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 مقدمة .1
  

الجائحة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل القائمة وخلق تحديات الناتجة عن زمة بسبباأل األورومتوسطية بشدةالمنطقة لقد عانت 1-1

ومن المرجح أن تؤدي النتائج االجتماعية واالقتصادية لهذا إلى زيادة أوجه عدم المساواة، ، جديدة تضاف إلى المشاكل السابقة

 .واإلنتاجية الضعيفةوال سيما في البلدان ذات النظم االقتصادية 

  

على دور اهتمامها ز يتركقد قررت (EESC)التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية يوروميدكانت لجنة المتابعة و 1-2

 .د.على الصمو تهاقدرتعزيز والمنطقة األورومتوسطيةبناءالمجتمع المدني في إعادة 

  

األورومتوسطية والمجالس االقتصادية واالجتماعية في مختلف البلدان في وشاركت منظمات المجتمع المدني من المنطقة  1-3

تم السعي إلى تعاون خاص ووثيق مع المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المغربي، الذي شارك  ر، كماصياغة التقري

 .2021 يوروميدفي استضافة قمة 

  

البحر األبيض  ضفتيقيمة مضافة هامة بفضل مشاركة المجتمع المدني على اإلعالمي بهذا التقرير  فلقد تم إثراءولذلك  1-4

 .المتوسط

 

التعليم والتدريب المهني في المنطقة األورومتوسطية، والرقمنة السابقة حول  اإلعالميةتقارير استكماالا للهذا التقرير  ويأتي 1-5
 .1طوالتنمية المستدامة في منطقة البحر األبيض المتوسوالشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر األبيض المتوسط 

  

 النتائج .2
  

 ومد يد العونالعالم فورا لهذا الوباء، وعمل على خط المواجهة وقدم المساعدة  في جميع أنحاءستجاب المجتمع المدني لقد ا 2-1

لتخفيف من اآلثار السلبية افي  ساهم، إذ في المنطقة األورومتوسطية أيضاان دور المجتمع المدني حاسما ما كك. للسكان

 .19لكوفيد 

  

ودعمت منظمات المجتمع المدني في المنطقة األورومتوسطية اإلجراءات الحكومية من خالل توفير الخدمات األساسية  2-2

والرعاية الصحية؛ ووزعت معدات الحماية الشخصية وساعدت على نشر المعلومات الحيوية، ال سيما في المناطق 

المجتمع، مثل النساء والشباب  الفئات المستضعفة منالوباء على  وطأةلعملها أهمية قصوى في تخفيف وكان   ة.النائي

 .قيناوالمهاجرين والمع

  

العديد من  لعبتحيثالتضامن في المنطقة األوروبية المتوسطية؛  أواصر المشاركة النشطة للمجتمع المدني وطدتقد لو 2-3

دورا في إنشاء مجموعات التضامن المدني، وتجربة المنهجيات المبتكرة،  ةالجنوبي ةالضفمنظمات المجتمع المدني في 

 .وتكثيف عملها في مجال المعلومات والتنسيق على اإلنترنت

  

أن تحقيق انتعاش اقتصادي واجتماعي مفاده اعتقادا راسخا (EESC)األوروبية واالجتماعية اللجنة االقتصاديةوإذ تعتقد  2-4

وال سيما  ،يمكن تحقيقه إال بمشاركة الشركاء االجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاصعادل ومنصف ال 

انتعاش منطقة البحر األبيض المتوسط وتطوير نماذج اجتماعية واقتصادية مستدامة  فإن، الصغيرة والمتوسطة الشركات

القانون، وحماية القيم الديمقراطية والحقوق االجتماعية وحقوق احترام سيادة تتمثل فيبمبادئ لن يتأتى إال باالسترشاد ومرنة 

اإلنسان، وتنفيذ االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، وااللتزام المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد 

 .المناخي

  

                                                 
ا اإلعالمي تقرير يأتي هذا ال.1 مرفق ECO / 527راء اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية األخيرة حول هذا الموضوع، وال سيما: استكماالا آلأيضا

 طوارئ بعدالحالة  - REX / 529الئحة مبادرة االستثمار في االستجابة لفيروس كورونا؛  ECO / 515؛ يوأداة الدعم الفن والقدرة على الصمودالتعافي 
 .: تصميم مصفوفة جديدة متعددة األطراف19كوفيد 
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لدعم الالزمة ضرورة اتخاذ جميع التدابير  وترحب اللجنة باعتماد جدول األعمال الجديد للبحر األبيض المتوسط وتؤكد على 2-5

 .خدمة األهداف المزدوجة للتنمية وتحسين نوعية حياة سكان المنطقةمن أجل االنتعاش 

  

إضافة إلى من التحديات االجتماعية والسياسية والبيئية والجيوسياسية  العديدحاليا البحر األبيض المتوسطفي منطقة تركز تو 2-6

وتعتقد اللجنة االقتصادية األوروبية  ه. ألوروبا فحسب، بل للعالم بأسر يستحديات رئيسية ل والتي تعدالهجرة، تلك المرتبطةب

لتحديات المتعددة األبعاد المتنامية في المنطقة إال من خالل تعددية األطراف المتجددة والفعالة التي يدعمها لال يمكن التصديه أن

 .االتحاد األوروبي

  

مياه وارتفاع درجات التصحر وندرة عن طريق ظواهر مثاللويؤثر تغير المناخ أيضا على منطقة البحر األبيض المتوسط  2-7

مبادرات تعاون  وإطالققد ألقت األزمة الحالية بظاللها على الحاجة إلى تعزيز القدرة المشتركة على الصمود لو، الحرارة

أنه من المفيد، على األقل بالنظر إلى الوعي  واالجتماعية األوروبيةاالقتصادية رى اللجنة . وتجديدة بشأن البيئة والرقمنة

( WestMED)توسيع وتعزيز مبادرات مثل ويستميد  الجهات الفاعلة،المتزايد للمجتمع المدني ومن خالل زيادة مشاركة 

تستهدف خلق فرص العمل وحماية  بحيث تساعد على تحقيق أهداف المناخ والبيئة من خالل نماذج االقتصاد األزرق التي

 .النظام اإليكولوجي والتنوع

  

وبعد مرور عشر سنوات على الربيع العربي، جدد االتحاد األوروبي استراتيجيته للتعاون مع جواره في البحر األبيض  2-8

 جدول األعمال الجديد للبحر األبيض المتوسط أناألوروبيةوفي هذا الصدد، ترى اللجنة االقتصادية واالجتماعية  . المتوسط

ويجب أن يكون االلتزام المتجدد ، 19ة كوفيد رئيسية لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي للمنطقة في أعقاب أزم أداةا  بُعد

والهجرة، مع بالشراكة مرتبطا بشدة ليس فقط بالتحديات االقتصادية واالجتماعية، ولكن أيضا بالتحديات البيئية والديمغرافية 

كثيرة من المنطقة، وأن أزمة  أنحاءالنظم الصحية هش في  وضعوقد ثبت أن . االحترام الكامل لتقدم االتحاد وقيمه التأسيسية

 .الجائحة اختبار هام يمكن أن يؤثر أيضا على االستقرار السياسي

  

ا في منطقة البحر األبيض المتوسط أن وإعادة البناءوينبغي لبرامج اإلنعاش  2-9 خاصا لالنتعاش السريع لقطاع  تولياهتماما

إن التأثير . السياحة، وال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أكثر من نصف العاملين في االتحاد األوروبي

 .كون له عواقب اجتماعية خطيرةتوخاصة بين الشباب والشابات سوف  الهيكليةبما في ذلك البطالة  ،المستمر لألزمة

  

 توصياتال .3
  

وتوصي اللجنة  . الجنوبي دول الجوارأدوات وبرامج التعاون القائمة لتعزيز حواره مع من االتحاد األوروبي  سيستفيد 3-1

، من خالل حوار اجتماعي على أوسع نطاق ممكن منظمات المجتمع المدني بإشراكاالقتصادية واالجتماعية األوروبية 

بالشكل لفاعلة المعنية افي االعتبار الخصائص واألدوار المحددة لمختلف الجهات عيضومدني شامل على جميع المستويات 

بدءا من آثار تغير  يؤكد مساهمتها في تصميم وتنفيذ السياسات والتدابير الالزمة إلدارة أثر التغيرات واألزمات الحالية،الذي 

 .المناخ

  

الجنوبي ستشهد انخفاضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، كما  الجوارأن العديد من بلدان  وتشير التقديرات إلى 3-2

 ملحة لوضع حاجةتبدو الولذلك،  ة. لمخاطر االجتماعية واالقتصادية المتزايدمن أجل التصديللفقر واستواجه تحديات كبيرة 

تزايد المتسببة في تعالج أيضا المشاكل أن  هايمكن الصددمع اتخاذ تدابير في هذا  ،االقتصادي والمالي البناءخطط إلعادة 

 .انعدام األمن االجتماعي

  

، وبناء على المالئمةفعالية حملة التطعيم باالنتعاش االقتصادي في العديد من بلدان الجوار المتوسطي إلى حد كبير  ويرتبط 3-3

، (كوفاكس) 19-قاحات كوفيدلمبادرة الوصول العالمي لاللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية بتعزيز ذلك توصي 

تفاقات االأيضا من خالل والمؤسسات األوروبية،  قبل واإلمداد من اتاللوجستيمن حيث أقصى قدر من الدعم توفير وب

 .ثنائيةال

  

 19كوفيد أن المشاركة النشطة للمجتمع المدني في عملية اإلنعاش لما بعد اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبيةوتعتقد  3-4

لذلك، . تحسين نوعية حياة الناس ووضع نموذج جديد للتنمية المستدامة المتمثلة فيهداف األتحقيق  من أجلستكون مفيدة 
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إلى مواصلة تعزيز جميع األدوات إلشراك ، الشراكة مع الجوار الجنوبي،من خالل استخدام تدعو المؤسسات األوروبية

 منظمات المجتمع المدني

  

دعم االستجابة الصحية واالجتماعية للوباء، وساعدت مشاركتها  بدور رائد فيالمجتمع المدني منظمات  ولقد اضطلعت 3-5

اللجنة االقتصادية واالجتماعية ومع ذلك، وكما أشارت  ن. تخفيف التداعيات االجتماعية والصحية على السكا فيالعملية 

ومعرضة واقع أن الموارد غالبا ما تكون محدودة رتبطبت، فإن قدرتها على االستجابة الحتياجات المجتمع من قبل األوروبية

من  وخاصةضرورة تعزيز آليات دعم منظمات المجتمع المدني، واالجتماعية األوروبيةاللجنة االقتصادية  للتقلبات. وترى

والمهاجرين التي تعاني بشكل خاص من هذا الوباء، مثل الشباب والنساء المستضعفةوأجل توفير حماية أفضل للفئات 

 .قيناوالمع

  

األوروبية إلى اتخاذ المزيد من اإلجراءات من جانب المؤسسات األوروبية لدعم السالم  واالجتماعيةوتدعو اللجنة االقتصادية 3-6

األوضاع التي يعاني  . ذلك أنوالديمقراطيات واحترام حقوق اإلنسان في مناطق الصراع في منطقة البحر األبيض المتوسط

 .كاملةتدهورا بسبب الوباء، ويلزم بذل جهود حثيثة لضمان خطة سالم ازدادت ن في مناطق الصراع منها السكا

 

المفاوضات التجارية الجارية بين االتحاد  فلقد أصبحتالجائحة، ات التي ترتبت عن زماألونظرا لصعوبة التعافي من   3-7

ويتعين على االتحاد األوروبي  من ذي قبل.  األوروبي والمغرب وتونس، وكذلك المفاوضات المقبلة مع األردن، أكثر أهمية

التماثل القائمة وأن يستوعب على نحو كاف شركاءه التجاريين عدم أن يأخذ في الحسبان على نحو أكبر أوجه 

منظمات المجتمع المدني والشركاء أفضل ل إلى مشاركة األوروبية واالجتماعيةاالقتصاديةوتدعو اللجنة . نالجنوبيي

المعاهدات لتمكينها من تقديم مساهمات إيجابية في العالقات  ذلك رسمياا في وإرساءاالجتماعيين في عمليات التفاوض 

 .التفاقات التجارية المقبلةفي االستدامة لاإللزامية ول فصتطبيقالالتجارية بين البلدان الشريكة، وال سيما لضمان 

 

إلى تعزيز المهارات الرقمية على جانبي البحر األبيض  من قبلاألوروبية  واالجتماعيةاللجنةاالقتصاديةوقد دعت  3-8

بعد انتشار الوباء، تشير  البناءوعقب اعتماد االستراتيجية الجديدة للبحر األبيض المتوسط، وبغية إعادة ط،المتوس

إلى ضرورة تعزيز االستثمار في البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي األوروبية  واالجتماعيةاللجنةاالقتصادية

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركات للعمالة والتنمية االجتماعية، بما في ذلك من خالل إشراك الشركاء 

 .عتراف بإمكانات المفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي على مختلف المستوياتاالجتماعيين، مع اال

  

 تعليقات عامة .4
 

عاما من  25منطقة البحر األبيض المتوسط: فبعد  دول الجوار فيواجهها تاألزمة الوبائية إلى تفاقم الصعوبات التي لقد أدت  4-1

االتحاد  قررة، حيث إعالن برشلونة وبعد عشر سنوات من الربيع العربي، ال تزال تحديات البحر األبيض المتوسط هائل

برنامج العمل الجديد الطموح للبحر األبيض األوروبي وشركاؤه في منطقة البحر األبيض المتوسط مؤخرا إعادة إطالق 

 .هوتعزيز التعاون من خاللالمتوسط

  

الجانبين إال بالعمل  بما يخدم مصالحلمستقبل في اويستند ذلك إلى االقتناع بأنه ال يمكن التصدي بنجاح للتحديات االستراتيجية  4-2

خطة استثمار اقتصادي مفصلة لدعم االنتعاش االجتماعي واالقتصادي  برنامج العملويتضمن  ة. معا وبروح من الشراك

الممثل السامي جوسيب  هأعلن وفقاا لماالهدف المشترك، ذلك أن  . 2027-2021في منطقة البحر األبيض المتوسط في الفترة 

 .جنوبي سلمي وآمن وأكثر ديمقراطية وصديق للبيئة ومزدهر وشامل للجميع جواربوريل، هو بناء 

  

أن ما  "حوار البحر من أجل الحقوق والمساواةمؤسسة "ها تنشرBridging the Sea"2تحمل اسم" ووجدت دراسة حديثة 4-3

قضايا مثل توطيد الديمقراطية والحقوق،  تعاملت معالجنوبي  الجوارمن منظمات المجتمع المدني العاملة في  % 63يقرب من 

، إضافة وجه عدم المساواة االجتماعية واالقتصاديةالتصديألمنها تتعامل مع جملة أمور منها  % 53في حين أن أكثر من 

                                                 

2. . sea.pdf-the-Bridging-content/uploads/2021/02/Publication-https://meddialogue.eu/wp 

https://meddialogue.eu/wp-content/uploads/2021/02/Publication-Bridging-the-sea.pdf
https://meddialogue.eu/wp-content/uploads/2021/02/Publication-Bridging-the-sea.pdf
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ا بعد يوم بالقضايا اإليكولوجية والبيئيةا واهتمامهاوعيهأن إلى  وتؤكد هذه األرقام وجود أساس متين، وأنه يلزم ، يزداد يوما

 .أفضل لتحديات المستقبلتعزيز الدعم المقدم للمجتمع المدني من أجل التصدي بشكل 

  

 فيتبعه يالنهج النشط الذي  ، حيثساعدهالجنوبي وجوده على مدى العقدين الماضيين الجوارالمجتمع المدني في  رسخوقد  4-4

التخفيف من اآلثار االجتماعية والصحية على السكان، ولكنه أبرز في الوقت نفسه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة 

 .لعمل على نحو أفضللالسكان ومهاراتهم 

  

كوفيد لوباء قد تعرضت منطقة البحر األبيض المتوسط، مثلها مثل بقية العالم، لصدمة اقتصادية واجتماعية شديدة نتيجة لو 4-5

األساسية المالئمة للصحة العامة، وال سيما في  البنيةالعواقب االجتماعية والصحية بسبب االفتقار إلى  تتفاقم، حيث 19

من األزمات التي كانت قائمة بالفعل في عدد من البلدان، نتيجة لسلسلة  الوبائيةوقد ضاعفت األزمة  . أكثر البلدان هشاشة

قتصادية واالجتماعية الهشة بالفعل، وارتفاع معدالت البطالة، وعواقب الصراعات في مناطق من العوامل مثل المسارات اال

 .معينة، مثل ليبيا وسوريا

  

احتواء بهدف وقد استجابت الحكومات في منطقة البحر األبيض المتوسط على الفور، وإن كان ذلك بطرق مختلفة جدا،  4-6

مال والشركات، بما في ذلك التعاون مع الشركاء االجتماعيين ومنظمات المجتمع انتشار الوباء عن طريق اتخاذ تدابير دعم للع

في بعض لم تشارك على اإلطالقأو على الرغم من أنها لم تشارك في كثير من األحيان مشاركة كافية، والمدني، 

والحتواء آثار الوباء، فرضت جميع البلدان تقريبا في منطقة البحر األبيض المتوسط إغالقا، كما هو الحال في  . الحاالت

 .على السفر اقيودا  تفرضكما المغرب ومصر واألردن ولبنان، وحظر تجول، 

  

االقتصادية ودعم قطاعات وفي أعقاب األزمة الوبائية، وضعت حكومات عديدة في المنطقة سياسات توسعية لمعالجة األزمة  4-7

 .معينة عن طريق حفز اإلنتاج وإدخال مزايا وتدابير ضريبية واقتصادية لجذب االستثمارات

  

وقد أدى الوباء إلى عواقب اقتصادية سلبية في جميع أنحاء منطقة البحر األبيض المتوسط، ليس فقط بسبب عوامل مثل  4-8

ومنذ اندالع  م. الك، ولكن أيضا بسبب تدهور حالة الدين المالي والعاانخفاض الطلب الداخلي والخارجي وانخفاض االسته

ونتيجة لذلك،  . أزمة الجائحة، خصصت حكومات المنطقة موارد إضافية للنظم الصحية واالقتصادية لدعم قطاعات معينة

 .سيزداد العجز العام في جميع بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط تقريبا زيادة كبيرة

  

، مما جعل السياحة من نسبته تضرر قطاع النقل بشدة من جراء التدابير التقييدية التي حالت دون السفر الدولي أو خفضتوقد  4-9

فمن المتوقع  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ووفقاا لتقديرات . من أكثر القطاعات تضررا من هذا الوباء

. 3في المائة 80و 60في المائة، وانخفاضا في السياحة الدولية يتراوح بين  70و 45انكماش في القطاع يتراوح بين  حدوث

السياحة واحدة من القطاعات االقتصادية الرئيسية لبلدان البحر األبيض المتوسط، ووفقا لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة  وتعد

 4.ب ستكونان من بين البلدان األكثر تأثرا في جميع أنحاء العالموالتنمية )األونكتاد(، فإن مصر والمغر

  

الهامة القتصاد البلدان الواقعة على  المكوناتالصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص أحد  تعدالمؤسسات 4-10

وفي  . لديهم انخفاضا كبيرا في معدل دورانها واضطر معظمها إلى خفض عدد الموظفين غير أنها شهدتة، الجنوبيالضفة

لخروج من األزمة لالصغيرة والمتوسطة  المؤسساتتدابير هيكلية لمساعدة اتخاذ هذا الصدد، ستكون هناك حاجة إلى 

 .ة وإزالة الكربونعلى النمو واالبتكار من خالل التصدي للتحدي المزدوج المتمثل في الرقمنتشجيعها و

  

وعلى الرغم من أن األزمة الوبائية في منطقة البحر األبيض المتوسط قد أثرت على جميع الفئات االجتماعية، فإن أشدها  4-11

تضررا هي: الشباب، بسبب تدهور سوق العمل وتدابير اإلغالق بالنسبة للمدارس والجامعات؛ والنساء العامالت، في بعض 

لجنوبي، وفي المقام األول في االقتصاد غير الرسمي والزراعة وفي قطاع السياحة الذي تأثر بشدة ا الجوارالمناطق مثل 

ن من تدابير الحماية وستفيديالذين غالبا ما ال ،ونيوالالجئ غير الرسميين العمال الفئات المستضعفة مثلبتدابير اإلغالق؛ و

 .ي كثير من األحيانالخدمات فسوء االجتماعية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، بسبب 

                                                 
3 .-7uf8nm95se&title=Covid-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-https://read.oecd

1692148678.1622806341-Tourism_Policy_Responses&_ga=2.143901749.1647750476.1622806508_19. 

4     .document/ditcinf2020d3_en.pdf-https://unctad.org/system/files/official 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses&_ga=2.143901749.1647750476.1622806508-1692148678.1622806341
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses&_ga=2.143901749.1647750476.1622806508-1692148678.1622806341
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses&_ga=2.143901749.1647750476.1622806508-1692148678.1622806341
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d3_en.pdf
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 مناطق الجوارفي بعض أدت عوامل مثل ندرة المياه وضعف فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي ولقد  4-12

 .الجنوبيإلى تفاقم أثر الوباء، ال سيما في أكثر الطبقات عزلة اجتماعيا ومناطق الصراع ومخيمات الالجئين

  

 التحديات والفرص .5
 

األزمة الصحية الحالية تهدد التقدم االجتماعي واالقتصادي للمنطقة في ، فإن5طلالتحاد من أجل المتوسكما أبرز األمين العام  5-1

 .ومع ذلك، فإن األزمة فرصة لتعزيز التكامل وجعل االقتصادات أكثر مرونة . السنوات األخيرة

  

؛ بناء مجتمع أكثر عدال وشموال بعد الجائحةلتوسطية أهمية قصوى مكتسي دور المجتمع المدني في المنطقة األورويو 5-2

المشاركة النشطة للشركاء االجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني  فإن، 6يقمة بورتو االجتماعوبالمثل، وكما أبرز مؤتمر

 وللتنفيذ الفعال للركيزة األوروبية للحقوق االجتماعية.لتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب لأمر بالغ األهمية 

 

وعلقت الحكومات  . للخطر عرضة استدامة المجتمع المدني في أن تجعل والتدابير ذات الصلة19كوفيد لقد ساهمت أزمة  5-3

وهو ما من  .19المتعلقة بكوفيد ، مما أعاد توجيه األموال إلى جهود اإلغاثةتوالعديد من المانحين المنح وجمدوا التمويال

الحفاظ االستمرار في خدمة المجتمعات المحلية، و وقدرتها علىهدد استدامة منظمات المجتمع المدني الهشة بالفعل، شأنه أني

منظمات المجتمع  المنتظرة من كبيرةالتوقعات الوظائف العديد من العاملين في المجتمع المدني، على الرغم من على 

أمر بالغ  على أن منح االستدامة التنظيمية وتمويل الدعم األساسياللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبيةشدد تو ي. المدن

 .األهمية لمنظمات المجتمع المدني للتكيف مع األوضاع المتغيرة بسرعة ومواصلة العمليات خالل األزمات

 

البحر األبيض المتوسط هو أحد أكثر أجزاء العالم  حقيقة أنالضوء على االقتصادية واالجتماعية األوروبيةوقد سلطت اللجنة  5-4

اعتماد استراتيجيات التنمية  يفرضا على الحالة االجتماعية والتنمية، مما سلبا  19كوفيد وقد أثر اخ،عرضة آلثار تغير المن

 .أمرا ملحاباعتبارها المستدامة واالقتصاد األخضر 

  

ويشكل اعتماد خطط اإلنعاش في منطقة البحر األبيض المتوسط فرصة محتملة لضمان التنمية االقتصادية واالجتماعية  5-5

التضامن ومكافحة أوجه عدم المساواة  المتمثلة فيمبادئ الب بمدى االلتزامربط فرص التنمية  أن يتم، على والبيئية في المنطقة

األهداف لتحقيق هذهالمشاركة النشطة من جانب المجتمع المدني أمر أساسي ا، كما أن وصون سيادة القانون واحترامه

 .جميعها

  

، إلى جانب النمو االقتصادي، مكانا هاما في الجوار الجنوبي 19 كوفيدالمقبلة لما بعد  إعادة البناءوينبغي أن تحتل خطط  5-6

ويمكن ، التدابير الرامية إلى احتواء المشاكل البيئية المرتبطة بتغير المناخ وندرة المياه والتصحر والتلوثوخاصة فيما يتعلقب

يض المتوسط من خالل تنويع االقتصاد وخلق لتدابير حفظ البيئة وحمايتها أن يكون لها تأثير إيجابي في منطقة البحر األب

 .فرص عمل جيدة

  

العادل في منطقة البحر األبيض  التحولالحاجة إلى تعزيز األوروبية واالجتماعية وقد سبق أن أبرزت اللجنة االقتصادية  5-7

بفعالية  الذي يتجهنتعاش ولضمان االاالجتماعي. نوع الالصحة والتعليم والمرتبطةبفوائد التحقيق وخاصة فيما يتعلقبالمتوسط، 

تعزيز التوعية وتطوير عقليات ومهارات رقمية خاصة في مجال  بمكان  نحو مبادئ التحول والرقمنة، سيكون من األهمية 

 .تنظيم المشاريع

  

ارتباطا في االقتصاد غير الرسمي، المنخرطة العمالة بغالبية عظمى من وضع يتسم  ظل الجنوبي، في الجوارويرتبط انتعاش  5-8

الحاجة إلى على األوروبية واالجتماعية االقتصادية اللجنة  وتشدد . وثيقا أيضا بوضع نموذج فعال للتدريب المهني والتعليم

تعزيز المهارات المهنية، وال سيما مهارات الشباب والنساء، حتى يمكن استخدامها في البيئات الوطنية وعبر الوطنية، كجزء 

هام في تعزيز المهارات من خالل التعليم غير النظامي  بدورمنظمات المجتمع المدني  تضطلعكما نهج لتداول األدمغة. من 

                                                 
االتحاد من أجل  -حدد وزراء خارجية االتحاد من أجل المتوسط المجاالت ذات األولوية لتعزيز التعاون والتكامل في المنطقة األورومتوسطية. 5

 (.ufm secretariat.orgاالتحاد من أجل المتوسط ) -المتوسط 

6 .commitment-social-summit/porto-social-https://www.2021portugal.eu/en/porto/. 

https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment/
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اللجنة أيضا على ضرورة إشراك الشركاء  كما تؤكد . العمل والتدريب ومن خالل تعزيز االقتصاد االجتماعي ورشوتنظيم 

لحوار اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط مع الشركاء االجتماعيين، بغية الذي سبق أن أبرزه ا على النحو، االجتماعيين

 .معالجة عدم التطابق بين العرض والطلب في سوق العمل

  

_____________ 


