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تممإ شنءمماه ب فمماي دمما حيمما ا ب تركمماه ب بءممتمن دمما نمماوع ا بممن وممر تتسممين ع مما ب نمماتع عب مب
ب كمممو عب تت م يا دمما ورمم بن ب ونممعي عب بسممايب دمما ب تنسمميا ب ءممابر نء م ب بءممتمن
يمم
بنتوا ب فاي تنتج وم بعرعبا بكتعت ب بصم م بمن ب بنابما ب تنعبيم عب بنابما
ب تنعبي ب بنابا ب ع ي ب بؤسسا بألنا يبي ب بصا م بإل البيم عب بنابما ب عسمنمي
بنتوا ب فاي ع بقاالتفا ال تبثر وا ضمعما بآلمبه ع ب بعبحف ب مسبي ألي بؤسس خمى
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2019
المقدمة

استضاا النااو ااا حلقاة عمال بعنا ا "دينامياات شامال إفريقياا اإلقليمياة" فا مركا قيااد القا
المتحالفة ف ناب ل  .كا اد حلقة العمال وناالل االساتنتااات البحثياة لفريا الااا المصاتي فا
إفريقيا لاالستفاد من خبر ل ثقافة المتاركين من مصر ،م ريتانيا ل وا ن  ،لبالتاال وحساين فاا
للمنطقااة .يأماال الناااو اااا ف ا وحديااد فاار التعااال لاادع اسااتقرار المنطقااة بفضاال ا ا ا المنظ ا
الج ارية.

ات المتاتركة
وحليال شامال
النااو التاامل
رات المحليااة

م ا ونفي ي
يتأثر االستقرار ف شمال إفريقيا بالديناميات اإلقليمية لالع امل الصاراية .ومثل خطراً لالستقرار عد ع امل مثل
التنميااة االقتصااادية ،البطالااة ،أماان الطاقااة ،الاجاار  ،الضااط الديم غرافيااة ،االوجااار ،التطاار لاإلراااا  .ماان
الضرلري اوباع ناج شامل لاستراويجيات فعالاة لتصفيا حاد اا ا الع امال .قسام حلقاة العمال إلا م ضا عين
رئيسيين ؛ التط رات االقتصادية لالتحاديات األمنياة  .ل وا التأكياد علا أ المجاالين وارثر علا بعضااا الابع .
و افق ا االرا علاا شااد وااأثير الصااع بات االقتصااادية علاا كاال الع اماال االخاار ماان االفتقااار إلاا التماس ا
االاتماع .

التنمية االقتصادية
عل الرغ من واريخ القضايا االقتصادية ف المنطقة ،فإ أدا االقتصاد الكل حاليا ً يدل عل انعاش القطاع،
لا ا بفضل زياد ثقة المستثمرين لنظر إقليمية إيجابية عل المد المت سط .مع ذل  ،و افق االرا عل
الحااة الملحة إل ب ل اا د إلنتاج الثرل لو فيراا ال السكا من اميع مست يات.
ف المجال االقتصادي ،ورك الح ار عل ثالثة نقا

:

 - ١التعال عل الصعيد اإلقليم
 - ٢وحديات لفر

قطاع الطاقة ،ال سيما فيما يتعل بأمن الطاقة لانتقال الطاقة

 - ٣وأثير ودفقات الاجر  ،من حيث التحضر السريع ،الضطط االاتماع لال ز االقتصادي
واد برامج التعاون اإلقليمي إل وط ير االقتصاديات من خالل االوفاقيات التجارية ،الادع الصاناع مان خاالل
االستثمارات لوسايل حركة العمالة .اناك العدياد مان أسااليب التعاال  ،مان التعاال الثناائ إلا التعاال اإلقليما
لالدلل  .اميع دلل شمال أفريقيا أعضا ف اامعة الدلل العربية ،االوحااد األفريقا لمنظماة التعاال اإلساالم
(باستثنا مصارالت وتاارك فا اوحااد المطار العربا ) .لفا ال قا نفسا  ،لقعا امياع بلادا شامال أفريقياا ل
أعضا آخارين مان االوحااد األفريقا ( ٤٩دللاة فا مجما ع  ٥٥أعضاا ) ،اوفاقياة منطقاة التجاار الحار القارياة
األفريقية ) (AfCFTAباد وحسين العالقات التجارية لحركة البضائع ف اميع أنحا القار األفريقية.
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وعر المتارك بأامية وع ي النم االقتصادي لالحااة إل و زيع أا د للثرل لضما األمن االقتصاادي ،كماا
أظارلا وجال إيجاب مع اميع أشكال التعال  .لاعتبر التعال الناج المناساب لادع التطا رات االقتصاادية فا
كل أنحا المنطقة.
لشددعل أامية التعال بين بلدا شمال إفريقيا لدلل الساحل بحك التحديات األمنية الناامة عان منطقاة السااحل
معظ بلدا شمال إفريقيا ف منطقة الساحل ،كما أعلنا عان دعمااا
لأفريقيا ان الصحرا الكبر  .انصر
ل"مجم عة البلدا الصمسة المنتمية إل منطقة الساحل" G5 Sahel
و فير الطاقة لعدد مت اياد مان الساكا اا أحاد التا اغل المتاتركة باين دلل شامال إفريقياا ،باإلضاافة إلا الطلاب
المت ايدعل الطاقة ف قطاع الصناعة .ولبية ا ا الطلب وقتض ون يع اإلنتاج.
لحسن الحظ ،ومثل شمال إفريقيا أحد أا منا إنتاج الايدرلكرب ف العال  ،للدياا القدر عل أ وصاب قا
محكمااة فاا قطاااع الطاقااة المتجاادد (بفضاال ماا ارع الطاقااة التمسااية لالطاقااة الا ائيااة) .بالتااال  ،واادع اميااع
استراويجيات الطاقة ،عل المست ال ن  ،إل وع ي استثمار وكن ل ايات الطاقة النظيفة.

الاجاار فاا منطقااة شاامال إفريقيااا ااا قضااية فيمااا بااين الاادلل لداخلاااا .فاا المقااا األلل ،ينتقاال
المااارل بسبب الضط االقتصادية ،األمنية لالديم غرافية .فتطب اميع البلدا سياسات ل نياة
واد إل الحد من التدفقات الداخلية من المنا الريفية إل المناا الحضارية ،لمنااا ،مباادرات
إلعاااد ا ااال قطاااع ال راعااة .لقااد شااادت مصاار لوا ن نجاح اا ً اااائالً ف ا متاااريعاا الستصااال
التربة ف منا الصحرا .
"المتاريع الصطر " ا مبادرات ورك عل المجتمعات المحلية ،بادع لقيااد ال عماا المحليا /القبليا  .بادالً
من من قرلض كبير  ،التا قاد وفقاد فا معمعاة البيرلقرا ياة لالفسااد ،ومان قارلض صاطير لت زياع اقتصاادي
أا د عل المست األدن عل أمل وع ي االقتصاديات المحلية.

التحديات األمنية
لاف الاا لاميع المتاركين أ األزماة الليبياة الحالياة وتاكل وادياد للمنطقاة .لأ لاا د حال لايا فا ليبياا قاد
ل الحدلد الجن بية .وسع دلل شمال إفريقياا الا وحقيا االساتقرار
يردي ال وحسن لضع مال لاألمن عل
ف ليبيا ،لدع حل الناو ف مبادرواا بتتجيع الح ار االيجاب .
يعتبر اإلراا واديدًا خطيرًا للمنطقة ،خاصة حين أصب ان ليبيا مالذ آمن لأرض وادريب لقاعاد للنتاا ات
االراابية .ل وت اف دلل شمال أفريقيا عل استراويجية متتركة لمكافحة اإلراا  ،بل اعتمدت عل استراويجيات
عل المست ال ن فقط.
وعتمااد االسااتراويجية ال نيااة الجديااد لمكافحااة اإلراااا فا وا ن علا أربعااة أركااا  :ال قايااة (ماان التطاار )،
الحماية (حملية السكا لالبنية التحتية) ،االوباع لاالستجابة (إدار األزمات).
وعد ع د المقاولين اإلراابيين األاانب بعد انايار لفقدا األراض الت كانا وحا سايطر داعا لغيرااا مان
الجماعااات اإلراابيااة فا سا ريا لالعاارا مصاادر قلا متااترك بااين دلل شاامال إفريقيااا .اناااك شااك ك حا ل عاادد
المقاااولين اإلراااابيين الت نساايين الاا ين ذاب ا ا إلاا العاارا لساا ريا ،لو افق ا االرا علاا صااع بة وحديااد عاادد
اإلراابيين العائدين ألنا دخل ا لغادرلا العرا لس ريا بتكل غير قان ن .
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االستنتااات
أثبت متاركة الممثلين ال نيين لم ريتانيا ،و ن لمصر ا ارية لحلقة العمل .فال قائع من منظ ر محل يمان
حل الناو الفرصة لت سيع فام اإلقليم للمنطقة لايجااد السابل ال ايااة لادع ايرانا المت ساطيين فا م ااااة
التحديات المتتركة.
و التتديد عل أ التنمية االاتماعية لاالقتصادية أمر حاس  ،ألنااا وساتاد األسابا الج رياة للصاراع لغيرااا
من المتاكل ف بلدا شمال أفريقيا لالساحل .القضايا الايكلية المستمر وعي التنمية ف اميع أنحا المنطقة.
وادرك الجااات الفاعلاة ،فا اا ا الجا مان أفريقيااا ،أ الحلا ل وتارع علا مسات
استراويجية إقليمية شاملة لم اااة التحديات اإلقليمية بتكل أال.
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