 43

https://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/Policy_Brief/Policy_Brief.pdf 

 5بتاريخ استُخرج  مع االتحاد األوروبي؟ مركز السياسات للجنوب الجديد. الحر التبادلهل استفاد المغرب من اتفاقية (. 2020دوش. )د. يو و برحاب. ر 48
 ، عبر الرابط2020تشرين األول/ أوكتوبر 

https://www.policycenter.ma/sites/default/files/RP%20-%2020-
03%20%28Rim%20%26%20Dadush%29%20%281%29.pdf 

. الورقة البحثية ل من تقلبات النمو االقتصادي؟ دروس من الحالة المغربية تحدهل التدفقات المالية تزيد أو (. 2014بوايور، ج. مفتاح، أ. سلمي، ر. )   49 

MPRA متاحة عبر الرابط التالي57258قم ر ، 

https://www.researchgate.net/publication/264003689_Do_Financial_Flows_raise_or_redu
ce_Economic_growth_Volatility_Some_Lessons_from_Moroccan_case. 

٪ من 24ة األغذية ، تمثل صناعأيًضاثنين من كل خمسة مغاربة. ورب االما يق ةاالقتصادي الكفاية، فإنها توفر ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي14ة تشكل الزراعبينما 

بالنسبة  الفالحةلتالي فإن أهمية يؤثر على جزء كبير من إنتاجها اإلجمالي. وباو، ثار المحتملة للجفاف على البالد، مما يؤدي إلى تفاقم اآلإجمالي التصنيع
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