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مل ّخص
قبل انتشار جائحة كوفيد ، 19-ركزت سياسات االتحاد األوروبي في شمال إفريقيا على نمطين :تحرير
التبادل التجاري ،الذي انعكس نتائج غير متكافئة بنيويًا التفاقيات الشراكة والتبادل التجاري الحر؛ والحد
من كل من الهجرة النظامية وغير النظامية .لكن هاتين السياستين كانتا غالبًا غير متسقتين ،كما أن
ترافقهما مع صناعة السياسات على المستوى المحلي كان له تداعيات سلبية إضافية على السكان األكثر
قوض ،وحتى د ّمر سبل معيشتهم ،قاطعًا في الوقت نفسه الطريق أمام
هشاشة في البالد المغاربية ،حيث ّ
فرصهم بالسعي للحصول على وظائف في االتحاد األوروبي.
في اثناء تخبّط العالم نتيجة تأثير كوفيد 19-على االقتصاد العالمي ،يجدر باالتحاد األوروبي والبالد
المغاربية إعادة تقييم عالقاتهم السياسية واالقتصادية على نطاق أوسع .فالمفاوضات المتعلقة باتفاقيات
التبادل الحر الشامل والمع ّمق ) -(DCFTAsالمتوقّفة حاليًا نتيجة انتشار الجائحة -هي مسألة جوهرية
لتحديد مستقبل هذه العالقات.
صا لتلك البالد ،كما
يجادل هذا الموجز أنه ،وحتى اآلن ،تفتقر هذه المفاوضات إلى مقاربات معدّة خصي ً
يطغى عليها بشكل متزايد أجندات الحد من الهجرة .هذه التركيبة ألولويات السياسات هي بالتحديد ما
يهدد بتعميق الالمساواة في المغرب ويفرض نماذج اقتصادية تعزز األسباب البنوية للهجرة غير
المنظمة ،التي يزعم االتحاد األوروبي مكافحتها عبر مزيد من الطرق المخصصة التي تستعين بأدوات
مختلفة للحدّ من الهجرة.
ف ً
بدال من العودة الى الممارسات السابقة ،ينبغي االستفادة من هذا التوقّف القسري عبر إعادة التفكير في
النماذج المعتمدة وتطوير مقاربات متسقة ومصممة من أجل البلدان المغاربية تهدف إلى مكافحة البطالة،
وتعزيز الخدمات العامة وتقليص الالمساواة في المنطقة.

توصيات
لحكومات بلدان شمال إفريقيا
• إجراء دراسات أثر التفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ّمق تأخذ قضايا الجندر بعين االعتبار،
وتركز بشكل خاص على القطاعات التي توظف العدد األكبر من السكان المهمشين (الزراعة ،فروع
محددة من الصناعات ،إلخ).
• تنظيم مشاورات وطنية أوسع ،تشمل كافة الجهات المعنية (كالنقابات العمالية ،ممثلين عن القطاعات
المتأثرة ،خبراء في الجندر ،واقتصاديين مستقليين) من أجل صياغة وتقديم تعديالت عملية في
تضررا.
سياسات االتفاقيات بشكل يحول دون خسائر فادحة في التوظيف في القطاعات األكثر
ً
• طلب دعم بنيوي لتأمين مسارات إعادة تأهيل واقعية أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرضًا
لخسارة عملهم.
• طلب دعم بنيوي يهدف إلى تعزيز وتحسين إمكانيات الخدمات العامة في قطاعي الصحة والتعليم.
• اإلصرار على أن تتض ّمن اتفاقيات التجارة الشاملة والمع ّمقة النمط الرابع لتحرير الخدمات وفق
اتفاقية التجارة في الخدمات ومراجعة إدراج االتحاد األوروبي ألولويات إدارة الهجرة في هذه
االتفاقيات.
• معالجة تفاقم الال مساواة االجتماعية والتأكد من أن السياسات االقتصادية تسمح لبنود اتفاقيات التبادل
الحر الشامل والمع ّمق بالمساهمة الجدية في تقليص الالمساواة.

لمؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء
• تحليل عدم االتساق في السياسات على مستوى البلد والمنطقة ومعالجة الثغرات من خالل إصالحات
صا للسياسات االقتصادية وسياسات الهجرة.
مصممة خصي ً
• إدراج تقييمات حول اآلثار المحتملة لالتفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ّمق على الفئات الهشة في
البلدان الشريكة  -خاصة فئتي الشباب والنساء -وتقديم حلول تحدّ من تلك اآلثار.
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نظرا للضرر الكبير الذي قد
• استثناء القطاع الزراعي من اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ّمق ً
1
ينعكس انعدا ًما في فرص العمل في هذا القطاع ،وبالتالي على األمن الغذائي.
• توفير دعم بنيوي لتأمين مسارات إعادة التأهيل أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرضًا لخسارة
عملهم.
• العمل مع البلدان الشريكة لتأمين دعم بنيوي يعمل على تعزيز وتحسين قطاعي الصحة والتعليم.
• اإلصرار على أن تتض ّمن اتفاقيات التبادل الشامل والمع ّمق النمط الرابع لتحرير الخدمات وفق اتفاقية
التجارة في الخدمات ومراجعة إدراج االتحاد األوروبي ألولويات إدارة الهجرة في هذه االتفاقيات.

 1مقدمة
تقع بلدان شمال إفريقيا على مفترق طرق تحدد معالمه أطر السياسات اإلقليمية والعالمية المتعددة التي
تنظم حركة السلع والخدمات واألشخاص .تقوم سياسات الجوار األوروبي ( 2)ENPعلى ركيزتين
أساسيتين – سياسات االتحاد األوروبي الهادفة إلى إنشاء شراكات بعيدة المدى في الجوار المباشر على
أساس التحرير السياسي واالقتصادي  -وأجندة االتحاد األوروبي حول الهجرة 3،التي تركز على الحد من
تدفق األشخاص من أو عبر هذه المنطقة إلى االتحاد األوروبي ،ورفع معدالت عودة المهاجرين غير
النظاميين إلى بلدانهم األصلية.
لناحية االقتصاد  -وخاصة التبادل التجاري – ش ّكل التحرير ولفترة طويلة ركيزة أساسية في السياسات
الخارجية لالتحاد األوروبي ،كما اكتسب الحد من الهجرة أهمية قصوى في أولوياته السياسية طوال العقد
ً
مركزا محوريًا في الديناميات
الماضي .على مدى السنوات الخمس الماضية ،اتخذت أجندة الهجرة
األوروبية الداخلية ،وقد شهدنا ذلك من خالل صعود األحزاب الشعبوية في المنطقة بكاملها ،خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي ( ،)Brexitوالنقاشات حول سياسات االتحاد األوروبي الخارجية
والموارد التي سيتم تخصيصها ضمن إطار التمويل المتعدد السنوات (ميزانية االتحاد األوروبي طويلة
األجل) .منذ العام  ،2015عزز االتحاد األوروبي بشكل متزايد اإلجراءات التي تتطلب تعاونًا من قبل
بلدان المصدر أو تلك الخاصة بعبورهم للسيطرة والح ّد من أعداد المهاجرين إلى أوروبا .وقد نتج عن
الممولة من خالل كم
ذلك سلسلة واسعة من الممارسات المعروفة باسم " تنظيم الحدود من الخارج" 4،و ّ
ال يحصى من األدوات السياسية المستحدثة أو الحالية المعاد تصميمها.
نظرا لموقعها ،شريكة أساسية لالتحاد األوروبي فيما يخص هاتين األجندتين .وقد
إن بلدان شمال إفريقياً ،
استخدم االتحاد األوروبي مجموعة معقدة من الحوافز والضغوطات من أجل ضمان تعاون بلدان شمال
إفريقيا فيما يخص تنظيم الحدود وإدارته ،وإشراكها على نحو أكثر فعالية في عملية الحد من تدفق
الهجرة عبر المتوسط ،بينما كان في الوقت نفسه يدفع باتجاه أجندة تضمن مزيدًا من تحرير التبادل
التجاري في المنطقة.
تظهر نتائج هذا التقرير أن تلك األجندتين -تفاقمان بشكل أكبر الخلل البنيوي في النماذج االقتصادية
الداخلية للبلدان المغاربية – وتؤديان معًا إلى إحداث أضرار بنيوية تطال السكان األكثر هشاشة في
المنطقة ،بما فيهم المهاجرين وأولئك الذين يعيشون في الفقر .كما توجد مؤشرات متزايدة على أن الطبقة
الوسطى التي تواجه تدهور الخدمات العامة والالاستقرار االقتصادي ،هي أيضًا متأثرة بهذا الضرر
البنيوي .بعيدًا عن الحد من الهجرة ،وفي حال لم يحدث تغيير جذري ،ستؤدي تلك األجندتين إلى تعميق
العوامل التي تدفع السكان إلى الهجرة ،وتأسرهم في حلقة فقر مفرغة.

مالحظات منهجية
يستند هذا الموجز إلى دراسة مكتبية وبحوث أجريت في المغرب وتونس في شباط/فبراير ،2020
باإلضافة إلى مقابالت هاتفية أجريت مع مقدمي معلومات رئيسيين في جميع أنحاء االتحاد األوروربي
ً
إجماال ،تمت مقابلة أكثر من  40مقدم معلومات ،في الرباط،
خالل فترة اإلغالق بسبب كوفيد.19-
تونس ،وعن بعد في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق األوسط.
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 2سياسات وأدوات االتحاد األوروبي
 2.1الركيزة األولى :التحرير االقتصادي
تعد سياسة الجوار األوروبية أهم إطار عمل سياساتي شامل للعالقات الممأسسة بين االتحاد األوروبي
وجيرانه في الضفتين الشرقية والجنوبية .وهو يستند إلى سلسلة اتفاقيات تسمى اتفاقيات الشراكة الثنائية لـ
"الجيل الثالث" والتي من ضمن أهداف أخرى" ،تنشئ ظروف التحرير التدريجية للتبادل التجاري في
السلع والخدمات ورأس المال" 5.كان المغرب وتونس أول دولتين توقعان في شمال إفريقيا (في عامي
 1995و 1996على التوالي) وتبدآن في تنفيذ هذه االتفاقيات (في  1998و  2000على التوالي).
وعلى الرغم من عدم اتخاذ الهجرة مكانة بارزة ضمن هذه االتفاقيات ،فقد ذُكرت مسألة الحد من الهجرة
6
كواحدة من األهداف الرئيسية ضمن اآللية التمويلية المرتبطة بذلك.
ً
أصال
سخ تحرير االقتصاد الناجم عن هذه االتفاقيات انعدام التكافئ الحاد الموجود
منذ البدء في تنفيذه ،ر ّ
في التجارة عبر ضفتي المتوسطً .
مثال ،شكل التبادل التجاري مع أوروبا أكثر من  %50من إجمالي
التجارة في البلدان المغاربية ،بينما لم يتجاوز إجمالي التبادل التجاري األوروبي نسبة  %1مع هذه
7
البلدان.
في أعقاب الربيع العربي في العام  ،2011أُعيد النظر في سياسة الجوار األوروبية ليصبح االستقرار
السياسي واالقتصادي واألمني ’جوهر هذه السياسة‘ 8.كجزء من هذه المقاربة ،اختارت المفوضية
األورووبية تونس والمغرب ،باإلضافة إلى مصر واألردن ووضعتهم في الصفوف األمامية كبلدان جوار
في الجنوب كبلدان جنوبية مجاورة قد تستفيد من الحوافز االتحاد األوروبي على صعيد "األموال"-
برنامج دعم الشراكة واإلصالح والنمو الدامج )(SPRING؛" السوق"  -التفاوض على اتفاقيات التبادل
الحر الشامل والمع ّمق؛ "حرية التنقل"  -مناقشة شراكات التنقل .وقعت تونس والمغرب على خطط العمل
الجديدة لسياسات الجوار األوروبي التي حلت محل سياسات العام  ،2005في تشرين الثاني /نوفمبر
9
 2012وكانون األول /دسمبر  ،2013على التوالي.

 2.2الركيزة  :2تنظيم الهجرة
تُ ّ
نظم سياسة االتحاد األوروبي بشأن الهجرة من خالل إطار سياساتي منفصل ،المقاربة العالمية للهجرة
وحرية التنقل )( (GAMMالمربع  ،)1اآلليات المرتبطة بها – شراكات التنقل مع جيرانها في الجنوب
والشرق ،من ضمنهم المغرب وتونس .باإلضافة إلى ذلك ،تملك البلدان المغاربية اتفاقات ثنائية أخرى مع
أعضاء مختلفين في االتحاد األوروبي ،أهمها تلك المبرمة مع القوى االستعمارية السابقة والذين يشكلون
اآلن الجيران الرئيسيين في المتوسط :إيطاليا ،فرنسا ،وإسبانيا.
أطرا غير ملزمة من الناحية القانونية10 ،ويجري التفاوض بشأنها بشكل ثنائي مع
تعد شراكات التنقل ً
الدولة الشريكة ،كما أنها مصممة بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية واإلتجار بالبشر ،ومن أجل تعزيز
طرق (محدودة) للهجرة النظامية ،وتمتين الروابط بين الهجرة والتنمية ،بما يتناسب مع رؤية االتحاد
11
األوروبي لهذه المسألة.

6

المربع  :1المقاربة العالمية للهجرة وحرية التنقل – اإلطار األشمل
إعتُمدت المقاربة العالمية للهجرة وحرية التنقل كإطار عمل شامل فيما يخص الهجرة
الخارجية وسياسة اللجوء منذ العام  .2005وهي تحدد كيفية تنفيذ االتحاد األوروبي لسياسات
الحوار والتعاون مع الدول غير األوروبية ،استنادًا إلى أولويات محددة بوضوح و ُمدمجة
ضمن خطة العمل الخارجية العامة لالتحاد األوروبي ،بما في ذلك التعاون في التنمية.
الركائز األربع للمقاربة العالمية للهجرة وحرية التنقل هم:
 .1تنظيم الهجرة النظامية بشكل أفضل ،وتعزيز التنقّل بناء على إدارة سليمة.
 .2تجنّب ومكافحة الهجرة غير النظامية ،وإنهاء اإلتجار بالبشر.
 .3تحقيق الحد األقصى من اآلثار حول الهجرة وحرية التنقل.
 .4تشجيع الحماية الدولية وتعزيز البعد الخارجي للجوء.
المصدر :المفوضية األوروبيةhttps://eur-lex.europa.eu/legal- )2011( ،
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0743&from=EN

تعد شراكة التنقل بمنح دعم مالي وتقني من االتحاد األوروبي للبلدان الشريكة يطال مروحة واسعة من
القضايا – من الوصول إلى التعليم ،إجراءات تأشيرات الدخول ،التعاون والمساعدة التنموية ،إلى تعزيز
األطر القانونية حول الهجرة وتطبيقها .في المقابل ،يُتوقع من البلدان الشريكة االلتزام بتنظيم الحدود
وإعادة قبول المهاجرين المتواجدين بشكل غير قانوني في أوروبا ،بينما يتلقون ضمانات بتسهيل حركة
بعض المجموعات من الرعايا كنوع من التحفيزات .في حين يخضع تنظيم هذا النوع من التأشيرات
وإجراءات إعادة القبول التفاقيات قانونية ملزمة سبق أن وقّعها االتحاد األوروبي مع العديد من جيرانه
12
في الجانب الشرقي.
باإلضافة إلى ذلك ،أُجريت مفاوضات حول عدد من اتفاقيات إعادة القبول لتشمل ليس فقط رعايا الدول
الشريكة المتواجدين بشكل غير قانوني في االتحاد األوروبي – وهو ما يوافق عليه مبدئي ًا جميع البلدان
المغاربية – بل أيضًا رعايا دول العالم الثالث الذين دخلوا إلى أوروبا مباشرة عبر أراضيهم13 .هذا
يتضمن المهاجرين غير النظاميين وأيضًا طالبي اللجوء في االتحاد األوروبي الذين تم رفض طلبات
هجرتهم .تخشى البلدان المغاربية أيضًا أنه إذا تم اعتبارها ’دول ثالثة آمنة‘ ،فإنها قد تصبح مكانًا لجميع
14
طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أوروبا عير أراضيها ،بصرف النظر على وضع ملفات هجرتهم.
وبالتالي ،تعد إعادة قبول غير المواطنين من أبرز النقاط الخالفية في مسألة المفاوضات حول اتفاقيات
إعادة القبول.
ومع ذلك ،أبرمت كل من المغرب وتونس على التوالي اتفاقيات التنقل مع االتحاد األوروبي في العام
 2013و ،2014مع أنها لم تلتزم باتفاقيات إعادة القبول المنفصلة .أما الجزائر ،فلم تبد أي اهتمام بشان
15
تلك الشراكات ،وفضلت االكتفاء بتعاون محدود ومحدد حول الهجرة مع االتحاد األوروبي.
يمكننا القول أن المغرب وتونس أبرمت تلك الشراكات بتردد ونتيجة الضغوطات السياسية واالقتصادية
من قبل االاتحاد األوروبي والمرتبطة بتوقيع اتفاقيات التعاون قبل ذلك بعام 16 .ما يفسر إبرام هذه البلدان
لشراكات التنقل هو ،على العكس من الجزائر ،أنهم يعتمدون سياسيًا واقتصادي ًا وأمنيًا بشكل دائم على
االتحاد األوروبي والدول األعضاء (أنظر المربع  17.)2يبقى االتحاد األوروبي ذا أهمية قصوى بالنسبة
للمغرب وتونس ألنه شريكهما األساسي في التبادل التجاري .ومن جهة أخرى ،ال توجد بدائل في الوقت
الحالي ،على الرغم من المحاوالت لفتح أسواق جديدة ،خاصة في إفريقيا جنوبي الصحراء.

 2.3الركيزة  :3اآلليات المختلطة
ضغطت سياسات التنمية في االتحاد األوروبي بشكل متزايد لخدمة أجندة الهجرة في االتحاد األوروبي
منذ التدفق الكبير لالجئين والمهاجرين في العام  ،2015عندما عبر أكثر من مليون شخص يطلبون
اللجوء حدود الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في أقل من ثالثة أشهر  -وهو عدد غير مسبوق من
الوافدين في تاريخ االتحاد األوروبي .خلقت األزمة السياسية التي أعقبت ذلك والتي نتجت عن هؤالء
الوافدون ضرورة ملحة لطرح أجندة الهجرة وسرعت من عزم االتحاد األوروبي على تنفيذ مقاربات
السياسة الحالية.
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تجدّد الزخم السياسي في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2015عندما التقى رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية
واألوروبية في فاليتا لالتفاق على مقاربة مشتركة لمعالجة الهجرة .ومع ذلك ،فشلت هذه القمة في إيجاد
نهج مشترك بشأن المسؤولية المشتركة تجاه االجئين والمهاجرين .في مواجهة الخالف الداخلي حول آلية
تقاسم المسؤولية في االتحاد األوروبي ،أعاد القادة األوروبيون صياغة أجندة التنقل العالمية القائمة مسبقًا
كما قاموا بتوسيع نطاقها بواسطة سياسة جديدة واحدة (التعاون بشأن عمليات العودة وإعادة القبول
وإعادة اإلدماج ،وتوسيع نطاق تفعيله الفوري ليشمل البلدان األفريقية) .وبالنتيجة أسفرت المفاوضات عن
18
خطة عمل فاليتا.
بهدف دعم هذه األجندة ،أُنشئت آلية تمويل جديدة لالتحاد األوروبي :صندوق االئتماني األوروبي الطارئ
19
من أجل االستقرار ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا (.)EUTF
تم تمويل صندوق االتحاد األوروبي التعاضدي بشكل كبير من احتياطيات صندوق التنمية االقتصادية
ألفريقيا التابع لالتحاد األوروبي ) ،(EDFوالتي تم إعادتها إليه منذ عام  .2016بلغ إجمالي التحويل
األولي  3.8مليار يورو ،أي ما يقارب من  ٪90من إجمالي ميزانية الصندوق االئتماني األوروبي .كما
جمع الموارد المالية من الدول األعضاء ومن مختلف العناصر األخرى المندرجة في ميزانية االتحاد
األوروبي إلنشاء آلية تمويل مرنة تركز على أولويات قمة فاليتا.
ً
كبيرا ،تضمن ذلك سبعة مشاريع مجموع
تمويال
كان المغرب البلد الشمال إفريقي الوحيد الذي تلقى
ً
تكلفتها حوالي  175مليون يورو .تركز هذه المشاريع على تعزيز قدرة الدولة على إدارة الهجرة  -من
إدارة الحدود إلى الحوكمة ،وتحسين نظام اللجوء وحقوق المهاجرين 20.في المقابل ،حصلت تونس على
مشروع واحد فقط بتكلفة  12.8مليون يورو ،والذي يركز على إدارة الهجرة 21.باإلضافة إلى ذلك ،فإن
مباشرا للميزانية
المغرب هي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا  -وواحدة من دولتين فقط  -التي تلقت دع ًما
ً
بشأن مراقبة الحدود من الصندوق االئتماني الطارئ لالتحاد األوروبي ،بما يعادل  101مليون يورو
إضافية .هناك أيضًا عدد كبير من المشاريع اإلقليمية التابعة للصندوق التي تشمل بعض أو كل البلدان
22
المغاربية ،والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية أكثر من  100مليون يورو.
في حين أنه ال يمكن التقليل من شأن حجم الصندوق التعاضدي الطارئ لالتحاد األوروبي ومساهماته في
بلدان معينة ،إال أن فهم تأثيراته بشكل أعمق مرتبط بسياق التأثير االقتصادي العام التفاقيات الشراكة
صل في القسم التالي).
األكبر واآلليات االقتصادية المعنية والتمويل (سنناقشه بشكل مف ّ

 3إقتصادات الهجرة
الهجرة في معظم األحوال هي ظاهرة مرتبطة باالقتصاد ومتجذرة في بنى االقتصادات السياسية للدول
المرسلة والمستقبلة .ينطبق هذا بالتأكيد على حالة بعض الدول األعضاء الرئيسيين في االتحاد األوروبي
و البلدان المغاربية التي تجمعها حدود مشتركة وتاريخ من االستعمار وعدم تكافئ عميق ومستمر لناحية
القوة االقتصادية.
تتشابه المغرب وتونس من حيث االقتصاد السياسي للهجرة .في كال البلدين ،كانت الهجرة تقليدي ًا وسيلة
لتنظيم البطالة والبطالة الجزئية .في البلدين ،أثرت اتفاقيات الشراكة مع االتحاد األوروبي بشكل ملحوظ
على االقتصاد ،وبشكل أكبر على أنماط العمل ،مما أثر بدوره على ديناميكيات الهجرة.

 3.1الهجرة كصمام أمان
يعود تاريخ الهجرة الحديثة من البلدان المغاربية إلى فترات ما بعد االستعمار ،عندما أدى الطلب المتزايد
على العمالة في أوروبا بعد الحرب إلى سلسلة من اتفاقيات العمل الثنائية التي كانت غالبًا حول هجرة
العمال ذوي المهارات المتدنية بين المغرب وتونس والجزائر ،ودول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا
وهولندا وألمانيا ،لدعم قطاعات التصنيع المتنامية في أوروبا .أدت هذه االتفاقيات الرئيسية المبكرة إلى
إنتاج شتات مغربي وتونسي وجزائري كبير في أوروبا .وفقًا للتقديرات الحالية ،هناك  2.5مليون
مغربي في الشتات 23،و  1.4مليون تونسي مسجلين من قبل الحكومة التونسية على أنهم يقيمون في
25
الخارج24 ،و  877ألف جزائري يعيشون في االتحاد األوروبي.
تأثيرا بين البلدان المغاربية لناحية تشكيل الشتات ،حيث وجهوا رحلهم انطالقًا
تعتبر المغرب البلد األكثر
ً
من مناطق محددة .تحدرت المجموعات األولى من المهاجرين من السكان المهمشين الذين ينتمون إلى
األقليات العرقية األصلية األمازيغية من الجنوب (سوس-ماسة دراعة) والشمال الشرقي (الريف/
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ومصدرا للتوتر السياسي المستمر ،مما دفع
الشرقي) من البالد 26.كانت هذه المناطق محرومة اقتصاديًا
ً
العديد من المراقبين إلى اإلشارة إلى أن الدولة المغربية دفعتهم بشكل صريح إلى الهجرة لتصنع "صما ًما
27
أمنيًا" لتخفيف الضغط االقتصادي والسياسي الذي كان يتفاقم بين سكانها.
كبيرا من الهجرة المغربية النظامية يحدث من أجل لم الشمل أو يطال العمال ذوي
في حين أن جز ًءا
ً
المهارات العالية في قطاع الخدمات (مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد المالية والهندسة) ،إال أن
طبيعتها التي ترتكز على الشغل ال تزال قائمة بين المهاجرين الجدد .وفقًا للمسح الوطني للهجرة الدولية
للمفوضية العليا للتخطيط  28،2019-2018فإن أكثر من نصف المهاجرين اليوم ( )٪53.3هاجروا
ألسباب اقتصادية ،في المقام األول للحصول على عمل وتحسين ظروف العمل ( .)٪47.4تشكل
ً
عامال أساسيًا للهجرة بين الرجال المغاربة ( ،)٪66.4وبنسبة أقل لدى النساء
األسباب االقتصادية
( .)٪26.7ويحتل التعليم والتدريب ثاني أهم األسباب الدافعة للهجرة لـ  ٪23.4من المهاجرين٪28.8 :
من النساء و  ٪20.7من الرجال .أما ل ّم شمل األسرة فيمثل ثالث أهم عامل للهجرة ( - )٪19.9مع
وجود فرق كبير بين النساء ( )٪41.4والرجال (.)٪9.2
عنصرا محوريًا في استقرار
شكلت الحواالت المالية التي يرسلها المهاجرون المغاربة إلى أوطانهم
ً
االقتصاد الكلي في المغرب .وفقًا لتقرير البنك الدولي ،تلقى المغرب في العام  7.4 ،2018مليار دوالر
من المغتربين ،أي ما يعادل  ٪6.2من الناتج المحلي اإلجمالي ،مما يجعل هذه التحويالت ثاني أهم
29
مصدر للعملة األجنبية بعد قطاع السياحة.
بالتوازي مع الهجرة النظامية المستمرة ،ال تزال مجموعات معظمها من فئة الشباب المغاربة من ذوي
المهارات المحدودة تحاول إيجاد طريقها إلى أوروبا عبر القنوات غير النظامية .هذا وتوجد في المغرب
أعلى معدالت البطالة بين فئة الشباب وأكبر تفاوتات اقتصادية واجتماعية في المنطقة 30.وقد ارتفعت
معدالت البطالة بين الشباب المغربي ( 24-15سنة) بشكل متزايد في العقد الماضي ،حيث ارتفعت إلى
 ٪22في  31،2018أي أكثر من ضعف معدل البطالة اإلجمالي الذي حافظ على ثبات نسبي عند حوالي
32
 ٪9خالل نفس الفترة الزمنية.
من الصعب تقييم حجم الهجرة غير النظامية هذه ،لكن من المؤكد أنها تصل إلى عشرات اآلالف بشكل
عام – خالل العام  ،2018ضبطت السلطات األوروبية  13.316مغربيًا ،كما شكل المغاربة  ٪9من
إجمالي أعداد العبور غير النظامي ،مما يضعهم في المرتبة الثانية بعد السوريين ،وقد تم اكتشافهم غالبًا
بوثائق مزورة 33.في نفس العام ،ضُبط أكثر من  21000مغربي مقيم بشكل غير نظامي في االتحاد
34
األوروبي.
كما أن تونس أيضًا لديها نسبة عالية من هجرة اليد العاملة ،حيث ال يزال العديد من مواطنيها يسعى
للعثور على عمل والهجرة إلى أوروبا عبر القنوات النظامية .وفقًا للبيانات التي جمعتها بعثة االتحاد
األوروبي في تونس ،تم إصدار أكثر من  186ألف تأشيرة شنغن للمواطنين التونسيين في العام ،2018
وأكثر من  30ألف تصريح إقامة في االتحاد األوروبي .أما الطريقة الرئيسسية للحصول على اإلقامة
القانونية هي لم الشمل في الدرجة األولى ( ،)٪49والتعليم والتوظيف في الدرجة الثانية ( ٪22لكل
منهما).
في معظم األحيان ،يستقطب أصحاب العمل األوربيين الشباب التونسي الذين أنهوا دراستهم ،وتحديدًا في
مجاالت الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات ،بعد فترة وجيزة من تخرجهم ،األمر الذي انتقده مراقبي
الهجرة المحليين والناشطين حيث اعتبروا أن دول االتحاد األوروبي ،وخاصة فرنسا ،تساهم في هجرة
األدمغة 35.منذ العام  ،2015وفر الشتات التونسي تدفقات مالية ثابتة نسبيًا من التحويالت تعادل ما يقل
ً
قليال عن ملياري دوالر سنويًا ( 1.9مليار دوالر في  )2018أو  ٪ 4.8من الناتج المحلي اإلجمالي
التونسي.
في الوقت نفسه ،يواصل الشباب التونسي أيضًا المغادرة إلى أوروبا بشكل غير ّ
منظم ،فيما يسمى
بالحرقة  -في إشارة إلى "حرق" الحدود والحرق الحرفي للوثائق الشخصية للحؤول دون تحديد الهوية.
في العام  ،2018كانت تونس من بين الدول العشر األولى لناحية الوافدين غير النظاميين إلى أوروبا،
مع  ٪4من إجمالي عابرين الحدود غير النظاميين الذين تم رصدهم (حوالي  36،)6000كما شكلت
الجنسية التونسية أكبر الجنسيات التي وصلت إلى إيطاليا في األرباع الثالثة األولى من العام ،2019
بنسبة  .٪28لجميع الوافدين 37.أظهر استطالع تقييم العالقات والمهارات االجتماعية والعاطفية
 REACHلعام  2018أن ضعف األداء االجتماعي واالقتصادي في تونس وارتفاع نسبة البطالة (بين
الشباب)  -التي تصل إلى  38،٪36.3مقارنة بمعدالت البطالة في البالد البالغة  -39 ٪16واألزمة
9

السياسية المرتقبة كانت العوامل البنوية الثالثة األهم التي دفعت بالمستجوبين إلى اتخاذ قرار مغادرة
40
البالد.
تشير هذه األرقام إلى تجذر األسباب االقتصادية للهجرة المتجهة نحو الشمال من المغرب وتونس،
وتحدي ًدا البطالة وغياب فرص االزدهار باعتبارها عوامل رئيسية للهجرة النظامية وغير النظامية من
البلدين .كما يبدو أن بعض سياسات االتحاد األوروبي االقتصادية اتجاه المنطقة تساهم في تعميق هذه
العوامل من خالل خلق جيوب من البطالة والحد من اآلفاق االقتصادية للسكان الهشين في هذه البلدان.

 3.2اتفاقيات التعاون والتأثيرات المترتبة عنها
أبرمت كل من المغرب وتونس اتفاقيات شراكة مع االتحاد األوروبي منذ أكثر من  20عا ًما ،وقد كان
لهذه االتفاقيات تأثيرات مختلفة ومثيرة للجدل ال تزال موضوع نقاش سياسي ساخن على ضفتي
المتوسط .في كال البلدين ،ترافق تنفيذ االتفاقات مع استمرار ضعف المؤشرات االجتماعية واالقتصادية
الرئيسية  -مع انخفاض نسبي في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،ارتفاع معدالت البطالة
(خاصة بين المتعلمين تعلي ًما عاليًا) ،انخفاض جودة الوظائف ،وتزايد عدم المساواة (الجدول  .)1كما أن
ً
عجزا
الميزان التجاري لم يتحسن بشكل بنيوي .في الواقع ،شهدت العقود األخيرة في كثير من األحيان
ومتدهورا بين البلدين واالتحاد األوروبي ،مما أثار انتقادات حول استفادة طرف واحد من
تجاريًا متقلبًا
ً
41
فوائد تحرير التجارة.

الجدول  :1لمحة عن المؤشرات االقتصادية األ ساسية في العالقات التجارية بين تلك البالد
نصيب الفرد من
الناتج المحلي
اإلجمالي (بالدوالر
األمريكي)

إجمالي البطالة

ا لبطالة
(النساء)2019 ،

البطالة
(التعليم العالي)

البطالة
(فئة
الشباب)

معامل جيني
لقياس
42
الالمساواة

المغرب

3.238

)2016( 9.3%

10%

)2003( 30.3%

3,238

39.5
()2013

الجزائر

4.115

)2017( 13.6%

21.8%

غير متاح

4,115

27.6
(()2011

تونس

3.448

)2019( 15.1%

23.4%

)2013( 30.2%

3,448

32.8
(()2015

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

أثرا
في نيسان /أبريل  ،2020اعتبر التقييم المؤقت الذي أجراه االتحاد األوروبي أنه كان لهذه االتفاقيات ً
عا ًما إيجابيًا في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،و أنه "إسهامها العام في الفوائد االقتصادية"
يبدو بالنسبة للبلدان الشريكة أكثر منه بالنسبة لالتحاد األوروبي 43.كما اعتبرت الدراسة أن "المكاسب
من حيث الرفاه والدخل" في جميع البلدان التي شملتها الدراسة يعود سببها إلى اتفاقيات الشراكة ،مشيرة
إلى أن المكاسب األفضل كانت من نصيب المغرب وتونس  ٪0.5 -و  ٪1.6من الناتج المحلي
اإلجمالي ،و  ٪0.4و  ٪1.5من الرفاه.
كما انتقد التقرير عدد من منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا،
حيث شككوا في صحة منهجية التقرير واستقالليته وأهميته  -فضالً عن تحليله غير الشامل للعواقب
44
االجتماعية واالقتصادية لتلك االتفاقيات.
من جهة أخرى ،اعتبر معدو التقرير أن تأثير هذه االتفاقيات على الصعيد اجتماعي وعلى مستوى حقوق
اإلنسان لهذه االتفاقيات ال يزال غير واضح تما ًما .وأقروا أيضًا بأن االتفاقيات ’فاعلة نتيجة عمالة ال
يستهان بها وإعادة توزيع لرأس المال ضمن بعض القطاعات‘ ،األمر الذي يتضح بشكل خاص في
المغرب وتونس.
يُعد نشر التقييم اعترافًا بمدى التعقيد في اتفاقيات الشراكة تلك ،ال سيما لناحية قدرتها على التأثير على
القطاعات اإلنتاجية بمجملها وكذلك على الخدمات .هذه هي تحديدًا اإلشكالية التي حددها جزء من ناشطي
10

المجتمع المدني في تونس 45،حيث شرحوا أن هذه االتفاقيات هي أكثر من مجرد أدوات النفتاح التبادل
التجاري ،بل هي في الواقع أدوات للتحول االقتصادي تحمل عواقب بعيدة المدى على البلدان التي وقعت
عليها ،بما في ذلك أسواق عملهم 46.وعلى الرغم من ذلك ،فقد تم تصميم االتفاقيات والتفاوض بشأنها
باعتبارها نموذ ًجا ،على الرغم من األفكار شديدة التجريد في مضمونها ،ومن دون مراعاة مسبقة لكيفية
47
تأثيرها على قطاعات إنتاجية معينة أو أسواق عمل في أي من بلدان المنطقة.
من المعروف أيضًا أن اتفاقيات الشراكة ال تعمل بمعزل عن المسارات االقتصادية الداخلية ،ومن ضمنها
اإلصالحات القطاعية والتحديث والتبسيط التنظيمي والسياسات المالية أو االجتماعية للحكومات.
بعد عقدين من إبرام اتفاقية الشراكة في المغرب ،أنشئ نموذج للتنمية االقتصادية يعتمد لتحقيق عائدات
للدولة على قطاعي الزراعة وصيد األسماك المنخفضي الربح والمتطلبين لكثافة في اليد العاملة،
باإلضافة إلى بعض الصناعات المرتكزة على النفط الخام مثل الفوسفات ،وصناعات تدر أرباح مرتفعة
وتتطلب يد عاملة قليلة ك اإلنتاج اآللي إللكترونيات الطيران أو قطع غيار السيارات.
أدى هذا النموذج إلى تحسين بعض مؤشرات االقتصاد الكلي ،مثل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث
شهدًا ارتفاعًا في العام  ،1998وإن كان ضمن هامش واسع إلى حد ما من  ٪1إلى  .٪7وفي هذا
السياق ،يحذر تقييم حديث أجراه مركز السياسات للجنوب الجديد أن هذا ال يعكس تزايد النمو المستدام
الذي توقعه الكثيرون ،بل يظهر أن االتفاقية جلبت فوائد أخرى كبيرة للمغرب ،مثل زيادة الصادرات
وزيادة االستثمار األجنبي المباشر وانخفاض األسعار وانضباط السياسة 48.وقد تباطأ تأثير التقاطر إلى
األسفل بشكل أكبر حيث ال تساهم شركات ناجحة عديدة في إيرادات الدولة ،بحكم انتمائها إلى تكتالت
معفاة من الضرائب أو تمتّعها بوضع خارجي (أوفشور).
ومع ذلك فإن هذه الفوائد والمؤشرات لم تلبي حاجات مواطني المغرب بشكل كافي ،كما أنها لم تنجح في
جعل المغرب أقل اعتمادًا على الزراعة من أجل إيجاد فرص العمل 49،وفشلت في التصدي للفقر المدقع
نظرا للمعدالت المرتفعة لمعامل جيني لقياس الالمساواة ،التي تكاد تبلغ  ،40يعد المغرب
والالمساواةً :
من البالد األقل إنصافًا بين البلدان المغاربية .ومن جهة أخرى ،لم تعكس هذه المؤشرات أي نمو وظيفي
أو استخدام عادل للشباب المغربي – الذي يمثل فئة كبيرة من المهاجرين المغاربة غير النظاميين
المتجهين إلى أوروبا.
يحدد تقرير البنك الدولي لعام  502017ثالثة تحديات رئيسية يخلقها نموذج التنمية المغربي،
وتحدي ًدا في سوق العمل:
• غياب الدمج ،خاصة للشباب والنساء ،حيث تنخفض بشكل خاص مشاركة اإلناث في القوى العاملة.
باإلضافة إلى ارتفاع معدل بطالة الشباب ،ال سيما بين الشباب ذوي التعليم العالي ،مما يشكل صعوبة
بالغة لجهة دخولهم سوق العمل.
• نمو بطيء في الوظائف .لم يكن خلق فرص العمل كافيًا الستيعاب من هم في سن العمل ،حيث
يتركز التوظيف الرسمي في الشركات األقدم واألكبر ،بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة،
والتي تشكل غالبيات المنشآت ،تحديات تعيق قدرتها على العمل والتوسع وتوفير فرص عمل
نظامية.
• تدني جودة الوظائف ،حيث يسيطر القطاع غير النظامي على سوق العمل .من جهة أخرى ،شهدت
نموا أكثر بطأً ،أما العمالة في قطاع الخدمات فهي متركزة في الخدمات التي
العمالة غير الزراعية ً
تتطلب مهارات منخفضة .كما أن اإلنتاجية منخفضة والعمال ال يحظون بالحماية الكافية.
يُنظر إلى انخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة وضعف التعليم العالي وعدم التوافق بين المهارات
واحتياجات السوق على أنها أسباب الرتفاع معدل بطالة الشباب في المغرب ،حيث يمثل التعليم تحدي ًا
اجتماعيًا واقتصادي ًا رئيسيًا .في العام  ،2014كان ما يقارب ثلث السكان أميين .وفي حين ارتفع معدل
االلتحاق بالمدارس إلى  ٪94.5في العام  2014بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  7و 12
عا ًما ،ال يزال مستوى التعليم متدنيًا .في العام  ،2015بلغت نسبة المغاربة الراشدين ( 15سنة وما فوق)
الذين لم يحصلو على تعليم رسمي  ،٪34.6بينما حصل  ٪38.7فقط على التعليم االبتدائي ،و ٪14.6
52
على التعليم ثانوي و  ٪8.6على التعليم العالي 51.يبلغ متوسط مدة الدراسة في المغرب  4.4سنوات،
أي أقل بسنتين من متوسط الدراسة العربي ( )6.3وأقل من أكثر من ثالث سنوات من المتوسط
53
العالمي.
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المربع  :2الجزائر – الحالة غير النموذجية

بعد الكثير من الغزل الدبلوماسي واالقتصادي ،أبرمت الجزائر اتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي
في العام  ،2005بيد أنها نجحت في التفاوض على تدابير تحمي قطاعها اإلنتاجي بشكل أكبر من
تلك المطبقة في المغرب أو تونس.
افتُتحت هذه العالقة االقتصادية الجديدة عبر إلغاء االتحاد األوروبي الرسوم الجمركية على معظم
الصادرات الجزائرية ،والسماح للجزائر باالحتفاظ برسومها الجمركية المؤقتة .هدفت الجزائر إلى
حماية صناعاتها الوطنية لفترة التخلص التدريجي التي كان ينبغي أن تنتهي في العام 2017
ولكنها ُمدّدت حتى العام .2020
من المفترض ،وفقًا لمتطلبات اتفاقية الشراكة أن تقدم الجزائر خطة عمل تحدد من خاللها كيف
تحرير أسواق البالد ،لكن ،حتى اآلن لم تتحقق الخطة وال أي تحرير فعلي واسع النطاق .وبما أن
دعم االتحاد األوروبي مشروط إلى حد كبير بالتحرير السياسي واالقتصادي ،تلقت الجزائر القليل
من المساعدة المالية من االتحاد األوروبي مقارنة بجيرانها في البلدان المغاربية األخرى ،حيث بلغ
المتوسط السنوي  61.4مليون يورو ،مقارنة بـ  698.5مليون يورو للمغرب و  454.8مليون
54
يورو لتونس.
وبالرغم من ذلك ،فإن بنية االقتصاد الجزائري تجعله أقل عرضة للتكيّف المباشر .فالجزائر تملك
أكبر نصيب للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة واحتياطيات عالية من العمالت األجنبية
وفائض مالي وأكبر حجم للصادرات إلى االتحاد األوروبي – باإلضافة إلى ميزان تجاري إيجابي.
األسباب الرئيسية لهذه المؤشرات الخارجية هي احتياطيات النفط والغاز في الجزائر ،والتي تعد
المصدر الرئيسي إليرادات البالد والمنتج الرئيسي للتصدير .بالنسبة للجزائر ،كما هو الحال مع
أي اقتصاد قائم على النفط والغاز ،فإن هذا بمثابة سيف ذو حدين ألنه يجعل الجزائر تعتمد بشكل
كبير على أسعار النفط والغاز العالمية التي تتعرض لتقلبات كبيرة بمرور الوقت  -كما حصل مرة
جديدة في الربعين األولين من العام  ،2020عندما تسببت جائحة كوفيد  19-في أحد أكبر
التراجعات في تاريخ أسواق النفط العالمية .ولكن ،في الوقت نفسه  -في جميع األحوال  -تمكن من
الحفاظ على النموذج االقتصادي الجزائري الذي سبق االتفاق ،والذي يعتمد بشكل كبير على الدعم
الحكومي للطاقة والزراعة ،فضالً عن درجة أعلى بكثير من تنظيم الدولة للصناعات والخدمات
اإلنتاجية .
في تونس  ،كان من الصعب قياس الفوائد االقتصادية المذكورة في التقييم المرحلي على نطاق واسع من
المواطنين .خالل السنوات السبع الماضية ،بلغ هامش نمو الناتج المحلي اإلجمالي بين  ٪1و  55٪3وفي
العام  2015بلغت نسبة الفقر  ٪15من السكان  56،مقارنة بأقل من  ٪5في المغرب .كما بلغت نسبة
البطالة  ،٪15وأكثر من ضعف ذلك بين فئة الشباب ،حيث بلغت هذه النسبة .٪36.3
لكم من الواضح أن األزمة التي يعاني منها االقتصاد التونسي هي أزمة بنيوية ،ومترسخة ضمن
مجموعة معقدة من السياسات المالية ،عجز القطاعات المنتجة ،وتحديات الحوكمة .وفي هذا اإلطار،
ركزت التحليالات األخيرة للعقبات الرئيسية للتنمية االقتصادية في تونس على عدة عناصر رئيسية:
• االستحواذ والسيطرة النخبوية على قطاعات إنتاجية معينة من قبل أفراد وشركات متصلين ولديهم
إمكانيات الوصول ،حيث نددت تحليالت اقتصادية 57وازنة بشكل علني بالمحسوبيات المعتمدة من قبل
58
الحكومات التونسية المتعاقبة.
• أنظمة العمل التي تعزز انعدام األمن الوظيفي من خالل الحفاظ على االنقسام بين شروط الصرف
الصارمة للعقود المفتوحة و "مرونة" العقود محددة المدة ،مما يدفع الناس إلى العمل غير النظام
ويحرمهم األمن الوظيفي.
• النظم المالية التي ترسخ وتفاقم بنيويًا التفاوتات االجتماعية والديموغرافية واإلقليمية.

59

• سياسة زراعية غير فعالة وغير منصفة تبعد اإلنتاج عن المحاصيل التي تستلزم كثافة عمالية في
وتحولها نحو نحو المناطق الساحلية ،مساهمة بذلك بارتفاع معدالت البطالة وتفاقم حدة
المناطق الداخلية
ّ
60
التفاوتات اإلقليمية.
على الرغم من التوافق الغالب على تحليل الصعوبات االقتصادية في تونس ،تتباين الحلول المقترحة على
نطاق واسع – وتتراوح من الدعوات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي ،بما في ذلك
منظمة أوكسفام ،لخلق توزيع أكثر إنصافًا لكل من اإليرادات والفرص ،إلى اإلصرار على استمرارها
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وتعميق مسارات التحرير .إتبع االتحاد األوروبي حتى اآلن المسار األخير ،وهو خيار يجسده تقرير
البنك الدولي للعام  612014الذي يعتبر بأن إيجاد حل لسيطرة النخبة على التحرير ما هو إأل مزيد من
التحرير.
بالمقارنة مع اتفاقيات الشراكة مع جيران االتحاد األوروبي في الضفة الشرقية ،تفتقر اتفاقيات الشراكة
مع المغرب وتونس إلى عنصر أساسي واحد من أجل تحرير التجارة الفعال ،وهو يتمتع بإمكانيات هائلة
وموثقة لناحية تحسين نتائج التنمية التفاقيات التبادل التجاري الحر .هذا العنصر هو تحرير الخدمات من
خالل السماح بالحركة المؤقتة لألشخاص الطبيعيين 62،أو بعبارة أخرى ،التحرير البنيوي للهجرة
63
االقتصادية.

 3.3عدم االتساق في صناعة السياسات األوروبية
بات تجاهل تدابير تحرير الهجرة االقتصادية في اتفاقيات الشراكة جليًا بشكل متزايد خالل السنوات
الخمس الماضية ،حيث بدأ االتحاد األوروبي بالتفاوض بجدية على الجيل التالي من اتفاقيات التبادل الحر
مع كل من المغرب وتونس .وقد أجريت مفاوضات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل بشكل سري ،في
الغالب في اجتماعات تقنية مغلقة .في الوقت الذي ظلت فيه مفاوضات المغرب خارج نطاق النقاش العام،
استطاع التدخل العلني والنقدي ألجزاء من المجتمع المدني في تونس إبراز بعض مواضع التأثير
64
االجتماعي المرتقي لهذه االتفاقيات ووضعها في المجال العام.
مع تسارع وتيرة المفاوضات ،أدى الدور السياسي البارز لسياسات الهجرة من العام  2015إلى تعقيد
المجال السياساتب بشكل متزايد .تشير المراجعة المكتبية والمقابالت التي أجريت لهذه الدراسة إلى أن
مجموعتي السياسات تجاه المنطقة تفتقران إلى االتساق واالنسجام الداخليين ،مما قد يؤدي إلى عواقب
بعيدة المدى .حاالت عدم االتساق هذه هي:
• تساهم سياسات لالتحاد األوروبي االقتصادية في خلق حوافز للهجرة .فنماذج التحرير المطبقة فعليًا
وتلك المطروحة حاليًا تؤدي إلى فقدان الوظائف في القطاعات التي توفر معظم فرص العمل للغالبية
األقل مهارة من القوى العاملة في تلك البلدان – من دون إحداث تحول بنيوي في االقتصادات حتى
تتمكن من تعويض هذه الخسارة عن طريق خلق أنواع أخرى من الوظائف .ومن المرجح أن يستمر
هذا التوجّه إذا تم التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر المع ّمق والشامل.
• تعيق سياسات الهجرة في االتحاد األوروبي التنمية االقتصادية عبر منع تحرير التبادل التجاري في
الخدمات من خالل الحركة المؤقتة لألشخاص الطبيعيين .ال تتو ّخى مناقشات اتفاقيات التبادل الحر
الشامل والمع ّمق زيادة التحرير في هذا المجال ،بل تريد مزيدًا من حرية حركة السلع ورأس المال،
مما يحد من الناحية البنيوية من فوائد التحرير االقتصادية لبلدان المنطقة.

 .3.3.1مساهمة السياسات االقتصادية لالتحاد األوروبي في خلق حوافز
تشجع على الهجرة
اتّضح في وقت مبكر من تنفيذ اتفاقيات الشراكة أن كلفة تحرير التبادل التجاري ستنعكس على نزوح
نموا ،من ضمنها قطاعي السيارات
رأس المال والعمل 65.في المغرب ،شهدت بعض القطاعات ًّ
والطيران ،خالقة بذلك عشرات اآلالف من فرص العمل ،وإن كان ذلك بفضل الدعم الحكومي السخي
(مناطق التبادل التجاري الحر  ،والمجمعات الصناعية ،واإلعفاءات الضريبية ،وما إلى ذلك) .ومع ذلك،
فإن مساهمة القيمة المضافة والتأثيرات غير المباشرة لهذه القطاعات ال تزال تطرح تساؤالت عدة ،ال
سيما بعد تراجع قطاعات مهمة أخرى مثل النسيج والصلب متسببة بخسائر هائلة في مواطن الشغل.
في العام  ،2019ع ُّوضت الخسارة الهائلة التي طالت الوظائف في القطاع الزراعي نتيجة الجفاف من
خالل مكاسب في المناطق الحضرية  -تم االستغناء عن  85000وظيفة في الريف ،بينما أُنشئ
 250.000في المراكز الحضرية 66.لكن هذه الخسائر والمكاسب أثرت على مجموعات سكانية مختلفة
ال تملك القدرة على تغيير نوع عملها .يؤثر فقدان الوظائف في الزراعة في الغالب على األشخاص
األكثر هشاشة ،لذا فإن مؤشر االقتصاد الكلي ’للوظائف المكتسبة‘ للعام  2019يخفي فجوة عميقة من
عدم المساواة .كما أنه يخلق حوافز تشجع األشخاص على الهجرة من المناطق الزراعية المتدهورة
ضررا نتيجة الجفاف وفقدان الدخل.
اقتصادي ًا ،والتي تعتبر األكثر ت
ً
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بطبيعة الحال ،ليست قضايا بطالة الشباب في المغرب صنيعة اتفاقيات التبادل التجاري وحده ،حيث "ال
يمكن ألي اتفاقية تجارية أن تكون بديال ً عن برنامج هادف لإلصالح المحلي" 67.لكن ،في الوقت نفسه،
كان حجم وطبيعة تأثير هذه االتفاقية كافيين لحث االتحاد األوروبي على إجراء تقييم ألثر االستدامة
التفاقية التبادل الحر الشامل والمع ّمق التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا.
تظهر نتائج النمذجة الحسابيىة في التقييم مكاسب في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في عدد قليل
من القطاعات فقط (المعدّات  ،٪7الخضار والفاكهة  ،)٪4وخسائر بنيوية في الوظائف عالية المهارات
تتراوح بين  ٪0.1و  ٪ .3.1عبر جميع القطاعات األخرى 68.تتّضح تداعيات ذلك في فقدان الوظائف
التي تتطلب مهارات أقل ،بما في ذلك خسارة  ٪2.6في قطاع الحبوب والمحاصيل الذي يوظف نسبة
كبيرة من السكان األكثر هشاشة اقتصاديًا في المغرب .يسلط التقييم الضوء أيضًا على الخسائر المحتملة
في بعض قطاعات التصنيع المهمة مثل الجلود ،وأيضًا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من
خدمات األعمال التي توظف عادة ً أعدادًا كبيرة نسبيًا من العمال ذوي المهارات العالية .من المحتمل أن
يواجه هذا القطاع انخفاضًا بنسبة  ٪2.3من العمال ذوي المهارات العالية 69.مع العلم أن هذه النمذجة لم
توضع حتى اآلن ،يمكننا االستنتاج بنا ًء على الديناميكيات السابقة واستنادًا إلى دوافع الهجرة ،أن فقدان
الوظائف التراكمي في القطاعات التي توظف أعدادًا كبيرة من الشباب المغربي سيبقي أو يعزز العوامل
الدافعة للهجرة إلى االتحاد األوروبي.
تما ًما كما حصل في المغرب ،تدفعنا المؤشرات لالعتقاد بأن تكاليف التوقيع على اتفاقية التبادل الحر
الشامل والمع ّمق ستكون باهظة جدًا بالنسبة لتونس .ومع أن دراسة األثر التي أعدتها المفوضية
نموا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪7كنتيجة التفاقية التبادل
األوروبية تزعم أن تونس قد تشهد ً
الحر الشامل والمع ّمق ،تحذر دراسة أخرى أُجريت بتكليف من وزارة الخارجية األلمانية من انكماش
طفيف في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  70.٪0.5ولكن تظهر أيضًا الدراسة األكثر تفاؤالً ،التي أُجريت
بتكليف من المفوضية األوروبية ،معتمدة أنماط النمذجة الحسابية المطبقة في دراسة األثر التي أجريت
في المغرب 71،عواقب وخيمة على تونس لناحية نزوح رأس المال والعمل ،يتض ّمن ذلك:
• خسارة ثابتة للوظائف التي تتطلب مهارات متدنية في القطاعات التي توظف أعدادًا كبيرة من التونسيين
ذوي المهارات المتدنية ،وخاصة النساء التونسيات ،مثل النسيج والمالبس والسلع الجلدية (- ، ٪18.5-
 ٪6.4و ٪15.4-على التوالي).
• فقدان الوظائف التي تتطلب كفاءات عالية في قطاعي المالية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (-
 ٪4.4و  ٪3.8-على التوالي) .مع العلم أن هذه الوظائف تولد  ٪10من الناتج اإلجمالي الوطني.
• مكاسب محتملة تبلغ حوالي  ٪4.4في قطاع الزيوت النباتية ،وهو قطاع تبلغ قيمته حوالي  ٪8من
72
القيمة المضافة الوطنية.
هناك مخاوف من أن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمع ّمق ،التي ستقلل بشكل ملحوظ من تكاليف التجارة
لبعض القطاعات ،قد تزيد في الوقت نفسه من تآكل القدرة التنافسية لقطاعي النسيج والمالبس في تونس،
وفرت تقليدي ًا الكثير من الوظائف للمرأة التونسية ،مدخلة بذلك ً
دخال إضافيًا لألسرة،
والتي تمثّل قطاعات ّ
ومحصنة إياها ضد الفقر .يتوقع التقييم الذي أجرته المفوضية األوروبية خسائر كبيرة في الوظائف في
هذين القطاعين :وهم على التوالي  ٪6.9-و  ٪18.8-للوظائف التي تتطلب مهارات عالية ،و  ٪6.4-و
 ٪8.5للوظائف منخفضة المهارات.ويشير التقرير كذلك إلى أن "عدد العمال األكثر مهارة واألقل مهارة على حد سواء سينخفض في
القطاعين ،حيث سينزح العمال إلى قطاعات أخرى تنمو فيها األجور بشكل أسرع  -بشكل أساسي في
الزيوت النباتية وقطاعات المعدات األخرى" 73.يعكس هذا التعميم روح مفاوضات اتفاقية التبادل الحر
الشامل والمع ّمق عبر المنطقة .ففي حين أن مثل هذا التحول في الوظائف قد يكون إيجابيًا على مستوى
يعرض األسر إلى مزيد من الفقر ،خاصة أن
االقتصاد الكل ،إال أنه من حيث التجارب المعيشية ،قد ّ
عمال النسيج السابقون قد ال يقيمون في مناطق مالئمة وقد يحرمون من فرص البحث عن وظائف في
نموا مستقبليًا.
القطاعات التي تشهد ً
بالنسبة لتونس ،من المتوقع أن تتسبب اتفاقية التبادل الحر المع ّمق والشامل في تنقّل ما يقارب  ٪11من
العمال األقل مهارة و  ٪8من العمال األكثر مهارة عبر القطاعات على المدى الطويل .كما أن التقديرات
القصيرة المدى تعكس نتائج مشابهة .تخفي هذه األرقام الحقيقة المؤلمة المتمثلة في زيادة الفقر ،حيث لن
يتمكن العديد من العمال من تغيير قطاعات عملهم على المديين القصير والطويل.

14

كما ناقشنا سابقًا ،يُنظر إلى فقدان الوظائف على أنه أحد العوامل الرئيسية الدافعة للهجرة النظامية وغير
النظامية للشباب المغاربة والتونسيين إلى أوروبا ،بغض النظر عن المؤهالت.

 .3.3.2سياسات االتحاد األوروربي للهجرة تعرقل النمو االقتصادي.
يش ّكل تحرير الخدمات عقبة أساسية في مفاوضات اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ٌّمق .حيث أظهر
االتحاد األوروبي حتى الوقت الحالي ً
ميال شديدًا لتضييق نطاق الحركة المؤقتة لألشخاص لتشمل فقط
النخب اإلدارية والمهنيين والخبراء الفنيين وفئة محدودة من مقدمي خدمات التعاقد ،مثل العمال
الموسميين في الزراعة .وبهذه الطريقة ،يتحكم االتحاد األوروبي والدول األعضاء بعمال الخدمات
األجانب ذوي المهارات المتدنية ،ويحد من دخولهم وكذلك الوظائف منخفضة القيمة في القطاعات
المربحة نسبيًا مثل قطاعات النقل أو البناء التي يهيمن عليها الذكور ،أو القطاعات التي تهيمن عليها
النساء بشكل أكبر والتي تعاني من نقص في الموظفين ،مثل قطاع الرعاية.
تعتبر هذه المسألة واحدة من األنماط األربعة لتقديم الخدمات  -النمط  74- 4من االتفاقيات العامة لتجارة
الخدمات ( ،)GATSالتي تشكل األساس لجميع اتفاقيات التبادل الحر .من حيث المبدأ  ،يُنظر إلى النمط
 4للتحرير باعتباره مؤقتً ؛ مثال ،تستقدم شركة إنشاءات تونسية أو مغربية موظفين من مواطنيها -
السائقين وعمال البناء ،إلخ  -للقيام بالعمل ،وتقدم لهم رواتب تتماشى مع الرواتب الوطنية أكثر من
رواتب االتحاد األوروبي ،مما يمنح هذه الشركات ميزة تنافسية .وبالتالي ،يشكل تنقل األشخاص هذا عبر
مصدرا ها ًما للدخل للبلدان الشريكة ،وتحديدًا للمجتمعات األكثر هشاشة
الحدود لتقديم الخدمات إمكانية
ً
اقتصادي ًا  -مما قد يزيل حوافز الهجرة غير النظامية .باإلضافة إلى ذلك ،تجد العديد من الدراسات حول
تأثير النموذج  4للتحرير مكاسب إيجابية لكل من البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان المنخفضة
75
والمتوسطة الدخل ،والتي تنشأ من حركة العمال محدودي المهارات ً
بدأل من العمال ذوي المهارات.
في حالة كل من المغرب وتونس ،لم يُحرز أي تقدم على هذا الصعيد ،مما حد من تحرير الخدمات،
قوض تأثير اتفاقيات التبادل الحالية والمستحدثة .يتمسك االتحاد األوروبي بتحرير الخدمات
وبالنتيجة ّ
داخل المغرب وتونس كأمر واقع  ،وفي الوقت نفسه يستثني الحركة المؤقتة للعمالة من هذه البلدان –
نموذ ًجا أساسيًا لتبادل الخدمات  -من المفاوضات.
كما شدّدت الجهات المتحاورة في العاصمة تونس على أن عدم إحراز تقدم في هذه المسألة يش ّكل
انزعا ًجا وإهانة كبرى .وفي السياق نفسه ،وصف الكثيرون موقف االتحاد األوروبي الذي يقضي بعدم
السماح للتونسيين بتزويد الخدمات في أوروبا بأسعار تنافسية بأنه "غير منطقي" أو "غير عادل" أو حتى
"منافق" ،خاصة إذا كان يتوقع انفتاح قطاع الخدمات التونسي على الشركات األوروبيةً ،
مثال قطاع
76
الرقابة الحسابية العالمية أو الشركات القانونية وشركات المقاوالت ،من دون أي معاملة بالمثل.
نتيجة انعدام التكافئ هذا ،تزايدت معارضة أوساط المجتمع المدني التونسي 77والمحللين االقتصاديين
المستقلين حيال زيادة التحرير االقتصادي كتلك التي تطرحها اتفاقية التبادل الحر المعّق والشامل ،كما
أنهم أكدوأ على أن تحرير كهذا سيكلف تونس أكثر من حيث تباطؤ النشاط االقتصادي والوظائف –
بالتالي ،ستخلق أيضًا حوافز إضافية للهجرة ،مفاقمة بذلك التوترات السياسية داخلي ًا ومع االتحاد
األوروبي.
دفعت هذه المعارضة الحكومة التونسية إلى السعي إليجاد رابط بين المفاوضات الجارية حول اتفاقية
تسهيل التأشيرة والمفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمع ّمق ،بحجة أن حرية حركة السلع
قدرا أكبر من حرية التنقل لألشخاص 78.ومع ذلك ،اعتبر االتحاد األوروبي أن
والخدمات تتطلب أيضًا ً
المناخ السياسي في الدول األعضاء ال يسمح بمثل هذه التنازالت .أدت المخاوف المتزايدة بشأن عواقب
توقيع االتفاقية ،والسبات السياسي العام بسبب جائحة كوفيد 19-إلى تعطيل مفاوضات اتفاقية التبادل
الحر الشامل والمع ّمق.
أمرا مستجدًا ،بل يعززه االتحاد األوروربي انطالقًا من نفس المخاوف
النهج التقييدي للنمط  4ليس ً
السياسية بشأن زيادة الهجرة التي تغذي شراكات التنقل وخطة فاليتا  -وهي تضع منطق إدارة الهجرة في
79
قلب أداة شراكتها االقتصادية الرئيسية ،خالقة بذلك عدم اتساق بنيوي.
مؤخرا دبلوماسي رفيع المستوى من
يبدو أن إمكانيات معالجة عدم االتساق هذا ضعيفة للغاية .وقد أكد
ً
االتحاد األوروبي في أثناء مناقشة حالة مغربية محددة ،خالل عرض موجز عن السياسيات ،أن أجندة
شراكة التنقل في االتحاد األوروبي ستستمر على األرجح في التأثير على المحادثات حول تحرير التبادل
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في الخدمات’ ،حيث ستكون مبادلة الشيئ بالشيئ ،كما هو متوقع ،تسهيل االتحاد األوروبي للهجرة
القانونية لرجال األعمال والطالب والعمال الشبابً ،
مثال ،في مقابل زيادة المغرب لتكثيف التعاون بشأن
80
مكافحة الهجرة غير النظامية ،بما في ذلك عند العودة والسماح بالعودة‘.
ويتابع الدبلوماسي مقتر ًحا االستفادة من هذا المحادثات لكسر الجمود حيال ’إحجام المغرب ،مثله مثل
81
باقي دول الجوار الجنوبي ،عن إعادة قبول مواطني الدول الثالثة‘.

 4 .3سدّ الثغرات
يُظهر التحليل أعاله التأثير العميق للتفاعالت المعقّدة وغير المتسقة أيضًا بين سياسات الهجرة والسياسات
االقتصادية في االتحاد األوروبي  -حيث تخلق اتفاقيات التبادل الحر حوافز للهجرة ،والتي تُعالج فيما بعد
من خالل اشتراط مزيد من تحرير التجارة والتعاون االقتصادي كجزء من مطالبة االتحاد األوروبي
بمزيد من إجراءات تنظيم الهجرة.
حاول االتحاد األوروبي معالجة بعض هذه اآلثار البنيوية عبر توجيه دعم كبير بواسطة آليات تنمية
مختلفة ومشروطة باإلدارة الفعالة للهجرة .في حزيران /يونيو  ،2017أُطلقت خطة االستثمار الخارجي
لالتحاد األوروبي ( 4.1مليار يورو) في المغرب .تهدف الخطة إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص
82
العمل والتنمية المستدامة ،من أجل معالجة بعض األسباب الجذرية لهجرة المغاربة غير النظامية.
أعلن أنه سوف يتم إطالق صندوق االتحاد األوروبي التعاضدي الطارئ (حوالي  175مليون يورو
للمغرب و  15مليون يورو لتونس) ،واتفاقية شراكة الهجرة ( 107مليون يورو بين عامي  2014و
 ،)2021ومبلغ  55مليون يورو إضافي سيُمنح في العام  2019لمساعدة المغرب وتونس على تأمين
أمن حدودهما .لكن ،في الواقع لم يكن هناك موافقة وتعاقد إال فيما يشمل نسبة قليلة من تلك األموال.
باإلضافة إلى ذلك ،كما ناقشنا سابقًا ،قرر االتحاد األوروبي في كانون األول /ديسمبر  2018تكثيف
دعمه للمغرب في مكافحته ضد الهجرة غير النظامية بتمويل قدره  148مليون يورو ،استُثمر الجزء
األكبر منه في أمن الحدود.
ولكن ال يمكن ألي من هذه الجهود أن تصلح اآلثار البنيوية التفاقيات التبادل الحر على اقتصادات هذه
البلدان وعواقبها بعيدة المدى على األشخاص الذين وقعوا في الجانب الخطأ من التحوالت االقتصادية
الالحقة .تبدو الطبيعة الخاصة لهذا "التعاون اإلنمائي" بشكل متزايد وكأنها محاولة لسد الفجوة في الهيكل
بمنح صغيرة  ،بينما تحافظ سياسات تحرير التجارة جنبًا إلى جنب مع التباطؤ االقتصادي العام
والتحديات الداخلية للبلدين على طوفان السخط االجتماعي.

 4خالصات وتوصيات
من الواضح أنه ينبغي على كافة الجهات المعنية  -االتحاد األوروبي والمغرب وتونس – بذل الكثير من
الجهود لمعالجة أوجه عدم االتساق وضمان تناسق سياسات الهجرة واالقتصاد المستقبلية ،وتوافقها مع
حقوق اإلنسان ،والعمل من أجل مصلحة جميع المواطنين ،من ضمنهم األشخاص األكثر هشاشة.
صحيح أن التنمية االقتصادية للبلدين تشكل قيمة في حد ذاتها ،لكن توجد أدلة متينة على أن نموذج التنمية
االقتصادية الخاص بهما ،على األقل في المغرب وتونس ،المدعوم أو حتى المطلوب من قبل االتحاد
األوروبي كشرط للمساعدة االقتصادية أو استمرار التعاون االقتصادي  -يخلق تأثيرات عكسية .بغض
النظر عن مؤشرات االقتصاد الكلي ومتوسط معدالت الرفاه ،فإن هذا النموذج له تداعيات ضارة بالنسبة
ألعداد هائلة من األشخاص األكثر هشاشة في هذه البلدان ،وخاصة فئتي الشباب والنساء ،حيث تتأثر
سبل معيشهم نتيجة التغيرات في قطاعات االقتصاد المختلفة .تساهم هذه التطورات في تعريض
مجموعات معينة إلى مزيد من الفقر وتعميق الالالمساواة ،كما أنها تفاقم العوامل التي تدفع بالمتضررين
إلى الهجرة نحو االتحاد األوروبي.
على صعيد آخر ،يدعم االتحاد األوروبي نموذج التنمية االقتصادية الذي يخلق حوافز للهجرة ،من خالل
السياسات التي قد تخلق بطالة واسعة النطاق في بعض القطاعات ،ووتساهم في تعزيز قطاع العمل غير
النظامي وقلة التوظيف التي تسهم في تزايد الطابع غير المنظم للعمل والبطالة الجزئية في جميع مرافق
االقتصاد .ومن ناحية أخرى ،يكبح هذا النموذج الهجرة من خالل توريق القروض (إبدال القروض
بسندات قابلة للتداول ) والتدخالت االقتصادية على أساس مخصص ،مثل مشاريع خلق فرص العمل
الصغيرة الممولة من الصندوق االئتماني األوروبي الطارئ.
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يستلزم تحقيق المكاسب للبلدان المتضررة واالستقرار االقتصادي األشمل للمنطقة معالجة عدم االتساق
هذا على المستويين الوطني واإلقليمي ،وتشجيع البلدان على إنشاء نماذج تنمية اقتصادية تعمل لصالح
الناس ،من خالل معالجة القضايا مثل الالمساواة البنيوية وبطالة الشباب.
قد تتضمن الحلول الملموسة لهذه التحديات معالجة التأثير البنيوي لتنقل الوظائف هذا على مجموعات
سكانية معينة  ،مثل الشباب في القطاع الزراعي أو النساء في صناعات النسيج أو الجلود في كال البلدين،
من خالل إدراج برامج أوسع نطاقًا من الدعم المتعدد السنوات كجزء من أي اتفاقية تبادل حر شامل
ومع ّمق في المستقبل .الحل اآلخر هو أن يُدرج االتحاد األوروبي النمط  4لتحرير الخدمات من خالل
حركة األشخاص في اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ّمق المستقبلية .وفي حين أننا نعرف ماهية فوائد
االتحاد األوروبي المتأتية عن السماح بزيادة تنقل المهنيين والعاملين في قطاعات الخدمات بما في ذلك
تكنولوجيا المعلومات واالستشارات والتمويل والنقل والبناء ،ولكن نعتبر أيضًا أن هناك فوائد أخرى في
القطاعات التي تركز على العمالة النسائية مثل الرعاية .وهذا يعني أيضًا تسهيل اإلقامة المؤقتة لهؤالء
العمال في أوروبا ألسباب تتعلق بالعمل.

توصيات
لحكومات بلدان شمال إفريقيا
• إجراء دراسات أثر التفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ّمق تأخذ قضايا الجندر بعين االعتبار،
وتركز بشكل خاص على القطاعات التي توظف العدد األكبر من السكان المهمشين (الزراعة ،فروع
محددة من الصناعات ،إلخ).
• تنظيم مشاورات وطنية أوسع ،تشمل كافة الجهات المعنية (كالنقابات العمالية ،ممثلين عن القطاعات
المتأثرة ،خبراء في الجندر ،واقتصاديين مستقليين) من أجل صياغة وتقديم تعديالت عملية في
تضررا.
سياسات االتفاقيات بشكل يحول دون خسائر فادحة في التوظيف في القطاعات األكثر
ً
• طلب دعم بنيوي لتأمين مسارات إعادة تأهيل واقعية أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرضًا
لخسارة عملهم.
• طلب دعم بنيوي يهدف إلى تعزيز وتحسين إمكانيات الخدمات العامة في قطاعي الصحة والتعليم.
• اإلصرار على أن تتض ّمن اتفاقيات التجارة الشاملة والمع ّمقة النمط الرابع لتحرير الخدمات وفق
اتفاقية التجارة في الخدمات ومراجعة إدراج االتحاد األوروبي ألولويات إدارة الهجرة في هذه
االتفاقيات.
• معالجة تفاقم الال مساواة االجتماعية والتأكد من أن السياسات االقتصادية تسمح لبنود اتفاقيات التبادل
الحر الشامل والمع ّمق بالمساهمة الجدية في تقليص الالمساواة.

لمؤسسات االتحاد األوروبي والدول األعضاء
•
•
•
•
•

تحليل عدم االتساق في السياسات على مستوى البلد والمنطقة ومعالجة الثغرات من خالل إصالحات
صا لسياسات االقتصاد والهجرة.
مصممة خصي ً
إدراج تقييمات حول اآلثار المحتملة ل التفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ّمق على الفئات الهشة في
البلدان الشريكة  -خاصة فئتي الشباب والنساء -وتقديم حلول تحدّ من تلك اآلثار.
نظرا للضرر الكبير الذي قد
استثناء القطاع الزراعي من اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمع ّمق ً
83
ينعكس انعدا ًما في فرص العمل في هذا القطاع ،وبالتالي على األمن الغذائي.
توفير دعم بنيوي لتأمين مسارات إعادة التأهيل أو مصادر معيشية بديلة للفئات األكثر تعرضًا لخسارة
عملهم.
العمل مع البلدان الشريكة لتأمين دعم بنيوي يعمب على تعزيز وتحسين قطاعي الصحة والتعليم.

• اإلصرار على أن تتض ّمن اتفاقيات التبادل الشامل والمع ّمق النمط الرابع لتحرير الخدمات وفق اتفاقية
التجارة في الخدمات ومراجعة إدراج االتحاد األوروبي ألولويات إدارة الهجرة في هذه االتفاقيات.
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