
 اجتماع خبراء حول

 " الشراكة األورومتوسطية

 وأثرها على العمالة خاصة المرأة "

 

 -أثر الشراكة األورومتوسطية : ■

 * دول الشمال تحوز التكنولوجيا وتملك المعرفة

 دول الجنوب الصاعدة ذات األسواق النامية

 ادية العمالقة .* اتحاد الشمال والجنوب يحقق جني ثمار العولمة في زمن التكتالت االقتص

 -* تحوالت تواجه االتحاد :

 الطاقة / المناخ / ديمغرافيا السكان  . -

 عقد اجتماعي في الشمال وتقدم ديمقراطي في الجنوب . -

 الهامش ؟ . نبقى على* هل نؤيد االتحاد أم 

 . والبناء المستقبل على التخمين والتنبؤ أم اإلعداد  هل يبنى

 اون االقتصادي / االستقرار السياسي / التبادل الثقافي .* تأثير االتحاد في التع

 * أوروبا بحاجة لالتحاد بعد التأخر الذي أصابها مقارنة باألقطاب األخرى .

* والدول العربيةة بحاجةة لالتحةاد بعةد التةأخر الةذي أصةابها مقارنةة بالةدول الناميةة فةي  سةيا             

 وأمريكا .

 .نمية مستدامة * االتحاد يؤدي إلى تأسيس إستراتيجية ت

 * االتحاد يتطلب إصالحات بنوية وتالفي مؤسساتي .

* االتحةةاد يتطلةةب المسةةاواة علةةى مسةةتوى الرايةةة ش وإعةةداد المشةةارير ش واتخةةاذ القةةرارات .    

 وإدارة المشروعات .

 * المطلوب من االتحاد مشارير ملموسة ذات فائدة للشعوب .

 * للمؤسسات االقتصادية ومنظمات المجتمر المدني دور رائد في دعم االتحاد .
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* لدخول دول الجنوب في االتحاد عليها أن تعمل بشكل جماعي وإدماج اقتصادياتها وتيسير 

 .تنقل األفراد والسلر 

 ؟ العربيجوارها  مر الشمال وتنسىة عربية لالتحاد * هل تنظر كل دول

وب تسةرير اإلصةالحات القانونيةة والديمقراطيةة والتوأمةة اإلداريةة مةر        * على الشمال والجنة 

 الدول األوروبية .

/  ة*على دول االتحاد االهتمام بالتنمية البشرية وفتح حةوار حةول تنقةل اإلفةراد / محةو األمية      

 التعاون في مجال الصحة .

وخطةةر التلةةو  ي شوالتكامةةل الغةةذائ* علةى دول االتحةةاد التعةةاون فةةي مجةةال الطاقةةة والميةةاة ش  

 وارتفاع درجة الحرارة ش 

بنةةك لخدمةةة دول الجنةةوب يمكةةن مةةن جةةذب االسةةتثمارات وتفعيةةل عةةودة المهةةاجرين   إنشةةاء* 

 واستقطاب األموال السيادية .

* المطلوب من دول الشمال والجنوب شةراكة مةن أجةل  ةألو األسةواق العالميةة . والتأسةيس        

 لقواعد إنتاجية .

 على أسواق العمل خاصة تشغيل المرأة ؟ .* ما هو أثر االتحاد 

 التي سيألداد الطلب عليها ش والتدريب المطلوب ؟ .* ما هي المهن 

 * هل تتحول دول الجنوب إلى نمور أوروبا ؟ .

■■■ 

    

 خليل

 طـ / عبد المنعم


