
مركز التكامل المتوسطي 

 الشراكـــــــات من أجــــــــل 
معرفــــــــــة عملّيـــــــــــــــــة



السيــاق في المتوسط يستدعي العمــل 
الجماعي

مــا زال  التكامــــــل المتوسطي تيعتبر  منفعــــة عامــــة  
للمنطقة والعالم.

 إمكانات كبيرة: تتمتع منطقة البحر األبيض المتوسط 
بفئة سكانية كبيرة من الشباب، باإلضافة إلى طاقة 
متجددة وفيرة وتحوالت اقتصادية وسياسية واعدة، 

عدا عن موقعها االستراتيجي على مفترق الطرق بين 
أوروبا وأفريقيا والشرق، وذلك من ضمن العديد من 
الميزات األخرى. إن لتفعيل هذه اإلمكانيات من خالل 

محفزات التكامل بين البلدان آثار إيجابية متواصلة 
في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

 االضطراب وعدم االستقرار والتحديات البيئية: 
تساهم الصراعات في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وحتى زيادة التطرف العنيف في بعض 

األماكن في زيادة التهجير القسري وعدم االستقرار.  
على الجبهة االجتماعية واالقتصادية، يترجم  بطء 

النمو االقتصادي وحّدة التفاوت االجتماعي إلى عدم 
وجود فرص عمل، خاصة للشباب.  باإلضافة إلى 

ذلك، يؤثر تغير المناخ على المنطقة بطرق متفاوتة، 
مما يؤدي إلى تفاقم التحديات القائمة مثل ندرة 

المياه، ولكنه يخلق أيضًا فرصًا لالنتقال إلى 
مصادر طاقة منخفضة الكربون. من شأن  التحول 

االقتصادي-االجتماعي وتحسين المرونة والتخفيف 
من آثار تغير المناخ أن يؤثروا بشكل إيجابي وغير 

مباشر على المنطقة وخارجها.

مركز التكامل المتوسطي في سطور

إن مركز التكامل المتوسطي هو منصة متعددة 
الشركاء للتبادل المعرفي، حيث تجتمع وكاالت 

التنمية والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع 
المدني من جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط 

لتبادل األفكار ومناقشة السياسات العامة وتحديد 
الحلول اإلقليمية لمعالجة أهم التحديات اإلقليمية 

في البحر األبيض المتوسط. 

أعضاء مركز التكامل المتوسطي هم: مصر، 
فرنسا، اليونان، إيطاليا، األردن، لبنان، المغرب، 

السلطة الفلسطينية، وتونس، منطقة بروفنس 
ألب كوت دازور، مدينة مرسيليا، بنك اإلستثمار 
األوروبي ومجموعة البنك الدولي، باإلضافة إلى 

خدمة العمل الخارجي األوروبي كمراقب. 

 إنخفاض حركة العمالة: ما زالت حركة العمالة أقل 
جوانب التكامل المتوسطي تطّورًا خالفًا  للتجارة 

وتدفقات رأس المال: فسياسات الهجرة غالبًا ما تركز 
على السيطرة على تدفقات الهجرة بداًل من تشجيع 
إطار عمل متين يؤطر الحركة ضمن المنطقة؛ وفي 
الوقت نفسه تستمر تدفقات الهجرة غير النظامية 

بخلق التوتر بين ضفتي المتوسط وبفرض تحديات 
أمنية إضافية.  إن وضع السياسات واإلصالحات 

المؤسسية التي تحفز حركة العمالة )حركات العمال 

الشراكـــــات من أجل معرفـــــة عملّيــــــة



الذكرى السنوية العاشرة لمركز التكامل المتوسطي

تأسس مركز التكامل المتوسطي عام 2009، ويعمل على 
واليات تبلغ مدة الواحدة منها ثالث سنوات. وتعتبر 

الوالية التي بدأت في تموز/ يوليه 2018 والمنتهية في 
حزيران/ يونيو 2021الوالية الرابعة للمركز.

المنّظمة( وسهولة تنقل العمل )انتداب 
أطراف خارجية ألداء بعض المهام أو إنشاء 

األعمال على أراٍض خارجية(، مع السيطرة على 
الهجرة غير النظامية، من شأنه أن يفضي إلى 

تحقيق النمو والتنمية بما يسهم في دعم 
التكامل المتوسطي. 

مركز التكامل المتوسطي يعمل على المستوى اإلقليمي فقط 
بوصفه مركزًا لتبادل المعرفة يربط األفكار بالعمليات واإلصالحات على أرض الواقع، فإن مركز التكامل 

المتوسطي يستفيد من الدعم التقني من البنك الدولي ويكّمل عمل اللجنة األوروبية واالتحاد من أجل 
المتوسط وبنك االستثمار األوروبي باإلضافة إلى معاهد البحوث والمراكز الفكرية وغيرها من الشركاء 

اإلقليميين في المتوسط.

يضع مركز التكامل المتوسطي الشراكات في جوهر اهتماماته. فهو مؤسسة فريدة من نوعها 
تجمع الحكومات ومؤسسات التنمية الدولية والسلطات المحلية والمجتمع المدني. ويعتبر مثل 

هذا التحالف مفتاح إصالح السياسات والتحويل التنموي لمنطقة البحر األبيض المتوسط.

بالنكا مورينو-دودسون، مديرة المركز

 يعــزز المركــز، التكامــل المتوســطي من أجل التنمية 
ومــن أجــل تقليــل الفوارق بين البلدان األعضــــــــاء 

)التقارب(.
 يعد مركـــــــز التكــــــامل المتوسطي المؤسسة 

المتوســطية الوحيــدة التــي تجمع بين الحكومات 
والمؤسســات المالية الدولية والســلطات المحلية 

والمجتمــع المدني.
 يعزز مركز التكامل المتوســطي الشــراكات بين 

المقرضيــن مــن أجل التنمية والحكومات والشــركاء 
والمواطنين.

 يستفيد مركز التكامل المتوسطي من الخبرات التقنية 
والموارد المالية والشبكات.

 يسعى مركز التكامل المتوسطي لزيادة حجم 
 التجارب الناجحة على المستوى المحلي 

 وعلــــى مستوى البلدان وعلــــى 
المستوى اإلقليمي.

 يقدم مركـــــز التكـــــامل 
المتوسطي منبرًا محايدًا 

للحوار العملي على أساس 
نموذجه للشراكات المتعددة.

“ “

مركز التكامل المتوسطي يضيف قيمة فريدة من نوعها 



يخلق مركز التكامل المتوسطي فضاًء 
محايدًا للحوار والتأثير 

  الحوكمة: يتخذ األعضاء القرارات بشكل مشترك 
حول التوجهات االستراتيجية واألنشطة.

  التوظيف: يضم فريق مركز التكامل المتوسطي 
حاليًا موظفين من البنك الدولي )WB( ووكالة 

التنمية الفرنسية )AFD( والوكالة األلمانية 
للتعاون الدولي )GIZ(، ويتعاون مع الموظفين 

لدى سائر األعضاء والشركاء اآلخرين.
  التمويل : باإلضافة إلى التمويل الذي يقدمه 
البنك الدولي فإن الصندوق االئتماني متعدد 

المانحين يجمع مشاركات من األعضاء والشركاء، 
وبخاصة فرنسا وبنك االستثمار األوروبي 
وإيطاليا واليونان ووكالة التنمية الفرنسية 

والوكالة األلمانية للتعاون الدولي؛ يضاف إلى 
ذلك مساهمات عينية تقدم من قبل األعضاء، 

وبخاصة مدينة مرسيليا، والشركاء المتصلين 
بأنشطة محددة.

  خطوط األعمال: إن العمل التحليلي 
واالستشاري، والمعرفة والتعلم، ومجتمعات 

المماِرسة والمحاور التقنية، وأنشطة بناء 
القدرات، كلها نشاطات متعددة الشركاء، وغالبًا 

ما تفضي إلى احتضان ودعم العمليات.
 المعرفة العملية: من خالل الشبكات المواضيعية 
وتبادل المعرفة، يولد مركز التكامل المتوسطي 

أطر عمل مشتركة وأسس التعلم بين النظراء 
والتي تعزز القدرات وتؤثر على صنع القرار.

مركز التكامل المتوسطي بين 2018 - 2021: 
العمق التقني لدعم التكامل المتوسطي

رؤية جديدة لفترة والية جديدة
اعتمد مركز التكامل المتوسطي استراتيجية جديدة 

لفترة واليته الرابعة. سيركز المركز خالل األعوام 
2018-2021 على توفير العمق التقني والروابط 

لإلصالحات السياسية، ولعب دور مؤثر للغاية من 
خالل الخبرات والدقة التقنية التي يجلبها إلى الحوارات 
المتوسطية. في الوقت نفسه، سيبني مركز التكامل 
المتوسطي الشراكات بين أصحاب المصلحة من البحر 
األبيض المتوسط )من حكومات ومؤسسات التمويل 

والقطاع الخاص ورجال األعمال والمجتمع المدني.. 
الخ( من أجل أن يكون لها تأثير تحويلي على المنطقة. 

المواضيع االستراتيجية
سيستمر التكامل المتوسطي في كونه الهدف 

الجوهري للمنظمة. نظرًا لواقع بلدان البحر األبيض 
المتوسط وديناميكيات المنطقة، فسيركز مركز التكامل 

المتوسطي بشكل انتقائي على:    
متابعة طويلة األجل لألهداف المتعلقة بخلق الفرص   

االقتصادية، وتعزيز الشمولية، وتمكين السكان.
معالجة حاالت الطوارئ الحادة التي تواجهها المنطقة   

في مجال الهجرة وحركة العمالة والتهجير القسري.
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خمسة خطوط أعمال

يدور برنامج عمل مركز التكامل المتوسطي 
حول خمسة مجاالت للعمل: تبادل المعارف؛ 

مجتمعات الممارسة والمحاور التقنية؛ المنتجات 
التحليلية واالستشارية؛ بناء القدرات 

المستهِدف؛ وحضانة البرامج.


