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::املخلص
 والتطرق إلى آليات،تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على سياسة الجوار األوروبي وأهم أهدافها ومجاالت عملها
.التمويل املعتمدة من طرف االتحاد األوروبي في إطار هذه السياسة
ل
وبينت الورقة البحثية أن سياسة الحوار األوروبي تهدف إلى تنمية اقتصاديات الدو املجاورة عبر تقديم املساعدة في عدة
 بما يعود بالنفع على دول االتحاد،مجاالت بغية الوصول إلى تحقيق االستقرار واألمن في منطقة البحر األبيض املتوسط
 وذلك راجع لتأخر الجزائر في االنضمام لهذه، واملالحظ أن املبالغ املالية التي رصدت للجزائر كانت منخفضة،األوروبي
. وعدم القيام بكل االصالحات املطلوبة،السياسة
 سياس ةةة الج ةةوار األوروب ةةي؛ اآللي ةةة األوروبي ةةة للج ةةوار وال ة ةرا ة؛ اآللي ةةة األوروبي ةةة للج ةةوار؛:  الكلم اااف امل تا يا ا
.التمويل األوروبي؛ آليات التمويل
.F36؛F53؛F59 ؛F02: JEL  تصنيف
Abstract:
The purpose of this paper is to identify the European Neighbourhood Policy, its main objectives and areas of
action, and to address the funding mechanisms adopted by the EU under this policy.
The paper results that the European Neighbourhood Policy aims to develop the economics of neighboring
countries by providing assistance in several fields in order to achieve stability and security in the
Mediterranean region, it is noted ghat the amount allocated to Algeria were low; due to Algeria’s delay in
joining this policy, and not to carry out all the reforms required.
 Keywords: European Neighbourhood Policy; European Neighbourhood Partnership Instrument;
European Neighbourhood Instrument; European Funding; Financial Instrument.
 Jel Classification Codes : F02; F59; F53; F36.
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 -Iتمهيد :
اعتمد االتحاد األوروبي في إطار شرا ته مع جيرانه العديد من اآلليات لتمويل اقتصاديات هذه الدول ،بهدف مساعدتها
على تغيير هيكلتها لتتماش ى مع االصالحات الضرورية لتنمية اقتصادياتها حتى تكون في مستوى التنافسية مع اقتصاديات دول
االتحاد األوروبي من جهة ،ومن جهة أخرى في محاولة لتغطية الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها هذه الدول جراء تطبيق
االصالحات من أجل تحرير التبادل التجاري بينهما.
ويعمل االتحاد األوروبي على تجديد سياسته تجاه جيرانه وتجاه منطقة املتوسط بالخصوص ،للمحافظة على مصالحه
في املنطقة لضمان أمن واستقرار وازدهار منقطة البحر األبيض املتوسط التي تؤثر ب كل مباشر على أمن واستقرار االتحاد
األوروبي خاصة في ظل التنافس األمريكي األوروبي على هذه املنطقة ،ما أن منطقة املتوسط تحمل بعدا استراتيجيا مهما في
سياسة ال الطرفين ،وعليه يحاول االتحاد األوروبي ايجاد اآلليات املناسبة له التي تمكنه من االبقاء على عالقاته الجيدة مع
جيرانه خ اصة في منطقة البحر األبيض املتوسط ،من خالل دعمهم في كل الجوانب منها السياسية ،الثقافية ،االجتماعية وخاصة
االقتصادية ،ولعل عملية تمويل مختلف البرامج الداعمة للجوانب سابقة الذ ر تمثل نقطة أساسية وفاصلة في مختلف
االتفاقيات لجيران االتحاد األوروبي ،إذ أن معظم هذه الدول تعاني من نقص في السيولة وارتفاع حجم املديونية لديها ،وبالتالي
تحتاج دائما إلى مساعدات مالية من االتحاد األوروبي الذي يعتبر الطرف األقوى اقتصاديا ،ولقد تنوعت اآلليات التي اعتمدها
االتحاد األوروبي في تقديم املساعدات املالية للدول املجاورة بين  ،Meda, Tacis, Phare, Interregوكانت آخرها اآلليات التي تم
اعتمادها في إطار سياسة الجوار األوروبي ،وبما أن الجزائر هي إحدى الدول الواقعة جنوب املتوسط وتعد جارة مباشرة لالتحاد
األوروبي ،فهي بدورها ربطتها اتفاقيات مع هذا األخير واستفادت من املساعدات املالية التي منحت في إطار مختلف البرامج
التمويلية التي اعتمدها االتحاد األوروبي.
من خالل ما سبق يمكن طرح االشكالية في التساؤل التالي:
 ماهي اآلليات التي اعتمدها االتحاد األوروبي في تمويل اقتصاديات شركائه ،ومن بينها الجزائر في إطار سياسة الجوار
األوروبي؟
لالجابة على التساؤل السابق تم تقسيم البحث إلى محورين أساسيين هما:
 مفهوم سياسة الجوار األوروبي؛
 آليات التمويل في إطار سياسة الجوار األوروبي.
 .2أهداف البحث :تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على سياسة الجوار األوروبي التي اعتمدها االتحاد األوروبي مع جيرانه
ابتداءا من سنة  ،2004رغبة منه في تجديد سياسته الخارجية لتتماش ى مع التطورات التي حدثت على املستوى الدولي ،خاصة على
الجانب األمني الذي ي كل نقطة أساسية لتطور وتقدم اقتصاديات منطقة البحر األبيض املتوسط كل ،باإلضافة إلى التعرف
على مختلف اآلليات التي اعتمدها االتحاد األوروبي لتمويل اقتصاديات الدول ال ريكة وال روط الواجب توفرها لالستفادة من
هذا التمويل ،مع التر يز على االختالفات التي تمييزه عن طرق التمويل السابقة.
 .3م هوم سياس الجوار األوروبي)Politique Européen de Voisinage ( PEV
ن أت سياسة الجوار األوروبي انطالقا من رغبة االتحاد األوروبي في تطوير منطقة من الرخاء واالستقرار على حدود
االتحاد املوسع من خالل الحد من انفصال الحدود األوروبية وإشراك البلدان املجاورة في تعاون متبادل املنفعة بين االتحاد
األوروبي والدول املجاورة)(Kozun, 2010
 1.3سياس الجوار األوروبي:
انبثقت سیاسة الجوار األوروبي من الفكرة التي طرحت في دیسمبر  2002خالل اجتماع املجلس األوروبي في كوبنهاغن،
والتي مفادها أن على االتحاد األوروبي أن یغتنم الفرصة التي أتاحها التوسع ،من أجل تحسين عالقاتها مع البلدان املجاورة ،ودعا
املجلس إلى تأسیس عالقات تستند إلى القیم امل تر ة مع البلدان التي تقع في الجهتين الجنوبیة وال رقیة من املتوسط (طويل،
.)2012
هذه السياسة ناتجة عن امل روع األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية امل تر ة ،ويعود تاريخها إلى ن ر املفوضية
األوروبية في مارس  2003للوثيقة الرسمية املوسومة ب ة ة "أوروبا املوسعة والجوار :إطار جديد للعالقات مع الدول املجاورة في ال رق
ودول الجنوب" ،وسميت فيما بعد (سنة  )2004بسياسة الجوار األوروبي الجديد.
يتمثل الهدف املن ود واملعلن عنه في سياسة الجوار األوروبي في إقامة منطقة استقرار ،أمن وازدهار م تر ة تتمتع
بقدر عالي من التعاون االقتصادي والسياس ي ،وينطوي مفهوم الجوار بالضرورة على ترسيم الحدود التي يدخل مفهوم "الجيران"
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في حيزها ،وعلى بناء عالقة بين األطراف املختلفة ،وهنا يكون االتحاد أمام وظيفتي :فصل الحدود (ترسيم الحدود) والعبور
(التعاون) (حروري.)2010 ،
یقوم االتحاد األوروبي بالتفاوض مع البلدان امل مولة في سیاسة الجوار األوروبی على وضع خطة عمل محددة مع كل
بلد ،هذه الخطة هي وثیقة سیاسیة تحدد األهداف السیاسیة اإلستراتیجیة العامة ونقاط مرجعیة محددة یقاس بها التقدم الذي
یتحقق ،وتتضمن خطط العمل مجموعة من األولویات الهادفة إلى تعزیز االلتزام بالقیم امل تر ة ،من ضمنها تعزیز الدیمقراطیة
وسیادة القانون ،حقوق االتحادات العمالیة ،حقوق األقلیات واألطفال (طويل. )2012 ،
تعرف سياسة الجوار األوروبي بأنها برنامج م ترك یرمي إلى ترقیة الحكامة من أجل تسیير أفضل للجوار امل ترك ،يرتكز
على مبادئ ومصالح م تر ة ،من بینها الرغبة في إیجاد موقف جماعي للتحدیات امل تر ة مثل الفوارق في مجال الرفاهیة ،الهجرة،
الجریمة ،القضایا البیئیة ،الصحة العمومیة ،التطرف واإلرهاب ،إرساء االستقرار واألمن الدولي واإلقليمي (طيبي.)2012 ،
تقوم سياسة الجوار األوروبي على ثالثة مبادئ ،هي سياسة تفضيلية وإقامة فضاء للرفاه وحسن الجوار وإقامة عالقات
ٔ
واسعة وسلمية على أساس من التعاون ،مع اإلشارة إلى تاطير "قيم االتحاد" لهذه املبادئ ،وقد تم تحديد هذه القيم بوضوح في
ٓ
ٔ
العناصر االتية :احترام دولة القانون ،الحكم الراشد ،حقوق اإلنسان وحقوق االقليات ،مبادئ اقتصاد السوق ،التنمية
املستدامة ،ترقية عالقات حسن الجوار ،الحريات العامة ،وتعد هذه العناصر شروطا لتفعيل "السياسة الجوارية" مع شركائها
ٔ
وجيرانها ،مع مالحظة أن بعضها متضمن في مواثيق دولية وجهوية متفق عليها ،وأخرى ( حقوق االقليات) تم إزاحتها من وثيقة
برشلونة النهائية وأدمجت هنا .ما تجدر اإلشارة إلى تماثل هذه العناصر مع أسس وثيقة برشلونة لل را ة املتوسطية ،وإلى
ٔ
ٔ
واالمني – فضال عن التعاون
اعتماد هذه السياسة لنفس االهداف التي تحكم مسار برشلونة ،والخاصة بدعم التعاون السياس ي
ٔ
االقتصادي -بين االتحاد االوربي ودول الجوار (عدالة.)2014 ،
وقد مرت سياسة الجوار بالعديد من املراحل حتى تم تجسيدها على أرض الواقع تمثلت في:(Aubert & autres, 2008) :
 أفريل  :2002إعطاء دفع سياس ي للفكرة من خالل مطالبة املجلس األوروبي اللجنة األوروبية واملمثل السامي للسياسة
الخارجية واألمنية امل تر ة للتفكير في أدوات جديدة إلضفاء الطابع الرسمي على عالقات االتحاد األوروبي مع جيرانه؛
 جويلية  :2003ن ر املفوضية األوروبية العديد من االوراق حول امل اكل التي تعرفها املنطقة ،األولى في مارس 2003
بعنوان "أوروبا املوسعة وجيرانها :إطار جديد للعالقات مع الدول املجاورة ال رقية والجنوبية" ،والثانية في جويلية  2003بعنوان
"إرساء أسس آللية جديدة للسياسة الجوارية"؛
 جانفي  :2004توسع االتحاد األوروبي إثر انضمام ع ر دول جديدة ،ليضم  25عضوا آنذاك؛
 ماي  :2004عرض اللجنة األوروبية لسياسة الجوار من خالل الوثيقة االستراتيجية حول سياسة أوروبا الجوارية تحت
عنوان "سياسة أوروبا الجوارية  -وثيقة توجيهية"؛
 :2005 تبني خطط عمل وطنية  PANمع  12دولة مجاروة لالتحاد األوروبي؛
 ديسمبر  :2006إصدار أول تقييم لسياسة الجوار األوروبية بعنوان "تعزيز سياسة الجوار األوروبية" ،باإلضافة إلى
التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ خطط العمل الوطنية السبع األولى التي انطلقت منذ عام 2005؛
 جانفي  :2007إن اء أداة لتمويل سياسة الجوار األوروبية واملتمثلة في آلية الجوار وال را ة األوروبية .IEVP
وقد جاءت سياسة الجوار كإجابة لبعض مخاوف الدول جراء سياسة التوسع التي تبناها االتحاد األوروبي بين -2004
 2007سواء الدول األوروبية غير العضوة في سياسة التوسع ،أو دول جنوب املتوسط التي تخش ى إمكانية تالش ي ال را ة األورو -
متوسطية أو التقليل من فرص استفادتها من املنافع املرتقبة ،وهذا راجع لعدم وجود عالقات سابقة بينهم وبين األعضاء الجدد في
االتحاد (بن منصور.)2012 ،
تغطي السياسة األوروبية للجوار منطقة بيرة مكونة من  16دولة ،انطالقا من أوروبا ال رقية (أرمينيا ،أذربيجان،
بيالروسيا ،مولدوفا ،جورجيا ،وأو رانيا) مرورا باملغرب الكبير (الجزائر ،املغرب ،تونس ،وليبيا) ،ختاما بال رق األوسط (مصر،
إسرائيل ،األردن ،لبنان ،سوريا ،وفلسطين) ).(Veyrier, 2009
 2.3أهداف سياس الجوار األوروبي ومجاالف عملها
أدى قرب أوروبا من ال رق األوسط وشمال إفریقیا ،ووجود عدد بير من السكان املسلمين املهاجرین في أوروبا ،إلى
قيام األوروبیين بوضع دول هذه املناطق ضمن الصدارة في جدول أعمال سیاستهم الخارجیة ،وتتر ز األهمیة اإلستراتیجیة لهذه
الدول في أربعة عوامل رئیسة هي( :طويل)2012 ،
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 الهجرة :یستوطن أوروبا عدد بير من املهاجرین من شمال إفریقیا ،فمثال ت ير التقدیرات إلى أن حوالي  %15من
سكان املغرب یعی ون في أوروبا؛
 تبعی الطاق  :یعتمد االتحاد األوروبي على الطاقة املستوردة لتلبیة نصف احتیاجاته من منطقة شمال إفریقیا؛
 التجارة واالقتصاد :أ بر شركاء أوروبا التجاریون یقعون في دول املناطق املذكورة سابقا؛
 األمن ومكافح اإلرهاب :إذ ت ير وثیقة صادرة عن االتحاد األوروبي بعنوان "إستراتیجیة األمن األوروبي" إلى ثالثة
تهدیدات أمنیة رئیسیة وهي :اإلرهاب وأسلحة الدمار ال امل والصراع اإلقلیمي ،ولعل األحداث اإلرهابیة التي وقعت في
11مارس  2004في مدرید زادت من الهاجس األمني لدى األوروبیين.
وتهدف سياسة الجوار األوروبي إلى( :ب ارة( :)2010 ،طويل)2012 ،
 العمل مع الجيران لخلق فضاء مزدهر وقيم متبادلة تتأسس على االندماج االقتصادي املتنامي ،والعالقات السياسية
والثقافية األ ثر ثافة ،وتقوية التعاون العابر للحدود ،والعمل بصورة م تر ة لتجنب النزاعات؛
 ترقیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في ال الجانبين في مناطق الحدود امل تر ة؛
 أن تمد إلى البلدان املجاورة مكاسب مفاعيل التوسيع من حيث االستقرار السياس ي واالقتصادي ،والتقليل في الفوارق في
اإلزدهار؛
 معالجة التحدیات امل تر ة مثل البیئة والصحة العامة ومنع مكافحة الجریمة املنظمة؛
 ربط العرض الخاص باملزايا والعالقات التفضيلية ،بالتقدم الذي تحرزه البلدان ال ريكة على صعيد اإلصالحات
السياسية واالقتصادية؛
 تأمين وضمان الحدود اآلمنة.
أما املجاالت التي تهتم بها سياسة الجوار األوروبي فهي ثيرة وتمس عدة ميادين ،تتمثل في (بوضياف( :)2017 ،بن
حسين( )2013 ،عدالة)2014 ،
 الحوار السياس ي املدعم :يتمثل في قيام االتحاد األوروبي بإشراك شركائه ضمن السياسة الدفاعية ألوروبا ،وذلك من
ٔ
خالل املساهمة في بعض شؤون السياسة الخارجية واالمنية امل تر ة بهدف ضمان االستقرار واألمن في منطقة املتوسط،
ٔ
باإلضافة إلى الوقاية من االزمات وإدارتها ،الوقاية من التهديدات امل تر ة كاإلرهاب وأسلحة الدمار ال امل ،وتبادل املعلومات
والعمليات امل تر ة ،وإقامة مسؤولية م تر ة بين االتحاد وشركاءه؛
 ربط الحوار مع الدول املجاورة ألوروبا :ذلك من خالل التعاون في مجاالت عديدة كالطاقة ،النقل ،البيئة ،مجتمع
املعلومات ،البحث واإلبداع؛
 سياس التنمي االقتصادي واالجتماعي  :وذلك من خالل تكييف الدعم واملساعدات املالية ،فتح البرامج املتعلقة
بترقية الروابط الثقافية والتربوية والبيئية والعلمية ،وبما يتواءم مع اإلستراتيجيات الوطنية املعتمدة لدى كل دولة شريكة؛
ٔ
 دعم العالقاف التجاري والت ضيلي  :ذلك من خالل إمكانية املساهمة في السوق االوروبية الداخلية عبر تعديل
ٔ
القوانين واملقاييس ومطابقتها مع مثيالتها االوروبية في مجاالت اإلدارة ،الجمر ة ،الزراعة ،الصحة ،والغذاء ،وذلك تسهيال لدخولها
ٔ
ٔ
االسواق االوروبية؛
ٔ
 العدال والشؤون الصارجي :من خالل إدارة الحدود امل تر ة ،تيسير تسليم التاشيرات ،إجراءات مكافحة اإلرهاب
ٔ
ٔ
ٔ
والجريمة املنظمة وتجارة املخدرات واالسلحة ،تبييض االموال والجرائم املالية واالقتصادية ،دعم االنظمة القضائية ،وتوسيع
التعاون القضائي؛
 االتصال بين املجموعاف داخل أوروبا :واملقصود منه تنمية املوارد الب رية واالندماج االجتماعي والتربية والتكوين؛
ٔ
 التعاون في املجال الجوي :من خالل ترقية التعاون ب كل أوسع بين االتحاد االوروبي وجيرانه ،وما بين دول الجوار ذاتها
خاصة تلك التي هي قريبة جغرافيا من بعضها البعض؛
 تحديد برنامج إصال اف اقتصادي وسياسي وقانوني  :والتي تعد بمثابة شروط لتجسيد وتفعيل سياسة الجوار
األوروبي ،وهي تمس دول الجوار األوروبي حتى تتمكن هذه األخيرة من الوصول إلى املستويات السارية واملعمول بها داخل االتحاد
األوروبي ومؤسساته.
لقد كان املوقف األول الذي اعتمدته الجزائر تجاه السياسة األوروبية للجوار هو الصمت ملدة ثالث سنوات ضمن ما
ي به موقف"  ،" wait and seeذلك ألن مواقف الجزائر تجاه السياسات األوروبية تتميز عادة بش يء من التحفظ وعدم التسرع
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لالرتماء في أحضان أوروبا ،فهي دون أن تعزل نفسها تماما عن الن اطات الدبلوماسية األورومتوسطية ،تأخذ الوقت الكافي
لتحليل األبعاد االيجابية والسلبية لكل عرض قبل تحديد موقفها منه ،ما أن سياسة الجوار وال را ة أطلقت في سنة ،2004
أي في وقت لم يدخل فيه بعد اتفاق ال را ة األورو -جزائري حيز التنفيذ املرتقب في سنة  ،2005مما يبرر عدم الرغبة لدى
الجزائر الدخول في تجربة جديدة لل را ة قبل حتى أن تباشر في اتفاق ال را ة وتدرس آثاره عليها ،عكس تونس واملغرب اللتان
قطعتا أشواطا في تنفيذ اتفاقيات ال را ة التي تربطها باالتحاد األوربي (تمغارت)2013 ،
بعد هذه املرحلة من الصمت ،أعلنت الجزائر رسميا رفضها االنضمام إلى السياسة األوروبية للجوار في سبتمبر 2007
مبررة ذلك أنها تفضل أخذ الوقت الكافي لتنفيذ اتفاق ال را ة الذي يربطها باالتحاد األوروبي ،وال ترغب في إلحاقه ب را ة أخرى
من النوع الذي تقترحه سياسة الجوار ،ألن اتفاق ال را ة املوجود كافي لتحقيق التقارب والتعاون بين الجزائر واالتحاد األوروبي،
وبهذا التصريح أصبحت الجزائر البلد الوحيد الذي عبر عن رفضه الصريح للسياسة األوروبية للجوار وأ د بذلك على جزء من
أسباب صمته حول هذه السياسة في السنوات املاضية ،إضافة إلى أسباب أخرى لم يتم االفصاح عنها كاستنكار ميكانيزمات
سياسة الجوار التي تتميز بالتقييم واملتابعة عن قرب ملدى تنفيذ اإلصالحات التي اتفق عليها ال ركاء ،والتي ت كل في حد ذاتها نوعا
من الضغوط وااللتزامات التي ال ترغب الجزائر في التقيد بها على األقل من باب رفض التدخل في شؤونها الداخلية ،إضافة شعور
الجزائر بأن االتحاد األوروبي ال يدعمها ب كل كاف فيما يخص انضمامها للمنظمة العاملية للتجارة ،زيادة إلى غنى الجزائر بموارد
الطاقة خاصة مع ارتفاع أسعار البترول الذي يسمح لها بمقاومة السياسات األوروبية ،التي تسوق نفسها عبر إعانات مالية ال تغر
الجزائر مقارنة باملغرب ،تونس ومصر.
وبعد أن دعيت الجزائر عضو مالحظ خالل عرض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار املتجددة على جيرانه سنة ،2011
أفصحت عن إمكانية انضمامها إليها ،وذلك حصيلة لحسابات إستراتيجية التقت فيها مصالح الطرفين.
 .4التمويل في إطارسياس الجوارEVP
قام االتحاد األوروبي بعد برامج التمويل التي اعتمدها سابقا مع شركائه واملتمثلة في ،Meda, Tacis, Phare, Interreg
باعتماد أسلوب جديد للتمويل حسب السياسة األوروبية للجوار من خالل آليتين هما:
 اآللية األوروبية للجوار وال را ة  IEVPاملمتدة للفترة 2013-2007؛
 اآللية األوروبية للجوار  IEVاملمتدة للفترة .2020-2013
 1.4اآللي األوروبي لخلجوار والشراك )Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat ( IEVP
اآللية األوروبية للجوار وال را ة هي األداة املالية لسياسة الجوار األوروبي ،إنها موجهة إلى الدول ال ريكة في سياسة
الجوار األوروبي و ذلك لروسيا ،تقدم تمويال م تركا لعمليات تعزيز الحكم والتنمية االقتصادية واالجتماعية املنصفة .ما تدعم
اآللية أيضا التعاون عبر الحدود واألقاليم ،و ذلك التكامل االقتصادي التدريجي للبلدان املستفيدة في االتحاد األوروبي (Task for
).Méditerranée, 2019
تعمل اآللية بموجب اتفاقيات ثنائية بين االتحاد األوروبي والبلدان املجاورة ،وقد تم تصميمها خصيصا لدعم تنفيذ
سياسة الجوار األوروبي وخاصة خطط العمل بين االتحاد األوروبي والدول ال ريكة ،حيث ر زت اآللية على تحقيق التنمية
املستدامة ومكافحة الفقر ،ودعم التقريب الت ريعي والتقارب التنظيمي وبناء املؤسسات من خالل آليات مثل تبادل الخبرات
وترتيبات التوأمة طويلة األجل مع الدول األعضاء أو امل ار ة في البرامج والوكاالت .باإلضافة إلى عنصر التعاون العابر للحدود
الذي بموجبه يتم تمويل "برامج ت غيلية م تر ة" تجمع مناطق الدول األعضاء والدول ال ريكة التي لها حدود م تر ة
).(Canciani, 2007
تعتبر اآللية األوروبية للجوار وال را ة أول مورد مالي تم اعتماده من طرف االتحاد األوروبي لتمويل برامج السياسة
األوروبية للجوار والتي حلت محل برنامج  MEDAاملوجه للدول املتوسطية وبرنامج  TACISالخاص بدول أوروبا الوسطى وال رقية،
ودخلت هذه اآللية حيز التنفيذ في جانفي  2007وفقا للقرار  2006/1638من الئحة املجلس األوروبي الصادرة بتاريخ 24
أ توبر( 2006حمالوي.)2012 ،
وتسعى اآللية األوروبية للجوار وال را ة إلى بلوغ األهداف التالية( :اللجنة األوروبية)2019 ،
 النهوض بالتنمي االقتصادي – االجتماعي ودعم األقاليم  :من خالل التر يز على البحث واالبتكار في القطاعات
الرئيسية ملنطقة التعاون ،وخلق آليات تعاون بين إمكانات دول البحر املتوسط ،وتعزيز سياسات التخطيط االقليمي؛
 النهوض بالتنمي البيئي على مستوى وض املتوسط :من خالل املحافظة على اإلرث الطبيعي امل ترك ،وتخفيض
عوامل الخطر على البيئة ،وتحسين فاية الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة املتجددة؛
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 تحسين ظروف وأنماط تنقل األشصاص والبضائع ورؤوس األموال  :من خالل دعم حر ة االفراد بين االقاليم لتعزيز
النواحي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية للدول الواقعة على شواطئ البحر املتوسط ،وتحسين ظروف وأنماط تداول البضائع
ورؤوس األموال بين االقاليم؛
 تشجيع الحوار الثقافي والحكم املحلي :من خالل دعم التبادل ،والتدريب وتنمية ال باب وكافة أشكال الحوار بين
املجتمعات ،إضافة الى تحسين عمليات الحكم على املستوى املحلي.
وتخصص مساعدات آلية الجوار وال را ة  IEVPمن خالل ثالثة أنواع من البرامج( :شبكة املنظمات العربية غير
الحكومية للتنمية)2017 ،
 البرامج الوطنية لكل بلد شريك :بمعدل برنامج واحد لكل بلد من البلدان  16امل ار ة؛
 البرامج اإلقليمية :برنامج واحد لكل من ال رق والجنوب ،وبرنامج ثان عابر لألقاليم يغطي اإلقليمين؛
 برامج تعاون عابرة للحدود :ويبلغ عددها  15م روعا.
وقد تمثلت تخصيصات املوارد في إطار اآللية األوروبية للجوار وال را ة حسب ما يبينه الجدول املوالي:
الجدول ( :)1تخصي :املوارد ضمن اآللي األوروبي لخلجواروالشراك
تخصيصاف اآللي األوروبي لخلجوار والشراك
الوحدة (مليار أورو)
2013-2011
2010-2007
1283,4
1034,5
ثنائية
262,3
75,247
إقليمية
757,7
523,9
مابين إقليمية
293
234
عابرة للحدود
700
آلية االستثمارات الجوارية
مبدئيا  50مليار أورو سنويا
آلية حا مية
املصدر :شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،دليل إرشادي آلليات الجوار األوروبي وعالقتها باملؤسسات املالية الدولية،
ص .13.متوفر على املوقع www.bankwatch.org :تم اإلطالع عليه بتاريخ.2019/04/08 :

وقد حددت ميزانية اآللية األوربية للجوار وال را ة للفترة  2013-2007ب ة ة  11.18مليار أورو ،منها  %95خصصت للبرامج
الوطنية ومتعددة البلدان ،فيما  %5الباقية خصصت لبرامج التعاون العابر للحدود ).(Bouchud, 2008
وباملقارنة مع امليزانية الخاصة ببرنامج  MEDAوبرنامج  ،TACISفإن اآللية األوروبية للجوار وال را ة جاءت بزيادة في
حجم املبالغ الفعلية املوجهة لتطوير دول الجوار األوروبي بنسبة  ،(Marionnet, 2007) %32ما أنها تختص عن البرامج السابقة
بما يلي( :طيبي)2012 ،
 التعاون الحدودي :حیث تمول هذه اآللیة البرامج امل تر ة عن طریق الجمع ما بين مناطق تابعة للدول العضوة في
االتحاد األوروبي والدول ال ریكة التي لها حدود م تر ة؛
 تسهیالت مالیة لدعم الحكامة :وهي موجهة للدول التي تبدي إرادة في تنفیذ إصالحات أساسیة مرتبطة بتحسين الحكم
الراشد؛
 آلیة التوأمة :والتي تجمع بين خبرة القطاع العمومي للدول العضوة في االتحاد األوروبي والدول املستفیدة لهدف تعزیز
أن طة التعاون؛
أما عن الهيئات املؤهلة لتلقي التمويل فتتمثل في( :طيبي)2012 ،
-
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املنظمات الدولیة والجهویة؛
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والجدول املوالي يوضح حجم املخصصات ،االلتزامات ،واملدفوعات املوجهة لدول الجوار في إطار اآللية األوروبية للجوار
وال را ة  IEVPخالل الفترة (:)2013 -2007
الجدول(  :)2املساعداف املالي لدول املغرب العربي الشريك لالتحاد األوروبي في إطاراآللي األوروبي لخلجوار والشراك IEVP
الو دة(:مليون أورو)
خالل ال ترة ()2013-2007
م
إ
2007
د
م
إ
2008
د
م
إ
2009
د
م
إ
2010
د
م
إ
2011
د
م
إ
2012
د
إ
م
2013
د
إ
م
املجموع
د
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على

الجزائر

املغرب

تونس

التعاون اإلقليمي

57
57
51,3
55
32,5
46,1
54
35,6
47,9
54
59
28,2
54
58
42,9
58
74
30,3
60
50
37
392
366,1
283,9

162
190
227,5
163
228,7
225
164
145
201
165
158,9
170
178,5
167
152
193,5
207
110
209
334,9
84
1234,5
1431,1
1168,9

73
103
97,9
73
73
56
77
77
74,4
77
77
68.5
80
180
114
80
130
145
80
135
80
540

/
97,4
106,9
/
89
97,7
/
99
99,8
/
99,4
156,8
/
104,6
115,6
/
114,2
118,3
/
118,2
97,1
775
721,8
8234,5

5475,81

املجموع للدول
العربية ال ريكة
723
1168
1151
727
1095
1136
748
1002
1010
764
1132
996
784,2
1186
907
844,2
1287
891
885
1365
849
636.6
792.1
6940

European commision, joint staff working document, implementation of the European neighborhood policy, statistical annex, Brussels,
2014, PP.43-70.

م :مخصصات ،إ :إلتزامات ،د :الدفع

يالحظ من الجدول أعاله أن نسبة الدفع الفعلي بلغت  %84.27من إجمالي اإللتزامات ،منها  %88.58موجهة لتمويل
البرامج الثنائية و %11.41لتمويل البرامج اإلقليمية والعابرة للحدود ،ما يالحظ تفاوت في حجم املبالغ املقدمة من طرف االتحاد
األوروبي للدول املغرب العربي ،حيث تعتبر كل من املغرب ،تونس املستفيدين األوائل من حجم التمويالت املخصصة ،حيث
تجاوزت نسبة الدفع لهم عتبة  ،%80تلتها كل من الجزائر بنسب فاقت  ،%70من تمويل .IEVP
باإلضافة إلى أن مجموع مخصصات املغرب كان تقريبا يفوق ضعف مخصصات تونس وثالثة أضعاف مخصصات
الجزائر ،ونفس املالحظات تقريبا بالنسبة لاللتزامات والدفع ،ويعود ذلك إلى أن تونس واملغرب بدأت منذ انطالق سياسة الجوار
األوروبي بوضع مخططات العمل وبدأت في تطبيقها نظرا لوضعها املتقدم في إطار شرا تها مع االتحاد األوروبي ،وتطبيقها
لالصالحات التي طالب بها هذا األخير شركاءه ،في حين أن الجزائر كانت املبالغ املخصصة إليها منخفضة مقارنة بتلك املخصصة
لكل من تونس واملغرب ،وذلك راجع إلى تأخر الجزائر في قبول سياسة الجوار األوروبي واالنضمام إليها.
ويرجع التفاوت في حجم املبالغ بين الدول لعدة عوامل من بينها السرعة في تنفيذ االتفاقيات ،الظروف السياسية
واالقتصادية لكل بلد على حدى ،حيث أن دعم االتحاد األوروبي لجيرانه في الجنوب يكون م روطا ومرتبطا بمدى التقدم في
املسائل الخاصة بإرساء الديمقراطية واحترام دولة القانون ،ويتم التر يز على الرفع من املخصصات املالية املكرسة ملوا بة التنمية
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االجتماعية واالقتصادية ،وتعزيز برامج دعم البناء املؤسساتي ودعم الولوج إلى األسواق والرفع من استثمارات البنك األوروبي
لالستثمار ،أي أنه ستوجد ميزات تفضيلية للدول األ ثر استجابة.
وإذا ما قورنت املساعدات املوجهة لدول جنوب املتوسط والتي بلغت  6490مليون أورو ،فيالحظ أنها تفوق املساعدات
املوجهة لدول الجوار ال رقي لالتحاد األوروبي بحوالي  3أضعاف والتي قدرت مساعداتها ب ة  2491.7مليون أورو ،والسبب يعود إلى
االختالف في عدد دول الجوار بين ال رق والجنوب ،ومحاولة االتحاد األوروبي تصحيح أخطاء مسار برشلونة الذي أخفق في
تحقيق العديد من امل اريع ،باإلضافة إلى اإلصالحات الكبرى املنتهجة في دول الجوار الجنوبي خاصة في ظل االضطرابات
السياسية التي عرفتها هذه الدول مثل ما يسمى بالربيع العربي (سالمة.)2016 ،
وتستهدف آلية الجوار وال را ة  IEVPتمويل اإلصالحات املنتهجة من قبل الدول في العديد من القطاعات ،ويمكن
توضيح املجاالت املمولة لدول الجنوب في إطارها من خالل الجدول التالي:
الجدول ( :)3توزيع املساعداف املالي للدول الشريك لالتحاد األوروبي في إطاراآللي األوروبي لخلجوار والشراك  IEVPسب
الو دة(:مليون أورو)
القطاعاف خالل ال ترة ()2013-2007
الجزائر

املغرب

تونس

27
339,1
/
/
/
/
/
/
/
366.1

66
1256
85
/
/
/
/
/
25
1432

169
541
/
/
/
/
/
/
65
775

املجموع للدول
العربي الشريك
262
2136,1
85
/
/
/
/
/
/
2483,1

دعم اإلصال اف السياسي
دعم اإلصال اف االقتصادي  ،االجتماعي  ،والتنمي املستدام
البيئ
البني التحتي وإعادة االعمار
تنمي املوارد البشري
*
دعم لا UNRWA
**
دعم مالي مباشروغير مباشر
**
مبادراف القدس الشرقي
***
خطط عمل خاص
املجموع
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على
Commission européenne, Instrument européen de voisinage et de partenariat 2007-2013: aperçu des activités et des
résultats, direction générale développement et coopération-EuropeAid, Bruxelles, 2014, PP 20-34.
*دعم من وكالة األمم املتحدة إلغاثة وت غيل الالجئين السوريين ** /مساعدات مالية خاصة بفلسطين فقط  *** /عبارة عن مساعدة
موجهة للدول لدعم الالجئين في إطار أزمات الربيع العربي.

يالحظ من الجدول أعاله أن آلية الجوار وال را ة تتوزع على عدد من امل اريع املختلفة ،إال أنه تم التر يز على تمويل
امل اريع املتعلقة باإلصالحات في الجانب االقتصادي ،االجتماعي ،والتنمية املستدامة أ ثر من املجاالت األخرى ،حيث حظي بنسبة
 %43من إجمالي االلتزامات املخصصة للدول املتوسطية ،في حين تتوزع  %57املتبقية على عدد من امل اريع املختلفة دعم عملية
التحول الديمقراطي ،اصالح العدالة والحو مة ،القضاء على الفقر ومحاربة الهجرة غير ال رعية ،إعادة اعمار الدول ،تنمية
املوارد الب رية ونقل الخبرات ،دعم تخفيف عوامل الخطر على البيئة وتعزيز اإلرث الطبيعي امل ترك ،تشجيع استخدام مصادر
الطاقة املتجددة ،التغير املناخي....الخ.
ما يالحظ أيضا أن املبالغ التي رصدت للمغرب تفوق املبالغ التي رصدت لتونس بمقدار الضعف تقريبا ،وثالثة أضعاف
ونصف تلك املبالغ التي رصدت للجزائر ،ذلك أن املغرب بلغ نسبة بيرة من االصالحات االقتصادية وخاصة السياسية التي
اشترطها االتحاد األوروبي لالستفادة من االمتيازات التي يمنحها هذا األخير ،ويبحث املغرب عن حصوله على وضع ال ريك املتقدم
أو املتميز والدخول في شرا ة أوسع وأعمق مع االتحاد األوروبي.
لقد ر ز برنامج الدعم املالي املقدم للجزائر في إطار اآللية خالل الفترة  2010 – 2007على دعم املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة بمبلغ قدر ب ة ة  40مليون أورو ،فيما خصص لقطاع العدالة  17مليون أورو ،أما ما يتعلق بالتنمية االقتصادية فقد
خصص لها ما يقدر ب ة  25مليون أورو وقطاع الصحة حصل على دعم مالي قدر ب  30مليون أورو وباملثل لقطاع التعليم العالي
ملعالجة م كلة البطالين من خريجي الجامعة وتكييفها مع سوق العمل ،ما تم تدعيم قطاع الت غيل بمبلغ قدره  24مليون أورو
وباملثل لدعم اإلدارة الجزائرية وخصص مبلغ مقداره  30مليون أور و ملعالجة م اكل مياه الصرف الصحي .واملالحظ أن املبالغ التي
رصدت بهدف النهوض بالعديد من القطاعات الحساسة والتي ت كل ركائز أساسية لبناء اقتصاديات الدول (Instrument
). Européen de voisinage et de Partenariat, 2019
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 2.4التمويل في إطار اآللي األوروبي لخلجوار )Instrument Européen de Voisinage( IEV
في سیاق املنهج الجدید لسیاسة الجوار األوروبیة املذكورة في  25ماي  ،2011تم اعتبارا من  01جانفي  2014االستغناء
عن اآللیة األوروبیة للجوار وال را ة  IEVPوتعويضها بآلیة الجوار األوروبیة  ،IEVوالتي من املتوقع أن توفر املزید من الدعم
للدول الستة ع ر ال ریكة الواقعة شرق وجنوب حدود االتحاد األوروبي ).(Grinbaud, 2013
من املفترض أن تخصص اآللية األوروبية للجوار تمويال إضافيا مقارنة بما تم تخصيصه ضمن اآللية األوروبية للجوار
وال را ة ،ما يمثل زيادة تقدر بنسبة  ،%40وقد تم مواءمة اآللية الجديدة ب كل متزايد مع تطورات السياسة بحيث تسمح بمزيد
من التمايز ،واملرونة ،وامل روطية األشد صرامة والحوافز ألفضل البلدان أداءا ،والهدف من ذلك هو التعبير عن طموح كل
شرا ة على حدى ،وتبلغ ميزانيتها  15.4مليار أورو حيث خصص الجزء األ بر من التمويل إلى دول الجوار األوروبي من خالل عدد
من البرامج ). (EU Neighbourhood Info center, 2019
يفترض أن تكون هذه اآللية أ ثر فعالية ومرونة ،وذلك لكون أن الدعم املقدم للدول املجاورة سيكون (European
):Union, 2019
 أسرع وأكثرمرون  ،مما يحد من تعقيدات وإسهاب عملية البرمجة بحيث ال يتم تقويض أهمية املساعدة؛
 مانحا لخلحو افز للبلدان صاحبة األداء األفضل من خالل مقاربة "املزيد للمزيد" ،مما يسمح لالتحاد األوروبي بزيادة
دعمه ألولئك ال ركاء الذين ينفذون بوفاء ما تم االتفاق عليه بصورة م تر ة؛
 مدفوعا ب كل أ بر بالسياساف استنادا إلى أهداف السياسة الرئيسية املتوافق عليها مع ال ركاء ،وعلى وجه
الخصوص في خطط عمل سياسة الجوار األوروبية الثنائية؛
 مجيزا ملزيد من التمايز بحيث يخصص االتحاد األوروبي نسبة أ بر من األموال حيث يمكن للمساعدات أن تحمل تأثيرا
أ بر؛
ً
اعتبارا أ بر لحقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيد عندما يتعلق األمر
 هادفا للمساءل املتبادل بحيث يعطي
بتخصيص املساعدة.
وتهدف اآللية األوروبية للجوار إلى تحقيق النقاط التالية( :قدري)2017 ،
 تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وسيادة القانون ،واملساواة ،والديمقراطية املستدامة والحكم الرشيد
واملجتمع املدني املزدهر؛
 تحقيق االندماج التدريجي في السوق الداخلية لالتحاد األوروبي والتعاون املعزز من خالل التقريب الت ريعي والتالقي
التنظيمي وبناء املؤسسات واالستثمارات؛
 خلق الظروف املالئمة لتنقل عبر الحدود ذو إدارة فعالة وتشجيع التواصل بين ال عوب؛
 تشجيع التنمية والحد من الفقر والتماسك االقتصادي واالجتماعي واإلقليمي الداخلي ،والتنمية الريفية ،والعمل
ملواجهة التغير املناخي والكوارث؛
 تعزيز بناء الثقة وغيرها من التدابير التي تسهم في تحقيق األمن ومنع وتسوية النزاعات؛
 تعزيز التعاون الواسع النطاق على املستوى دون اإلقليمي واإلقليمي والجوار فضال عن التعاون عبر الحدود.
تم تبني اآللية األوربية للجوار  IEVعلى ما تم تحقيقه عبر اآللية األوروبية للجوار وال را ة  IEVPللمساعدة في تعزيز
العالقات الثنائية مع الدول ال ريكة وتقديم فوائد ملموسة لالتحاد األوروبي وشركائه في مجاالت مثل الديمقراطية وحقوق
اإلنسان ،سيادة القانون والحكم الراشد والتنمية املستدامة ،وستمكن هذ ه اآللية من توفير الجزء األ بر من التمويل لبلدان
الجوار األوروبي ،خاصة من خالل برامج التعاون الثنائية واإلقليمية وعبر الحدود.
وصادقت املفوضية األوروبي ة على وثائق البرمجة الثنائية مع كل من الجزائر ،األردن ،مصر ،لبنان ،ليبيا ،فلسطين،
تونس ،سوريا ،و ذا دول الجوار ال رقي ،فضال عن وثائق البرمجة املتعددة على نطاق الجوار األوروبي كل.
وتعتمد االلتزامات النهائية املخصصة لكل بلد على حسب احتياجات الدول ومدى اإللتزام باإلصالحات ،وفيما يلي عرض
لنصيب دول املغرب العربي ال ريكة من  IEVخالل الفترة  2020-2014كاآلتي:
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الجدول ( :) 4مخصصاف دول املغرب العربي الشريك في إطار  IEVعلى املستوى الثنائي الو دة(:مليون أورو)
2016-2014
الحد األقص ى
الحد األدنى
148
121
890
728
364
299

2020-2017
الحد األقص ى
الحد األدنى
/
/
/
/
504
116

2020-2014
ال ترة
الحد األقص ى
الحد األدنى
الدول
270
221
الجزائر
1617
1323
املغرب
886
725
تونس
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على
European commission, programming of the european neighbourhood (2014-2020)/(2017-2020),single support
farmework.

يالحظ من خالل الجدول أعاله أن املخصصات التي رصدت للجزائر تعد األقل ضمن دول املغرب العربي إذ تتراوح بين
 221إلى  270مليون أورو للفترة  ،2020-2014في حين أن املغرب رصدت له أ بر املبالغ املالية ضمن املجموعة ،حيث تتراوح بين
 1323إلى  1617مليون أورو لنفس الفترة ،أما تونس فقد رصدت لها مبالغ متوسطة تراوحت بين  886-725مليون أورو ،ويعود
السبب في هذا االختالف إلى عدد البرامج التي تقترحها وتقدمها كل دولة للتفاوض واالتفاق حولها مع االتحاد األوروبي ،إذ أن اآللية
الجديدة للتمويل تقوم على أساس التنافس بين الدول للظفر بأ بر عدد ممكن من البرامج عبر القيام بأ بر قدر ممكن من
االصالحات التي ينص عليها االتحاد .ما استفادت دول جنوب املتوسط من اعتمادات مالية من خالل البرنامج اإلرشادي - 2014
 2017على املستوى اإلقليمي ،تتراوح بين  371مليون أورو حد أدنى إلى  453مليون أورو حد أقص ى(European commision, :
)2015
تتوزع املخصصات املالية املوجهة لدول املغرب العربي في إطار آلية الجوار األوروبية على عدد من القطاعات بحسب
األولويات التي توليها كل دولة ،حيث خصصت املبال غ لتغطية مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية والتنمية املستدامة بالدرجة
األول ى ،ومجال التوظيف وتنمية القطاع الخاص بالدرجة الثانية ،يليه مجال تعزيز األمن والحكامة وسيادة القانون ،ثم مجال
دعم املجتمع املدني ،وفيما يلي عرض ألهم القطاعات املمولة في إطار هذه السياسة خالل الفترة :2020-2014

2017-2020

2016-2014

الجدول ( :)5توزيع املساعداف املالي في إطاراآللي األوروبي لخلجوار IEVسب القطاعاف الو دة(:مليون أورو)
القطاع

الجزائر

املغرب

تونس

تعزيز االمن الحكامة وسيادة القانون

37-30

222-182

55-45

التوظيف وتنمية القطاع الخاص

44-36

222-182

/

تنمية اقتصادية واجتماعية والتنمية املستدامة

44-36

/

255-209

البيئة

/

/

/

الطاقة

/

/

/

الصحة

/

/

/

دعم ال باب

/

/

/

دعم املجتمع املدني

22-18

178-146

55-45

تعزيز االمن الحكامة وسيادة القانون

/

/

100-23

التوظيف وتنمية القطاع الخاص

/

/

388-89

تنمية اقتصادية واجتماعية والتنمية املستدامة

/

/

/

الطاقة

/

/

/

دعم املجتمع املدني

/

/

151-35

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على
European commission, programming of the European Neighbourhood (2014-2020)/(2017-2020), single support
framework.
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أما فيما يخص الفترة  2020-2018فقد خصص للجزائر في إطار اآللية األوروبية للجوار ما بين  52,8-43,2مليون أورو
لدعم الحو مة االقتصادية والتنويع االقتصادي ،وما بين  33-27مليون أورو لتهيئة اإلقليم من خالل التنمية املحلية وم ار ة
املجتمع ،ما خصص مبلغ ما بين  19,8-16,2مليون أورو لت مويل البرامج في مجاالت الطاقة والبيئة واملناخ ،ونفس املبلغ خصص
لدعم الجانب املؤسساتي ،وخصص مبلغ ما بين  6,6-5,4مليون أورو مل ار ة املواطنين والدعم االجتماعي لل باب (Instrument
).European de voisinage, 2019
 .6خاتم :
يعد املحور املالي واالقتصادي من أهم املحاور التي ترتكز عليها عالقة االتحاد األوروبي مع جيرانه ،حيث يعمل على تقديم
الدعم واملساعدة للدول املجاورة من أجل تأهيل اقتصادياتها ،بما يتماش ى مع تحقيق مصالح الطرفين ،إذ تستهدف املساعدات
املالية والفنية املقدمة ضمن آليات التمويل التي وضعها االتحاد األوروبي تحقيق التنمية على كل املستويات بما يضمن استقرار
األوضاع في هذه الدول.
وقد تطورت آليات التمويل والتعاون التي رصدها االتحاد األوروبي عالقاته مع جيرانه بدءا من برامج  MEDAالتي غطت
الفترة  ،2006 -1995وصوال إلى آليات السياسة األوروبية للجوار التي تبلورت في آليتين ،هما اآللية األوروبية للجوار وال را ة
للفترة  ،2013-2007وبعدها اآللية األوروبية للجوار للفترة  ،2020-2014املقدمة في إطار سياسة الجوار األوروبي.
منحت مساعدات التمويل والتعاون األولوية لدعم التحول االقتصادي وتنمية القطاع الخاص بالنسبة لكل الدول
املجاورة ال ريكة ،ثم القطاعات األخرى كأولوية ثانية واملتمثلة في تحسين البنية التحتية وقطاع النقل والطاقة والبيئة ،وتحسين
املستوى املعيش ي ،والعدالة وقضايا املجتمع املدني ،األمن الغذائي ،الثقافة ،ما أولت اآلليات األوروبية للجوار اهتماما أ بر
بالجوانب السياسية.
بالنسبة للجزائر رصدت املبالغ األ بر في الفترة  2013-2007لتشجيع وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كأولوية
أولى ثم قطاع الصحة والتعليم العالي ،ثم قطاع الت غيل واإلدارة الجزائرية ،وأقل مبلغ مخصص كان من نصيب قطاع العدالة،
أم بالنسبة للفترة  2020-2018فقد رصدت أعلى املبالغ للجو مة االقتصادية والتنويع االقتصادي بهدف تمكين النظام الجزائري
من الخروج من التبعية لقطاع النفط وتداعياته على االقتصاد الجزائري كلما حدثت الصدمات النفطية ،ما رصدت املبالغ
املحددة في إطار اآللية األوروبية للجوار لتهيئة االقليم وذلك من خالل تشجيع التنمية املحلية وضمان م ار ة جميع فئات
املجتمع بهدف تنمية كل املناطق بما يعود بالنفع على الجميع ،ورصدت مبالغ أخرى لتمويل برامج في مجاالت الطاقة والبيئة
واملناخ في إطار املساهمة الدولية في املحافظة على البيئة وتحقيق التنمية املستدامة.
يعود االختالف في حجم املبالغ املرصودة واملدفوعة من االتحاد األوروبي نحو دول املغرب العربي املجاورة في إطار اآلليات
األوروبية للجوار لعوامل عديدة من بينها السرعة في تنفيذ االتفاقيات ،الظروف السياسية واالقتصادية لكل بلد على حدى ،حيث
أن الدعم املقدم عادة ما يكون م روطا ومرتبطا بمدى التقدم في املسائل الخاصة بإرساء الديمقراطية واحترام دولة القانون،
باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية السائدة على الساحة الدولية ،واملالحظ أن حجم املبلغ املرصودة للجزائر وحتى
حجم املبالغ املدفوعة فعليا هي ضئيلة مقارنة بجيرانها تونس واملغرب ،وذلك أن الجزائر لم تقدم برامج م اريع التنمية في إطار
االستفادة من التمويل في إطار آليات الجوار والتي تقوم أساسا على التنافس بين الدول في تقديم امل اريع بأفضل االمتيازات التي
تدفع باالتحاد األوروبي الختيار م روع على حساب م روع أخر ،وهذا ما تجد فيه الجزائر نوعا من الضغط غير املباشر على
الدول املتوسطية جنوب البحر املتوسط لتقديم تنازالت من أجل االستفادة من تمويل هذه امل اريع.
باإلضافة إلى أن الوضع املالي الذي كانت تتميز به الجزائر أنذاك مكنها من عدم القبول بكل ال روط التي وضعها االتحاد
األوروبي لتمكن الدول من االستفادة من التمويل ،مما يجعلها تملك حرية أ بر في اختيار امل اريع التي تناسبها دون الرضوخ
إلمالءات املجموعة األوروبية ،حيث تجد الجزائر أن امل اريع يجب أن تقوم على مبدأ رابح-رابح.
وعليه يجب على الجزائر بحكم موافقتها على االنضمام إلى سياسة الجوار األوروبي ،التر يز على تقديم برامج م اريع
التنمية لالستفادة من قدر أ بر من التمويل ،مع ضرورة محافظتها على وزنها التفاوض ي مع االتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى تحسين
جهازها االنتاجي وتنويع صاراتها وشركائها التجاريين ،بما يخلق نوعا من التخوف لدى االتحاد األوروبي أن حصصها في التعامل مع
االقتصاد الجزائري يمكن أن تتقلص إذا ما كانت امل اريع ال تخدم مصالح ال الطرفين وأنها تملك البديل لتعويضها في أي وقت
كان.

259

..................................................................................... .............................................................................................. ..................حرفوش سهام.د

: اال االف واملراجع.7
1. Aubert, M. H., & autres, e. (2008). la politique européenne de voisinage. les notes de sinople, centre d'études et
d'initiatives des verts français au parlement euroéen, paris.
2. Bouchud, S. (2008). Du processus de Barcelone à la politique européenne de voisinage:quelle avancées pour le
commerce méditérranéen et le développement de la région(thèse de master). 22. Faculté des sciences économiques esociales: Université Fiburgensis.
3. Egidio Canciani .)2007( .Les perspectives financières européeen de voisinage et de partenariat .Politiques
Méditerranéenes.162  صفحة،
4. EU Neighbourhood Info center EU Neighbourhood Info center .)2019 ,05 02( .Le financement de l'union européenne en
faveur du voisinage et dela Russie  تم االسترداد من.www.enpi-info.eu
5. European commision, E. c. (2015). Implementation of the European Neighbourhood policy statistic. Brussels: Joint staff
working document.
6. European Union European Union .)2019 ,05 05( .The European Neighbourhood Instrument  تم االسترداد من.
www.enpicbcmed.eu/ar/enicbcmed-2014-2020/the-european-neighbourhood-instrument.
7. Fronçoise Magnan Marionnet .)2007( .Le partenariat économique et financier euro-méditerranéen .Paris: Banque de
france.
8. Grinbaud, j. (2013). La politique européenne comme instrument de politique étrangère:le cas du caucase du sud (thèse
de séminaire la Russie st ses relations avec l'union européenne. Institut d'études politiques de Lyon, France: Université
Lumière Lyon2.
9. Instrument European de voisinage Instrument European de voisinage .)2019 ,05 03( .Resumé du cadre unique d'appui
2018-2019 من
االسترداد
تم
.
www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PRO/2018/04/Anlagen/PRO201804125015.pdf?v=1
10. Instrument Européen de voisinage et de Partenariat, I. E. (2019, 03 25). Document de stratégie 2007-2013. Récupéré sur
Programme indicatif national 2007-2010: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/csp-nip-algeria-20072013_fr.pdf
11. Kozun, p. (2010). le développement de volet oriental de la politique européenne de voisinage dans le domaine de la
politique étrangère et de sécurité (thèse de doctorat). 8. école doctorale droit, Strasbourg: Université de Strasbourg.
12. Task for Méditerranée Task for Méditerranée .)2019 ,04 12( .Notes sur les financements européens ,04 12  تاريخ االسترداد.
 من،2019http://www.ccre.org/docs/BEX_Consult_3_1_LINK_sur_financement_Med_FR.pdf
13. Veyrier, M. (2009). L'union européenne et ses relations de voisinage. conseil economique, social et environnemental.
paris: République Française.
 مجلة دفاتر السياسة.)2013-2004(  تطور موقف الجزائر تجاه السياسة األوروبية للجوار وال را ة.)2013( . اسمهان تمغارت.14
.329-325  الصفحات،)09 (العدد05  املجلد،والقانون
برنامج حوض البحر- التعاون عبر الحدود ضمن أداة الجوار وال را ة األوروبية.)2019 ,04 15( . اللجنة األوروبية اللجنة األوروبية.15
www.enpi.eu  تم االسترداد من.)2013-2007( األبيض املتوسط
 مجلة العلوم االجتماعية(العدد. تطور سياسات دول االتحاد األوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة املغرب العربي.) 2014( . جعفر عدالة.16
.7  صفحة،)19
.104-103 .) السياسة األوروبية أنموذجا(رسالة ماجستير، البعد التعاوني في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي.)2012( . جمال طيبي.17
.03  جامعة الجزائر: الجزائر،كلية العلوم السياسية وعلوم االتصال
 مر ز دراسات الوحدة: لبنان، بيروت.)2008-1995(  أوروبا من أجل املتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس.)2010( . خضر ب ارة.18
.العربية

260

.................................................................................................................آليات التمويل األوروبي للجزائر يف إطار سياسة اجلوار األوروبي
 .19سكينة حمالوي .)2012( .واقع التكتالت االقتصادية االقليمية الجديدة في ظل األزمة املالية الراهنة:دراسة حالة ال را ة
األورومتوسطية (دول املغرب العربي) (رسالة ماجستير) .137 .كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،بسكرة :جامعة
محمد خيضر.
 .20سليمة بن حسين .)2013( .األبعاد األمنية للسياسة األوروبية للجوار وتأثيراتها عاى منطقة جنوب غرب املتوسط (( )2012-2004رسالة
ماجستير) .75-74 .كلية العلوم السياسية واالعالم ،الجزائر :جامعة الجزائر .03
 .21سهام حروري .)2010( .الهجرة وسياسة الجوار .مجلة املفكر ،صفحة .346
 .22شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية .)2017 ,11 10( .دليل إرشادي آلليلت
الجوار األوروبي وعالقتها باملؤسسات املالية الدلية .تم االسترداد من www.bankwatch.org
 .23شهلة قدري .)2017( .ال را ة االقتصادية األورو-متوسطية وانعكاساتها على قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:دراسة مقارنة
الجزائر-تونس (أطروحة د توراه) .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،عنابة :جامعة باجي نختار.
 .24ليليا بن منصور .)2012( .ال را ة األورومتوسطية ودورها في استقطاب االستثمار األجنبي املباشر في املغرب العربي(الجزائر ،تونس،
املغرب)(أطروحة د توراه) .84 .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،قسنطينة :جامعة منتوري.
 .25نسيمة طويل .)2012( .سياسة الجوار األوروبي وأثرها على دول جنوب املتوسط .مجلة املفكر ،املجلد (7العدد  ،)8صفحة .218
 .26وفاء سالمة .)2016( .واقع وأفاق االقتصاد الجزائري في ظل ال را ة األورومتوسطية (أطروحة د توراه) .115 .كلية العلوم االقتصادية
وعلوم التسيير ،عنابة :جامعة باجي مختار.
 .27ياسين بوضياف .)2017( .انعكاسات ال را ة األوروجزائرية على االقتصاد الجزائري(أطروحة د توراه) .134-133 .كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،ال لف :جامعة حسيبة بن بوعلي.

261

