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العالقات  كتسبت  ا منذ عقود.  المتوسط  األبيض  البحر  األورويب يف جنوب  لالتحاد  نشًطا  تعد مصر شريكًا 
القليلة الماضية. لقد أعطى عدم االستقرار العميق  بين مصر واالتحاد األورويب أهمية إضافية يف السنوات 
أهمية  بأكمله،  اإلقليمي  للنظام  المعقدة  واألزمة  المنطقة،  أنحاء  البلدان يف جميع  العديد من  اجتاح  الذي 

كبر للعالقات بين مصر واالتحاد األورويب. أ

كبر  مخاطر إقليمية أ

البحر  جنوب  يف  الهش  اإلقليمي  النظام  السياسية  االضطرابات  دمرت   ،2011 عام  انتفاضات  أعقاب  يف 
الالعبين  جانب  من  البناءة  المبادرات  إىل  االفتقار  بسبب  المنطقة  يف  الوضع  تفاقم  المتوسط.  األبيض 
يف  الرئيسي  العالمي  الممثل  المتحدة  الواليات  كانت  المتحدة.  الواليات  سيما  وال  الرئيسيين،  العالميين 
مشاهد البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط يف معظم حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن يف 
السنوات األخيرة، أظهرت الواليات المتحدة عدم اهتمام بالمنطقة. بعد أن خاضت حروبًا باهظة الثمن يف 
وجه  على  بالمنطقة  االهتمام  األمريكية  والنخب  الجمهور  فقد  حاسمة،  نتائج  دون  والعراق،  أفغانستان 
األمريكي  التدخل  تقليص  يعد  عام.  بشكل  الدولية  السياسة  تجاه  انعزالية  مواقف  وطوروا  الخصوص، 
ودولة  الطاقة  إمدادات  أمن  المنقسم.  األمريكي  المجتمع  يف  القليلة  االتفاقات  بين  من  منطقتنا  يف 
كذلك.  يعد  لم  هذا  أن  الواضح  من  لكن  منطقتنا،  يف  المتحدة  الواليات  وجود  سبب  هما   إسرائيل 
الحرب  بعد  ما  حقبة  معظم  يف  كانت  كما  الطاقة  إمدادات  بأمن  مهتمة  المتحدة  الواليات  تعد  لم 
العالمية الثانية. نشأت إسرائيل ولم تعد تعتمد على الضمانات األمنية األمريكية. كما هو الحال، يمكن 

للواليات المتحدة أن تنسحب من الشرق األوسط والبحر األبيض المتوسط دون مخاطر جدية.

الطلب المتزايد على دور االتحاد األورويب

واقع  من  اإلقليمية  المخاطر  من  محمية  وهي  متوسطية،  دولة  ليست  المتحدة  الواليات  شيء،  كل  بعد 
أبرز العقد  المسافة الجغرافية. يف المقابل، فإن الجغرافيا تربط أوروبا بالبحر األبيض المتوسط بقوة. لقد 
المتزايدة  المخاطر  تثبت  حاجًزا.  وليس  عبور  منطقة  هو  المتوسط  األبيض  البحر  أن  حقيقة  الماضي 
المتوسط  األبيض  البحر  أن  للشك  يدع مجاالً  ال  بما  المتوسط  األبيض  البحر  عبر  بالبشر  واالتجار  لإلرهاب 

يتطور بسرعة إىل عقدة أمنية، حيث تؤثر التطورات يف بلد ما على البلدان األخرى.

يف أعقاب انتفاضات 
عام 2011، التي 

أثرت على النظام 
اإلقليمي الهش يف 

جنوب البحر األبيض 
المتوسط، تفاقم 

الوضع يف المنطقة 
بسبب االفتقار 
إىل المبادرات 

البناءة من جانب 
العالميين  الالعبين 

الرئيسيين.

انتشرت المخاطر 
المتزايدة لإلرهاب 

واالتجار بالبشر 
واالكتشافات األخيرة 

للغاز الطبيعي يف 
شرق البحر األبيض 

المتوسط إىل 
المنطقة األوسع، 
وبذلك يزداد إبراز 

البحر األبيض 
المتوسط كعقدة 

أمنية.

مصر واالتحاد األورويب:
عشر سنوات بعد
العربية االنتفاضة 

جمال عبد الجواد سلطان 
زميل باحث أول،

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية )ACPSS(. مصر. 
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االكتشافات األخيرة للغاز الطبيعي يف شرق البحر األبيض المتوسط تقود يف نفس االتجاه. الغاز الطبيعي 
البحر  المتوسط خلق مصالح مشتركة بين عدد من دول  البحر األبيض  المغمورة من شرق  المناطق  يف 
المياه  تحت  حديًثا  المكتشفة  القيمة  الطبيعية  الثروة  أدت  كما  األوروبية.  والدول  المتوسط  األبيض 
تنتشر  واالقتصادية.  اإلقليمية  المياه  القديمة حول  الخالفات  تفاقم  إىل  المتوسط  األبيض  للبحر  العميقة 
بركات ولعنات الثروة المكتشفة إىل المنطقة األوسع إلبراز منطقة البحر األبيض المتوسط كعقدة أمنية.

اتباع سياسة  اإلقليمية على  اإلقليمية وفوق  الفاعلة  الجهات  المنطقة  األمريكي يف  الوجود  تقليص  شجع 
حازمة. ولدت المنافسة االستراتيجية بين مختلف الجهات الفاعلة المزيد من المخاطر. الوضع يف المنطقة 

يدعو االتحاد األورويب إىل تحمل مسؤولياته تجاه استقرار المنطقة.

مصر يف عين عاصفة البحر األبيض المتوسط

البحر  منطقة  يف  الجسيمة  األمنية  المخاطر  من  العديد  تتقاطع  حيث  مركزي،  موقع  يف  مصر  تقع 
كما  السياسية،  االضطرابات  من  نصيب  لها  وكان  العربية،  االنتفاضة  مصر  شهدت  المتوسط.  األبيض 
على  يجب  رئيسي  أمني  تهديد  اإلرهاب  السياسي.  االستقرار  عدم  بسبب  اقتصادية  خسائر  تكبدت 
مصر مواجهته. تثير األزمة السياسية يف ليبيا عبر الحدود الغربية لمصر مخاوف أمنية خطيرة. سمحت 
البلد المضطرب. تنعم مصر بموارد  مؤسسات الدولة الهشة يف ليبيا للجماعات اإلرهابية بمالذ آمن يف 
أن  إال  المتوسط.  األبيض  البحر  مياه  تحت  االقتصادية  منطقتها  يف  حديًثا  المكتشفة  الطبيعي  الغاز 

الموارد المكتشفة تسببت يف توتر ومخاطر إقليمية بدالً من التعاون واالنسجام.

المتوسط، مع االستمرار يف معالجة  األبيض  البحر  الناشئة يف  التهديدات  التعامل مع  يتعين على مصر 
طبيعة  ذات  المصرية  والتنمية  األمن  مخاوف  والفقر.  التطور  يف  بالتخلف  المتعلقة  القديمة  الشواغل 
متشددة، مما يضع األولويات الوطنية لمصر بطريقة تقليدية نوعا ما، حيث يصنع االستعداد العسكري 
كبر  أ الحكومة يف مصر مسؤوليات  تتحمل  الظروف،  هذه  الفرق. يف ظل  كل  االقتصادية  الموارد  وحشد 

كبر من تلك التي تتوالها الحكومات يف النموذج الليبرايل األكثر تقليدية.  بكثير وتتمتع بصالحيات أ

يتعين على مصر 
التعامل مع 

الناشئة  التهديدات 
يف البحر األبيض 

المتوسط، مع 
االستمرار يف معالجة 

القديمة  الشواغل 
بالتخلف  المتعلقة 

يف التطور والفقر.



التحليل النوعي 58

استطالع يورومسكو يوروميد | 11

اإلنجاز نعم، لكن ما زال الوقت مبكًرا لالحتفال 

الدول  من  كبر  أ وعدًدا  الناجية  الدول  من  قليالً  عدًدا  ولّدت  لقد  نجاح.  العربية قصص  االنتفاضة  تولّد  لم 
الفاشلة. لقد كانت مصر محظوظة ألنها وصلت إىل القائمة المختصرة للناجين. وال تزال تواجه خطر اإلرهاب، 
رغم نجاحها يف احتوائه يف جيب ضيق بشمال سيناء)Mcmanus, 2020(. كان من الممكن أن تكون قوى 
النظامية. لكن تمكنت  للهجرة غير  عدم االستقرار والضائقة االقتصادية قد حولت مصر إىل مصدر رئيسي 
للهجرة،  الدولية  )المنظمة  والتنمية  أمنية  تدابير  نشر  خالل  من  بالبشر  االتجار  على  السيطرة  من  مصر 
2020(. عانت السياحة من مصائب اإلرهاب وعدم االستقرار ولكن االقتصاد حقق مستويات نمو مرضية. 
الدويل،  )البنك   %5.6 بمعدل  المصري  االقتصاد  نما   ،19Covid كورونا  جائحة  اندالع  قبل   ،2019 عام  يف 
2020 أ(. الوباء يعيق النمو يف كل مكان. ومع ذلك، وبنسبة نمو 3.55%، تعد مصر من بين الدول القليلة 
لصندوق  حديث  تقرير  ويتوقع   .2020 األسود  العام  خالل  إيجايب  نمو  معدل  تحقيق  من  تمكنت  التي 
النقد الدويل أن يتوسع االقتصاد المصري بنسبة فقط 2.76% يف عام 2021، قبل العودة إىل معدل نمو 
تقرير  يف   .)2020 الدويل،  النقد  )صندوق   2025-2022 األربع سنوات  فترة  خالل   %5.28 قدره  متوسط 
أثنى  2020 ب(.  الدويل،  )البنك  الخاص  للقطاع  كبر  أ وفرص  بإتاحة مساحة  الدويل  البنك  أوصى  حديث، 
الماضية.  الخمس  السنوات  خالل  مصر  يف  أدخلت  التي  الكلية  االقتصادية  اإلصالحات  على  بشدة  التقرير 
نحو  هيكلية  تغييرات  يتطلب  اإلصالحات  هذه  مثل  أتاحتها  التي  اإلمكانات  تحقيق  أن  إىل  التقرير  وأشار 

إنشاء أسواق عاملة. 

الموارد والحد  الهائلة وحشد  المركزية  إنجازات مصر تحققت من خالل  اإلنجازات ال تأيت بدون تكلفة.  لكن 
من التعددية السياسية. وبينما نقدر التقدم المحرز، إال أن التطلعات نحو االنفتاح والتوسع يف المجال العام 
المطرد  االقتصادي  والنمو  االستقرار  يعرض  ال  الذي  السياسي  االنفتاح  مصر.  يف  الكثيرون  فيها  يشترك 

للخطر هو التوازن الدقيق الذي يبحث عنه التيار الرئيسي يف مصر.

التقارب والتباعد 

اآلراء المتباينة فيما يتعلق بالتطورات يف منطقة البحر األبيض المتوسط تم أخذها يف استطالع يورومسكو 
التقاط  يعد  المختلفة.  الفرعية  المجموعات  بين  والتباعد  التقارب  أنماط  عن  المسح  يكشف  يوروميد. 
المختلفة. هذا مهم بشكل خاص  أمًرا مهًما إلعداد صورة دقيقة الهتمامات وقيم المجموعات  االختالفات 
لتطوير السياسات المصممة لتلبية احتياجات مختلف الشركاء. من ناحية أخرى، يعد تحديد أوجه التقارب 
األبيض  البحر  عبر  التكامل  خدمة  يتم  حتى  المشتركة  والتفضيالت  المصالح  من  لالستفادة  مهًما  أمًرا 

المتوسط بشكل أفضل.

بين  التقارب  من  عالية  درجة  هناك  مهمة.  اتجاهات  االستبيان  على  المختلفة  المجموعات  ردود  تكشف 
من  المشاركين  نظر  ووجهات  الجنويب  الجوار  من  االستطالع  يف  المشاركون  عنها  عبر  التي  النظر  وجهات 
االتحاد األورويب. يحتوي االستطالع على 23 سؤااًل، يسأل عن 29 بندا. المقارنة بين وجهات نظر المشاركين 
بينها كانت وجهات  بنًدا، من   19 األورويب كانت ممكنة بشأن  االتحاد  الجنويب والمشاركين من  الجوار  من 
النظر  وجهات  تعكس  مرة.   16 الجنوبيين  غير  المشاركين  آراء  مع  متقاربة  الجنوبيين  المشاركين  نظر 
المشترك  الفهم  من  كبيًرا  قدًرا  المتوسط  األبيض  البحر  المشاركون من ضفتي  عنها  عبر  التي  المتقاربة 
وظهور فضاء أورو-متوسطي عام، حيث كانت اآلراء حول األمن والنمو والثقافة مشتركة على نطاق واسع.

لم تولد االنتفاضة 
العربية قصص 

نجاح. لقد ولّدت 
عدًدا قليالً من الدول 

كبر  الناجية وعدًدا أ
من الدول الفاشلة.

إنجازات مصر 
من  تحققت 

المركزية  خالل 
وحشد  الهائلة 
والحد  الموارد 
التعددية  من 

السياسية.
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مهمة  الجنويب  الجوار  من  والمشاركين  األورويب  االتحاد  من  المشاركين  بين  الثالث  االختالف  حاالت  تعتبر 
الذي   ،)1 البياين  الرسم  )انظر   10 رقم  السؤال  هناك  أوالً،  للمجموعتين.  المختلفة  المقاربات  توضيح  يف 
يسأل عن طرق دعم اإلصالحات يف الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان. يف حين 
أن غالبية المشاركين يف االتحاد األورويب اختاروا المشروطية واالصرار على ذلك تجاه الحكومات الجنوبية، 
المدنية واالجتماعية واالقتصادية.  الفاعلة  الجهات  الجنويب مشاركة أقوى مع  الجوار  اختار المشاركون من 
والحوافز  اإلقناع  يفضلون  الذين  المتوسط  األبيض  البحر  جنوب  من  المشاركين  بين  هو  األساسي  الفرق 

على اإلصرار، الذي يدعمه المشاركون من غير الجنوب.

والديمقراطية  الرشيد  الحكم  مجاالت  يف  اإلصالحات  بدعم  األمر  يتعلق  عندما   10 س   :1 البياين  الرسم 
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان )مرتبة كخيار أول(

دول الجوار الجنويب
دول االتحاد األورويب
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ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة
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وحقوق اإلنسان

ينبغي على االتحاد األورويب أن يواصل
تعزيز مشاركته مع الجهات الفاعلة
المدنية واالقتصادية واالجتماعية
إلثبات أهمية اإلصالحات األساسية
مع الشركاء

يجب أن يكون االتحاد األورويب
أكثر حزماً تجاه الحكومات
وأن يستفيد من المشروطية،
عندما يقل التزام الشركاء
بهذه اإلصالحات.

ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة
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تعزيز مشاركته مع الجهات الفاعلة
المدنية واالقتصادية واالجتماعية
إلثبات أهمية اإلصالحات األساسية
مع الشركاء

يجب أن يكون االتحاد األورويب
أكثر حزماً تجاه الحكومات
وأن يستفيد من المشروطية،
عندما يقل التزام الشركاء
بهذه اإلصالحات.
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دول االتحاد األورويب
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ً يجــب أن يكــون االتحــاد األورويب أكثر حزما
تجاه الحكومات وأن يســتفيد من المشــروطية،
عندما يقل التزام الشــركاء بمثل
هذه اإلصالحات.

ينبغــي علــى االتحــاد األورويب أن يواصــل تعزيز
مشــاركته مع الجهات الفاعلة المدنية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة لتأكيد أهمية
اإلصالحات األساســية مع الشــركاء

Q.10

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

ثم هناك السؤال 12 )انظر الرسم البياين 2(، الذي يسأل عن طرق تعزيز االقتصادات الشاملة يف الجنوب. 
بينما اختار المشاركون يف االتحاد األورويب االستثمار يف رأس المال البشري، اختار المشاركون من الجوار 
واإلسكان.  والصحة،  الرقمي،  والتحول  والنقل،  الطاقة،  مجاالت  يف  الحيوية  التحتية  البنى  تطوير  الجنويب 
يميل المشاركون من االتحاد األورويب إىل التمسك بمفهوم ليبرايل للتمكين، حيث يمكن للفقراء المتعلمين 
من  المشاركون  يلتزم  أخرى،  ناحية  من  االقتصادي.  تهميشهم  من  للحد  أنفسهم  مساعدة  والماهرين 
كثر تقليدية، حيث اإلنفاق العام واالستثمار يف األشغال العامة هو اإلجابة على سؤال  الجوار الجنويب بنهج أ

االقتصادي.  اإلدماج 
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الجنويب  الجوار  بلدان  يف  شموالً  كثر  أ اقتصادات  لتعزيز  فعالية  الطرق  كثر  أ  12 س   :2 البياين   الرسم 
)مرتبة كخيار أول(
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ال توجد آراء معينة حول هذه المســألة

دعــم وتمكيــن بيئــة مواتية لمزاولة األعمال
والتجارة واالستثمار

تعزيز الوصول إىل التمويل للشــركات ورواد
األعمال، مع التركيز على الشــمول المايل

تعزيــز التعــاون يف البحــث واالبتــكار لتعزيز تبادل
المعرفة والمهارات

تحســين أنظمة الحماية االجتماعية والتقديم
العادل للخدمات األساســية

الترويج لنماذج أعمال جديدة وشــاملة،
مثــل االقتصادات الخضراء
والدائرية واالجتماعية

تطويــر البنــى التحتيــة الحيويــة يف مجاالت مثل
الطاقة والنقل والرقمية والصحة واإلســكان،
وكذلك على المســتوى المحلي والبلدي

زيادة االســتثمارات يف رأس المال البشــري
مــن خــالل إصــالح التعليم والتدريب المهني
وإعادة تشــكيل المهارات

آخر
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أخيًرا، هناك السؤال 17 )الرسم البياين 3(، يسأل عن الطرق الفعالة لدعم التحول األخضر والمستدام يف 
الجنوب. بينما اختار الشركاء من االتحاد األورويب المشروطية لتعزيز اإلصالحات الخضراء واالقتصاد الدائري، 
اختار المشاركون من الجوار الجنويب المشاركة مع المجتمع المدين. يتوافق االختالف بين المجموعتين مع 
الجنوبيون  يميل  بينما  المشروطية،  اختيار  إىل  الجنوبيين  غير  يميل  حيث  الملحوظة،  التقليدية  االتجاهات 

إىل مقاومة المشروطية باعتبارها نوع من الضغط والتدخل غير المرغوب فيه.

الجنويب  الجوار  بلدان  يف  والمستدام  األخضر  االنتقال  لدعم  فعالة  طرق   17 س   :3 البياين   الرسم 
)مرتبة كخيار أول(
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التعامل مع المجتمعات المدنية والمنظمات غير 
الحكومية كعوامل للتغيير

المشروطية لتعزيز اإلصالحات الخضراء
واالقتصاد الدائري
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تمت  التي   19 الـ  البنود  بين  من  االختالف.  من  كبر  أ مستوى  عن  يكشفون  مصر  من  المشاركين  لكن 
االتحاد  من  المشاركين  اختيار  عن  مختلًفا  المصريون  المشاركون  اختاره  الذي  األول  الخيار  كان  مقارنتها، 
كبر على المجتمع  األورويب ست مرات. يف حين أن المشاركين من غير الجنوب يميلون إىل التركيز بشكل أ
كبر  المدين ورأس المال البشري والقطاع الخاص واإلصالح، يميل المشاركون من مصر إىل التركيز بشكل أ

على الحكومة والبنية التحتية واألمن والمساعدات المالية.

تعكس آراء 
المشاركين 

التجربة  المصريين 
السياسية األخيرة 

لمصر، حيث 
أبرزت سنوات 

االضطرابات 
السياسية 

واإلرهاب أهمية 
االستقرار واألمن 

والنظام.
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االضطرابات  سنوات  أبرزت  حيث  لمصر،  األخيرة  السياسية  التجربة  المصريين  المشاركين  آراء  تعكس 
السياسية واإلرهاب أهمية االستقرار واألمن والنظام )انظر الرسم البياين 4(.

الخيارات  )أعلى  والمصريين  األورويب  االتحاد  من  المشاركين  بين  متباينة  نظر  وجهات   :4 البياين  الرسم 
المئوية بالنسبة 

المشاركون المصريون
دول االتحاد األورويب

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

25% أمن واستقرار المنطقة

%26الوضع البيئي وتغير المناخ

38% يجب على االتحاد األورويب دعم الحكومات لإلصالحات يف المجاالت الرئيسية مثل
العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان

%38يجب أن يكون االتحاد األورويب أكثر حزما وأن يطبق المشروطية

س 1 تجديد الشــراكة بين االتحاد األورويب وشــركائه 
الجنوبيين، كجزء من سياســة الجوار األوروبية، 
ســيوفر فرصة لمواجهة التحديات المشــتركة 
بشكل أكبر.

س 10 عندما يتعلق األمر بدعم اإلصالحات يف 
مجاالت الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة 
القانون وحقوق اإلنسان

المشاركون المصريون
دول االتحاد األورويب
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33%
تعزيز المساعدة المالية لالقتصاد الكلي بالتعاون مع المنظمات الدولية
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دعم البلدان الشريكة يف إصالحات المالية
العامة وحشد اإليرادات

22%

40% تعزيز الوصول إىل السوق سواء من خالل عملية اتفاقية
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تعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي، إما بين دول الجوار الجنويب
%35أو مع دول إفريقيا جنوب الصحراء

س 13 بشكل عام، لدى بلدان جنوب البحر 
األبيض المتوسط هوامش محدودة فقط يف 
الميزانية من أجل وضع خطة تعايف شاملة 
ومواجهة التحديات الجديدة. يف هذا السياق، ما 
الذي يجب على االتحاد األورويب أن يوليه األولوية ؟

س 14 ما الذي يجب فعله لتحفيز العالقات 
التجارية بين االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين؟

المشاركون المصريون
دول االتحاد األورويب

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

27%
الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة التمويل واالستثمارات

الخضراء لزيادة التمويل واالستثمارات الخضراء

المشروطية لتعزيز اإلصالحات الخضراء
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البطيئة، مما يخلق ضغًطا  الفقر المزمن والتنمية  أيًضا صراع مصر مع  آراء المشاركين المصريين  تعكس 
قويًا للحشد المركزي للموارد نحو النمو السريع )انظر الرسم البياين 5(.

االتحاد  يف  المشاركين  بين  والشاملة  المستدامة  االقتصادات  حول  متباينة  نظر  وجهات   :5 البياين  الرسم 
األورويب والمصريين )أعلى الخيارات بالنسبة المئوية(
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القانون وحقوق اإلنسان

المشاركون المصريون
دول االتحاد األورويب

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

33%
تعزيز المساعدة المالية لالقتصاد الكلي بالتعاون مع المنظمات الدولية

مثل صندوق النقد الدويل

دعم البلدان الشريكة يف إصالحات المالية
العامة وحشد اإليرادات

22%

40% تعزيز الوصول إىل السوق سواء من خالل عملية اتفاقية
التجارة الحرة العميقة والشاملة

تعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي، إما بين دول الجوار الجنويب
%35أو مع دول إفريقيا جنوب الصحراء

س 13 بشكل عام، لدى بلدان جنوب البحر 
األبيض المتوسط هوامش محدودة فقط يف 
الميزانية من أجل وضع خطة تعايف شاملة 
ومواجهة التحديات الجديدة. يف هذا السياق، ما 
الذي يجب على االتحاد األورويب أن يوليه األولوية ؟

س 14 ما الذي يجب فعله لتحفيز العالقات 
التجارية بين االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين؟

المشاركون المصريون
دول االتحاد األورويب

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

27%
الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة التمويل واالستثمارات

الخضراء لزيادة التمويل واالستثمارات الخضراء

المشروطية لتعزيز اإلصالحات الخضراء
واالقتصاد الدائري

26%

40% تعزيز التعاون يف مجال الطاقة مع دول الجوار الجنويب والتقارب التنظيمي
مع االتحاد األورويب

التركيز على المشــاريع األصغر حجماً واألكثر المركزية
%27(أيضاً على مســتوى البلديات أو اإلقليم)

س 17 أي من العناصر التالية هي طريقة فعالة 
لدعم االنتقال األخضر والمستدام يف
بلدان الجوار الجنويب؟

س 18 ما الذي يجب أن يفعله االتحاد األورويب 
لمواكبة انتقال الطاقة لدول الجوار الجنويب؟

المصدر: تم تجميعه بواسطة المعهد األورويب للبحر األبيض المتوسط بناًء على نتائج استطالع يورومسكو - يوروميد
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%35أو مع دول إفريقيا جنوب الصحراء

س 13 بشكل عام، لدى بلدان جنوب البحر 
األبيض المتوسط هوامش محدودة فقط يف 
الميزانية من أجل وضع خطة تعايف شاملة 
ومواجهة التحديات الجديدة. يف هذا السياق، ما 
الذي يجب على االتحاد األورويب أن يوليه األولوية ؟

س 14 ما الذي يجب فعله لتحفيز العالقات 
التجارية بين االتحاد األورويب وشركائه الجنوبيين؟
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التركيز على المشــاريع األصغر حجماً واألكثر المركزية
%27(أيضاً على مســتوى البلديات أو اإلقليم)

س 17 أي من العناصر التالية هي طريقة فعالة 
لدعم االنتقال األخضر والمستدام يف
بلدان الجوار الجنويب؟

س 18 ما الذي يجب أن يفعله االتحاد األورويب 
لمواكبة انتقال الطاقة لدول الجوار الجنويب؟

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

غير أن االستطالع يكشف أنه على الرغم من االختالفات، إال أن بعض اتجاهات السياسة تحظى بموافقة 
مجموعات مختلفة. وتشمل هذه:

تعزيز أجندة اجتماعية واقتصادية شاملة وتنمية مستدامة وشاملة. كان لالضطرابات السياسية  •
مخاطر  لمواجهة  والمستدامة  الشاملة  التنمية  قضية  دعم  يف  فعال  دور  القريب  الماضي  يف 

والتهميش. اإلقصاء 

قد  • اإلقليمي.  والتكامل  النمو  أمام  عقبات  هي  المؤسسية  والقدرة  الحوكمة  كفاية  وعدم  الفساد 
ولكن،  والحقوق.  بالديمقراطية  يتعلق  فيما  المتوسط  األبيض  البحر  حول  النظر  وجهات  تختلف 

االتفاق على الحوكمة وإضفاء الطابع المؤسسي يساعد على سد الفجوة بين الضفتين.

أهمية إنشاء شبكات ومنصات لربط الجهات الفاعلة يف المجتمع المدين. على الرغم من وجود  •
بخصوص  كبر  أ اتفاًقا  هناك  أن  إال  المدين،  للمجتمع  السياسي  بالدور  يتعلق  فيما  اختالفات 

دوره التنموي.

فيه  • يكون  مجال  هذا  النظامية.  غير  للهجرة  الجذرية  األسباب  ومعالجة  االقتصادية  الفرص  بناء 
االتحاد األورويب ودول الجنوب يف وضع واضح يكسب فيه الجميع.
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التحول  • أن  على  مشترك  اتفاق  هناك  الرقمي.  التحول  متطلبات  مع  والتدريب  التعليم  تكييف 
المتوسط شمااًل  األبيض  البحر  يتوجه فيها جنوب  إنه مجال  القريب.  المستقبل  الرقمي هو موجة 

بحًثا عن المعرفة والخبرة.

األبيض  • البحر  جنوب  أن  من  الرغم  على  الدائري.  واالقتصاد  الخضراء  اإلصالحات  تعزيز  أهمية 
وإعادة  األخضر  االقتصاد  ألهمية  كافًيا  فهًما  هناك  أن  إال  االقتصادي،  بالنمو  مشغول  المتوسط 
التدوير. نجح االتحاد األورويب يف ترسيخ مكانته باعتباره البطل العالمي لحماية البيئة. يقّدر الشركاء 

الجنوبيون هذا الواقع، وهم على استعداد لالستفادة منه.

الجنويب،  • الجوار  يف  الدول  من  للعديد  قلق  مصدر  هي  المياه  ندرة  المستدام.  المايئ  األمن  تعزيز 
واالتحاد األورويب مدعو للعب دور بناء وفعال يف معالجة هذه القضية الحيوية.

يجب على أعضاء االتحاد األورويب توحيد المواقف والتحدث بصوت واحد. هذه الرغبة بالكاد يمكن  •
بسبب  الضائعة  والفرص  الخسائر  يعكس  المسألة  هذه  على  االتفاق  فإن  ذلك،  ومع  تتحقق.  أن 

االنقسامات بين أعضاء االتحاد األورويب.


