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أجندة االتحاد األورويب
الجديدة لجنوب البحر
األبيض المتوسط:
آفاق للمغرب
1

نزهة علوي محمدي
زميلة أوىل،
مركز السياسات للجنوب الجديد .المغرب.
عاما من إطالق الشرا كة األوروبية المتوسطية يف مؤتمر برشلونة عام ،1995
بعد أ كثر من 25
ً
ال تزال المنطقة الجغرافية المتوسطية تخضع لتفكير وتصور االتحاد األورويب بهدف ترسيخ عالقة الجوار
االستراتيجية هذه ومعالجة تقدم التحديات الكامنة.
ومنذ ذلك الحين ،شهد اإلطار األورو-متوسطي العديد من المبادرات كمراحل على المسار الذي ادعي أنه
نتيجة تفكير مشترك ،أي حوار بين ضفتي البحر األبيض المتوسط حول مستقبل العالقات بين االتحاد
األورويب وجواره الجنويب.
وهكذا ،يف حالة المغرب ،فإن اتفاقية الشرا كة الموقعة مع االتحاد األورويب يف عام  2000سبقت بعدة سنوات
إطالق سياسة الجوار األوروبية ( )ENPيف عام  2004وتنفيذ الوضع المتقدم للمغرب يف الفضاء المتوسطي
يف عام  .2008يف الواقع ،تعكس هذه العملية المتطورة اهتمام االتحاد األورويب بتحديد إطار تم تكييفه إلدارة
عالقاته مع الجوار الجنويب – بعد التوسعات المتتالية لالتحاد األورويب – ولكن ً
أيضا وبشكل أساسي إلعادة
تموضع نفسه سياس ًيا واستراتيج ًيا على الجانب الجنويب .من خالل مشاركته النشطة يف مختلف المنتديات
دائما إىل تحقيق معاملة
األورو-متوسطية (المنتدى المتوسطي ،المنتدى  ،)5+5يسعى المغرب بدوره
ً
مختلفة يف عالقاته مع االتحاد األورويب .إن تعزيز المكتسبات وفتح اآلفاق نحو المسؤولية المشتركة والقرار
المشترك هي من بين المكونات الرئيسية للنهج المغريب من أجل دفع عملية التكامل األورو-متوسطي.

 .1المقابالت المستخدمة يف هذا المقال أجراها يوسف الجاي ،مساعد باحث يف االقتصاد ،مركز السياسات للجنوب الجديد .PCNS
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عاما ،ال تزال
بعد 25
ً
منطقة البحر األبيض
المتوسط الجغرافية
تخضع للتفكير
بهدف إقامة عالقة
الجوار االستراتيجية
هذه بثبات ومعالجة
التقدم المحرز يف
التحديات الجديدة.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

من خالل مشاركته
النشطة يف مختلف
المنتديات األورو-
متوسطية يسعى
دائما
المغرب بدوره
ً
إىل معاملة مختلفة
يف عالقاته مع االتحاد
األورويب.

29

أدت التغيرات الجيوسياسية يف المنطقة إىل قيام االتحاد األورويب بإعادة تقييم محتويات وطريقة إدارة
سياسة الجوار األوروبية يف عامي  2011و 2015من أجل مواجهة التحديات التي فرضها الجوار المتغير.
ولكن هذا االهتمام بالتكيف والتجديد سار جن ًبا إىل جنب مع استجواب دول الجنوب حول ضعف مشاركتها
يف وضع تصور ومراقبة الشرا كة األوروبية المتوسطية والفعالية المحدودة إلدماجها لضمان مساحة من
القيم المشتركة واالزدهار المشترك .يمكننا من اآلن فصاعدًا التفكير يف فعالية نهج الشرا كة لسياسة
الجوار األوروبية ،ال سيما بعد عمليات إعادة التقييم المتتالية يف  2011و ،2015وتقييم يف خطوة ثانية
نطاق العرض األورويب الجديد المقدم يف شباط/فبراير  2021باعتباره "تجديدًا" .أخي ًرا ،ويف إطار هذه األجندة
األوروبية الجديدة للجوار الجنويب ،هل يمكننا النظر يف فرصة تحديد مجاالت التعاون المبتكر والواعد الذي
يمكن أن يحقق تقار بًا يف النهج ويعزز الجهود "لتجديد" العالقات بين المغرب واالتحاد األورويب؟

تأطير العالقات بين المغرب واالتحاد األورويب يف إطار سياسة
الجوار األوروبية
يتمتع المغرب
بعالقات طويلة األمد
ومميزة مع االتحاد
األورويب ،تميزت منذ
تنفيذ سياسة الجوار
األوروبية ومراجعاتها
المختلفة.

يف أعقاب الحكم
الصادر يف 2015
عن المحكمة التابعة
لالتحاد األورويب حول
اتفاقية الشرا كة
بين االتحاد األورويب
والمغرب ،تم تعليق
الحوار السياسي مع
االتحاد األورويب حتى
.2019

يتمتع المغرب بعالقات طويلة األمد ومميزة مع االتحاد األورويب ،تميزت منذ تنفيذ سياسة الجوار
األوروبية ومراجعاتها المختلفة بتطور ديناميكي ورغبة مشتركة يف بناء شرا كة نموذجية يف المنطقة
األورو-متوسطية.
اعتماد الوضع المتقدم يف عام  2008والتوقيع يف آذار/مارس  2015على خطة العمل الخاصة
به لتنفيذه ب ّين الطموح المشترك لتعزيز الطبيعة متعددة األبعاد للشرا كة .أولويات الشرا كة
بين المغرب واالتحاد األورويب التي تم تنظيمها حول أربعة محاور (الوصول العادل إىل الخدمات
االجتماعية ،والحكم الديمقراطي وسيادة القانون ،والتوظيف والنمو الشامل ،وتعزيز قدرات
المجتمع المدين) ،استفادت من الدعم المايل الذي ينبغي أن يبلغ  1.4مليار يورو بين عامي 2014
و 2020يف إطار أداة الجوار األوروبية المالية الجديدة ( ،)ENIالتي نشأت عن المبادئ التوجيهية
الواردة يف البيان الصادر يف  25أيار/مايو  ،2011والتي تدعو إىل نهج "المزيد من األموال للمزيد
من اإلصالح".
يعكس إطار الدعم الفردي الذي تم توقيعه يف تشرين الثاين/نوفمبر  ،2014اعتراف االتحاد األورويب
بتفرد شرا كته مع المغرب (بدأ دعم اإلصالحات يف  )2011ويؤكد على مالءمة التعاون الذي اختاره
االتحاد األورويب مع األولويات االستراتيجية للمغرب .تتوافق هذه اإلرشادات ً
أيضا مع أهداف اتفاقية
اإلطار بشأن "الوضع المتقدم وخطة العمل الخاصة به" .كما استفاد المغرب من مخصصات إضافية
للميزانية ضمن إطار البرنامج متعدد البلدان ،والتي تم تخصيصها وف ًقا للتقدم المحرز يف ترسيخ
الديمقراطية (األداة األوروبية للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،أداة التعاون اإلنمايئ…).
لكن ،ويف أعقاب الحكم الصادر يف كانون األول/ديسمبر  2015عن محكمة العدل التابعة لالتحاد
األورويب بإلغاء قرار المجلس الصادر يف  8آذار/مارس  2012بشأن إبرام صفقة لتعديل اتفاقية الشرا كة
بين االتحاد األورويب والمغرب ،علق األخير الحوار السياسي مع االتحاد األورويب حتى كانون الثاين/
يناير  .2019لم تشهد ديناميكية الشرا كة المتأثرة بهذه الفجوة تطورا ً نوعيا ً على الرغم من استمرار
التعاون القطاعي .بسبب االفتقار إىل المشاورات السياسية الرسمية ،لم تحدد الشرا كة بالتايل أي أولوية
جديدة ،بينما انتهى إطار الدعم الفردي وتم نشر مراجعة جديدة لسياسة الجوار األوروبية يف تشرين
الثاين/نوفمبر  .2015باالعتراف بحدود استراتيجية  2011السابقة ،بنا ًء على مبدأ "المزيد من األموال
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للمزيد من اإلصالح" ،اعتمد تنقيح  2015نهجا جديدا يتميز بمزيد من المرونة (التمايز) وتكثيف الملكية
المحلية .وفيما يتعلق بالمغرب ،قامت المفوضية بتمديد إطار الدعم الفردي حتى عام  2018وامتد
الوضع المتقدم حتى عام .2020
بفضل مجلس الشرا كة بين المغرب واالتحاد األورويب ،بدأ يف حزيران/يونيو  2019استكشاف آفاق جديدة
تتجاوز الوضع المتقدم من أجل تحقيق "شرا كة أوروبية مغربية من أجل الرخاء المشترك" .بعد نهج
مرن يتكيف مع الطرفين ،سعى البيان الصادر عن المجلس ً
أيضا إىل أن تكون هناك مرحلة أولية لتحديد
المحاور االستراتيجية للتعاون بين المغرب واالتحاد األورويب ،والتي يجب أن تكون سارية المفعول اعتبا ًرا
من عام  .2020ولذلك ،فإن المغرب واالتحاد األورويب ملتزمان لمتابعة التفكير المشترك من أجل إعادة
تشكيل الرابطة التعاقديةً .
أيضا وعلى الرغم من فترة التقاعس من  2015إىل  ،2019فإن المبادئ التي
تم التأكيد عليها يف إعادة تقييم سياسة الجوار األوروبية ،أي التمايز والملكية المشتركة لإلطار التعاقدي،
هي يف صميم إعادة إطالق الشرا كة بين المغرب واالتحاد األورويب.

التحليل النوعي

لم تشهد ديناميكية
الشرا كة المتأثرة
بهذه الفجوة تطورا ً
نوعيا ً على الرغم
من استمرار التعاون
القطاعي.

نحو شرا كة متجددة بين االتحاد األورويب والجوار الجنويب؟
آفاق للمغرب
بنا ًء على رؤية الصفقة الخضراء ،قدمت المفوضية األوروبية يف البيان المشترك بتاريخ  9شباط/
حا جديدًا للجوار الجنويب يتمحور حول خمسة مجاالت رئيسية :التنمية البشرية
فبراير 2021مقتر ً
والحكم الرشيد وسيادة القانون؛ المرونة واالزدهار والتحول الرقمي؛ السالم واألمن؛ الهجرة والتنقل؛
واالنتقال األخضر .تهدف األجندة الجديدة إىل تعاف أخضر ورقمي ومرن وعادل ،يسترشد ببرنامج التنمية
المستدامة بحلول عام  2030واتفاقية باريس والصفقة الخضراء األوروبية .من خالل وضع التحديات
المناخية والبيئية يف صميم عملها ،تطرح سياسة الجوار األوروبية الجديدة فلسفة جديدة يف مراجعة
الشرا كة :ستؤدي المكتسبات التي تم تحقيقها يف المراحل السابقة من اآلن فصاعدًا إىل تطور كبير وآفاق
ملموسة .وهي تنص على مقترحات محددة يف كل دولة مجاورة يمكن تحويلها إىل خارطة طريق جديدة
للعالقات الثنائية.
يبرز االستطالع العام الذي أجراه المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط ( )IEMedمع عينة من سكان
المغرب أنهم يرون أن النمو الشامل وتغير المناخ يشكالن تحديات وفرصا مشتركة للشريكين.
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من خالل وضع
التحديات المناخية
والبيئية يف صميم
عملها ،تطرح سياسة
الجوار األوروبية
الجديدة فلسفة
جديدة يف مراجعة
الشرا كة.

Situation of human rights

12%
23%

Governance and rule of law

11%

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

31

Environmental situation
and climate change

13%
10%
9%
8%

Migration and human mobility
2%
2%

Other

0%
No particular
التحديانviews on
بينما ُتظهر نتائج االستطالع أن اإلدماج االقتصادي وتغير المناخ هماthis matter
المشتركان
الرئيسيان
1%
يف المنطقة ،غير أن ردود الخبراء المغاربة تعلق أهمية أ كبر على االندماج االقتصادي باعتباره تحد ًيا
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
(الرسم البياين  )1وفرصة (الرسم البياين .)2
Mashreq

Maghreb

الرسم البياين  :1س  1أي من التحديات التالية يلزمها بذل جهود أ كبر؟ (مرتبة كخيار أول)
23%

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸــﺎﻣﻞ واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

39%
13%
14%

أﻣﻦ واﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

18%

اﻟﺤﻜﻢ وﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

13%

اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺒﻴﺌــﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

20%
13%
13%
13%

وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

12%

اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺒﺸــﺮي

8%

آﺧﺮ

1%
2%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

1%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ

يورومسكو  -يوروميد
المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع 28%
اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺸــﺎﻣﻞ واﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ
18%

19%
17%

أﻣﻦ واﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

فيما يتعلق بالفرص المتاحة لكل من االتحاد األورويب والدول المجاورة ،يعتبر تعزيز جدول أعمال شامل
17%
الخبراء المغاربة تؤكد ً
أيضا على أهمية التعاون
وتجدر اإلشارة إىل أن ردود
الرئيسية.
اجتماع ًيا هو األولوية
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺤﻜﻢ وﺳــﻴﺎدة
10%
يف مجال البحث واالبتكار.
اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺒﻴﺌــﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

14%

وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن

12%
14%

26%

8%

اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺒﺸــﺮي

15%

آﺧﺮ

1%
0%

ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

1%
0%
0%

5%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

10%

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن

15%

20%

25%

30%

35%

40%

the green transition possible

13%

32

2%
2%

Crafting a shared digitalisation agenda

2%
2%

Other

التحليل النوعي

1%

No particular views on this matter

4%
40%

35%

30%

20%

25%

10%

15%

0%

5%

Southern neighbourhood countries
EU countries

الرسم البياين  :2س  2ما هي الفرص الرئيسية التي يجب على االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين
اغتنامها بشكل مشترك؟ (مرتبة كخيار أول)
ﺗﻌﺰﻳﺰ أﺟﻨﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﻨﺴــﺎء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ

37%
39%
21%

اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر

27%

ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﺳــﻞ
ﻗﻴﻤﺔ أﻗﺼﺮ

13%
19%
13%

ﺗﺠﺪﻳــﺪ اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة

6%
10%

اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻌً ــﺎ ﻟﺠﻌــﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻤﻜﻨًﺎ

6%

ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ

2%
0%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

2%
2%

آﺧﺮ

3%
2%
0%

5%

15%

10%

25%

20%

35%

30%

40%

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ

ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ
يورومسكو  -يوروميد
األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع
المعهد
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔبواسطة
أﺟﻨﺪةتجميعه
المصدر :تم
36%
اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﻨﺴــﺎء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ

32%

29%

اﻟﺘﻌــﺎون ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر

46%
الرئيسية ،والتي
من وجهة النظر الرسمية ،رحب المغرب ببيان  9شباط/فبراير  2021وكذلك مشاريعه
ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
تلبي ً
 15%المحددة يف "اإلعالن السياسي المشترك" بين
التنموية والمحاور األربعة
سياسته
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻼﺳــﻞ
أولويات إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
أيضا ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ
8%
المغرب واالتحاد األورويب اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻷﻗﺼﺮيف حزيران/يونيو  .2019لكن ،النوايا التي عبر عنها المغرب من خالل
المعتمد
8%
معﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة
ـﺎون ﰲ
التصريحات ﺗﺠﺪﻳــﺪ اﻟﺘﻌـ
األوروبيين تعطي األولوية للحاجة إىل تجنب تصور سياسة
مختلف القادة
والتبادالت
8%
الجوار األوروبية فقط من خالل المنظور المايل وهو يطمح إىل إعادة بناء شرا كة متوازنة وفعالة مع مشاركة
7%
اﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻌً ــﺎ ﻟﺠﻌــﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻤﻜﻨًﺎ
أ كبر من قبل دول الجوار يف القرارات3% .

2%

ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺟﻨﺪة رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ
االستطالع كيف ُينظر إىل مراجعة إطار التعاون وتحسين إدارته على أنها
بالتزامن مع هذا العنصرُ ،يظهر
3%
.2030
عام
أهداف يجب تحقيقها بحلول
2%
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ

آﺧﺮ

0%
1%
0%
0%

5%

10%

دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻷردﻧﻴﻮن
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15%
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45%

50%

يسعى المغرب إىل
تجنب تصور سياسة
الجوار األوروبية فقط
من خالل المنظور
المايل ويطمح إىل
إعادة بناء شرا كة
متوازنة وفعالة مع
مشاركة أ كبر من
قبل دول الجوار يف
القرارات.

Euro-Mediterranean economic and trade
partnerships should grow and foster
even opportunities for both shores

10%
8%

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

The environmental and sustainable
dimensions should be a
common partnership priority

7%
13%
19%

Other

20%
40%

35%

30%

25%

20%

33

10%

15%

0%

5%

Southern neighbourhood countries

EU respondents
 2030حتى تتمكن من تقييم أن التعاون
الرسم البياين  :3س  8ما الذي يجب أن يتغير بحلول عام
األورو-متوسطي ناجح؟ (تم إعداد الفئات من اإلجابات المفتوحة)

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺰز إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

32%
36%

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻷورو-ﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻹرﺳــﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳــﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن واﻟﻜﺮاﻣﺔ

18%
19%

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﺎون اﻷورو-ﻣﺘﻮﺳــﻄﻲ
ﺣﻠﻮﻻ ً إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺘﻨﻘﻞ

12%
12%

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ

10%
10%

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﺸــﺮاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻷورو-ﻣﺘﻮﺳــﻄﻴﺔ وﺗﻌﺰز اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺴــﺎوﻳﺔ
ﻟﻜﻼ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﻦ

9%
12%

آﺧﺮ

19%

12%
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40%

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

يرغب المغرب أن
يتم التعبير عن
وضعه المتقدم مع
االتحاد األورويب
ً
أيضا يف دعم
إجراءات مشتركة
حول قضايا مثل
البيئة واألمن
والهجرة والتكامل
اإلقليمي.

لهذا السبب ،يرغب المغرب يف التعبير عن وضعه المتقدم مع االتحاد األورويب ليس فقط يف دعم برامج التنمية
االقتصادية واالجتماعية ولكن ً
أيضا لضمان حوار دائم وإجراءات مشتركة حول قضايا مثل البيئة واألمن والهجرة
والتكامل اإلقليمي .يف هذا الصدد يف المنطقة ،لدى المغرب معظم االتفاقات والروابط واألرضية المشتركة مع
السياسات واألولويات األوروبية .وبالتايل ،فإن التحدي يف هذه المرحلة الجديدة من العالقات األوروبية المغربية
يتمثل يف التحديد واتخاذ القرار بصورة مشتركة بشأن دعم االتحاد األورويب لدعم انتقال االقتصاد المغريب
وتوجهه نحو أنماط إنتاج أ كثر استدامة وشمولية.
يشارك المغرب يف تحويل عمليات اإلنتاج لمعالجة تأثير تغير المناخ ،ويمكن أن يستفيد من خالل
سياسة الجوار األوروبية الجديدة من الفرص لتحفيز التحول األخضر والرقمي والذكي القتصاده.
يف إطار التحول يف أوروبا نحو زراعة أ كثر استدامة ،تقدم الصفقة الخضراء بالتايل آفا ًقا واعدة للقطاع
الزراعي المغريب .بعد أن استثمر المغرب على نطاق واسع يف خطته المغرب األخضر ،Maroc Vert
يستعد لتنفيذ استراتيجية الجيل األخضر الجديدة  ،2030-2020التي ستفتح الوصول إىل السوق
األوروبية ،دون تقييد الحصص ،إذا تم تنفيذ تعديل السياسة الزراعية المشتركة ( )CAPبشكل فعال.
يمكن أن يؤدي االنتقال إىل صناعة خالية من الكربون إىل فتح آفاق للتعاون االبتكاري .المغرب منخرط
بقوة يف التحول األخضر لصناعته من خالل اختيار إزالة الكربون من أنماط اإلنتاج .تشمل المحاور الرئيسية
لخطة اإلنعاش الصناعي  2023-2021وضع المملكة كقاعدة صناعية دائرية وخالية من الكربون .كما

southern neighbourhood countries
in renewable energies

20%

34

15%
13%

7%
8%

Support its southern neighbours in
increasing their energy efficiency and
deployment of renewable energies by
promoting reform and an improved
business environment

6%
6%
7%
8%

Promote technical and policy
dialogues to support southern
neighbours in improving their
regulatory framework, including at
regional level

أطلق المغرب برامج دعم تستهدف المؤسسات الصناعية لتطوير أنماط إنتاج خالية من الكربون ودعم
 0%االنتقال إىل الطاقة النظيفة قطاع
ظهور السالسل الصناعية الخضراء والحد من التلوث .أخي ًرا ،يعد
1%
الطاقة Other
االستباقية المغربية لعام 2030
تقارب بين المغرب واالتحاد األورويب .تخصص استراتيجية
0%
0%
مكانًا مركز ًيا للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
يف هذا الصدد ،تكشف ردود الخبراء المغاربة ً
 13%عن9%الدور المركزي للطاقات المتجددة ،وهي تختلف
أيضا
No particular views on this matter
)4 10%
بوضوح عن ردود البلدان يف بقية المنطقة (الرسم13%البياين
40%

35%

30%

All respondents

25%

15%

20%

Civil society

5%

10%

Policy-makers

0%

Experts

الرسم البياين  :4س  18ما الذي يجب أن يفعله االتحاد األورويب لموا كبة انتقال الطاقة لدول الجوار
الجنويب؟ (مرتبة كخيار أول)
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً واﻷﻛﺜﺮ
ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ )أﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أو اﻹﻗﻠﻴﻢ(

26%

22%

ﺣﺸﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

25%

41%

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ واﻟﺘﻘﺎرب
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﰊ

23%
16%

دﻋﻢ ﺟﻴﺮاﻧﻪ ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ﰲ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﻧﺸﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺻﻼح
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮارات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻴﺮان
ﰲ اﻟﺠﻨﻮب ﰲ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻃﺎرﻫﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

أﺧﺮى

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آراء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
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دول اﻟﺠﻮار اﻟﺠﻨﻮﰊ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ

المصدر :تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بنا ًء على نتائج استطالع يورومسكو  -يوروميد

إىل جانب مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى مع إمكاناتها الكبيرة يف مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
يطمح المغرب إىل أن يصبح الع ًبا رئيس ًيا يف تطوير الهيدروجين األخضر بسبب موقعه الجغرايف وترابطه
يف مجال الطاقة وموارد الطاقة المتجددة االستثنائية.
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التحليل النوعي

يفتح االنتقال نحو
الطاقة النظيفة
آفا ًقا جديدة
للتعاون المبتكر
وهو قطاع تقارب
بين المغرب
واالتحاد األورويب.

نحو شرا كة متجددة مع الجوار الجنويب

باستخدام
الهيدروجين
األخضر ،وهو حل
تقني لصناعة إزالة
الكربون ،يمكن
لالتحاد األورويب أن
يدعم إنشاء نظام
بيئي للطاقة ويفتح
الطريق أمام شرا كة
مبتكرة إىل حد كبير.

35

يعتبر الهيدروجين األخضر يف هذا الصدد حالً تقن ًيا لصناعة إزالة الكربون ،وال سيما يف إنتاج األسمدة .يمكن
لالتحاد األورويب من هذا المنظور أن يدعم إنشاء نظام بيئي للطاقة حول األهداف المشتركة ،وكذلك ترجمة
نقاط التقارب يف النهج واألولويات المغربية – األوروبية ،وبالتايل فتح الطريق أمام شرا كة ابتكارية بشكل
كبير .يمكن أن تؤثر هذه الديناميكية ً
أيضا على المسارات الخاصة باالتحاد األورويب مع الدول الشريكة
وتعزز التعاون مع الجوار الجنويب يف إطار يتسم بتحدي االبتكار واالستدامة والنمو.
بينما كان إعالن برشلونة يهدف إىل خلق منطقة سالم وازدهار مشترك ،إال أنه بعد أ كثر من عقدين
من الزمان ،تواجه منطقة البحر األبيض المتوسط التحديات التي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا
 .COVID-19تتطلب هذه التحديات تفكيرا جديدًا باإلضافة إىل مبدأ المرونة يف جميع المناهج وتسلط
الضوء على الحاجة إىل العمل من أجل المزيد من التضامن ،بما يتماشى مع المبادئ التأسيسية للشرا كة
األورو-متوسطية.

