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1. املقّدمة

يهدف هذا التقرير يف املقام األول إىل اإلجابة عن سؤالني: األول، هل التطّورات قبل 
وأثناء الربيع العريب، أو الثورات العربية، التي بدأت يف تونس يف نهاية عام 2010، أّدت 
إىل أي تغيري مفاهيمي يف سياسة االتحاد األورويب تجاه الدول املجاورة له جنوب البحر 

األبيض املتوسط؟

السؤال الثاين، هل نتج عن هذه التطّورات إعادة تركيز جديدة يف النقاشات األكادميية 
بني االقتصاديني، وعلامء االجتامع، والباحثني القانونيني، بشأن استكشاف األثر االجتامعي 
للتجارة الحرة والتعاون االقتصادي مع االتحاد األورويب وكيف يؤثر ذلك عىل الحقوق 

االجتامعية واالقتصادية للمواطنني يف دول جنوب املتوسط؟

من الرضوري أوال توضيح بعض املفاهيم من أجل التمّكن من استكشاف ما إذا كانت 
هذه القضايا جذبت االهتامم يف األدبيات ذات العالقة، ومدى هذا االهتامم.

الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي سيسلط التقرير الضوء عليها بصورة عامة هي 
الحق يف مستوى معييش الئق )مبا يف ذلك الحّق يف الغذاء واملسكن واملاء( والحق يف 
الحصول عىل الرعاية الصحية والضامن االجتامعي والتعليم وأوضاع عمل عادلة ومالمئة 
)مبا يف ذلك مدخوٌل عادل والحق يف إنشاء نقابات واالنضامم إليها إضافة إىل الحول عىل 

الضامن االجتامعي والحياة العائليّة(.

وبشكل أكرث تحديدا، سيكون تعريف الحقوق مستمدا من قامئة الحقوق املذكورة يف 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية 

العامة لألمم املتحدة عام 1966. عىل خلفيّة التحّديات البيئيّة املتزايدة وتطّور مفهوم 
كام  الصحّي.  والرصف  املاء  يف  بالحصول  الحّق  إضافة  أيضا  ميكن  املستدامة،  التنمية 
ويؤَخذ بعني االعتبار عدم التمييز واملساواة بني الجنَسني »كمبدأين شاملنَي« يؤطّران 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط وقّعت عىل املعاهدة 
ولكن  عليه.  وصادقت  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاصة  الدولية 
رغم أن عملية برشلونة، التي أطلقت يف العام 1995 والتي تهدف إىل تعزيز التعاون 
والتنمية عىل املستويات االقتصادية واالجتامعية وكذلك السياسية، من الصعب إيجاد 
أّي إشارة إىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف إعالن برشلونة أو يف اتفاقيات الرشاكة 

بني االتحاد األورويب والدول املتوسطي.

االجتامع  االقتصاديني وعلامء  الساحقة من  األغلبية  تبد  مل  أيضا،  األكادميي  املجال  يف 
االقتصادية  بالحقوق  كبريا  اهتامما  األورو-متوسطية  العالقات  يف  املتخصصني 
مل  األورويب  االتحاد  مع  االقتصادي  للتكامل  االجتامعي«  »األثر  حتى  واالجتامعية. 
يالحظه الكثري من الباحثني، مع أن بعضهم حذر يف البداية من املخاطر واآلثار السلبية 

املحتملة بالنسبة إىل دول جنوب املتوسط. 

وهذا يثري الدهشة بالنظر إىل أّن األدبيات النظرية املحضة أملحت دامئا إىل أّن التجارة 
إىل  يؤدي  برشلونة  عملية  محرّك  أن  مبعنى  مجانيّة[،  ]ليست  حرة«  »ليست  الحرة 
»فوائد« فقط يف حال تلبية رشوط مسبقة محددة، وأّن »املكاسب« تتوزع يف كثري من 

األحيان بطريقة غري متكافئة إىل حّد كبري. 

التكيّف«. األثر  بـ«تكاليف  التجارّي مثن معنّي، يعرف أيضا  التحرير  لتبادل  باختصار: 
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والعاملة،  الدخل،  عىل  املحتملة  باآلثار  أساسا  يتعلق  التجارة  لتحرير  االجتامعي 
واألسعار، وعائدات الحكومة. ومن خالل هذه األخرية، عىل مستوى الفقر وأشكال عدم 

املساواة األخرى.

لتحرير  االجتامعي  واألثر  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عىل  الرتكيز  إىل  وإضافة 
التبادل التجارّي، يحاول التقرير أيضا استكشاف الوضع املتعلق بالتطّورات األخرية يف 
األطر التعاقدية لهجرة مواطني دول جنوب املتوسط إىل دول االتحاد األورويب وظروف 

عملهم فيها. ويستكشف التقرير أيضا تقييم هذه األوضاع يف األدبيات العلمية.

رئييس  بشكل  التقرير  يغطي  سوف  واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق  يتعلق  فيام 
جودة اندماج مهاجري دول جنوب املتوسط يف أسواق العمل يف دول االتحاد األورويب، 
والفجوات املحتملة بني العاّمل املهاجرين واملواطنني من ناحية األجور، وخطر البطالة، 

وظروف العمل، مبا يف ذلك الحامية والضامن االجتامعي.

يف هذا السياق، ينبغي التأكيد عىل أن الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ممتنعة حتى 
اآلن عن التوقيع عىل االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العاّمل املهاجرين وأفراد 
أرسهم التي دخلت حيز التنفيذ يف العام 2003. أّما دول جنوب املتوسط فقد صادقت 
فيها عىل االتفاقية كّل من الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وسورية، ولكن مع تحفظات 
عىل فقرات مختلفة. يف حني مل يقم حتّى اآلن أّي من الدول األعضاء الثامنية والعرشين 

بالتصديق عىل هذه االتفاقية.
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 2. التجارة واملعونة من أجل التنمية؟ سياسة االتحاد 

األورويب تجاه منطقة البحر األبيض املتوسط منذ 

العام 1995

2.1 الرشاكة األوروبية-املتوسطية

 2.1.1 النهج اإلقليمي والتعاون املتعدد املجاالت

االتحاد  يف  األعضاء  االثنتا عرش  الدول  أنشأت   1995 )نوفمرب(  الثاين  ترشين  شهر  يف 
سّمي  ما  املتوسط  األبيض  البحر  جنوب ورشق  يف  دولة رشيكة  واثنتا عرش  األورويب 
الرشاكة األوروبية-املتوسطية. سعت هذه الرشاكة إىل تجاوز املبادرات السابقة يف إطار 
سياسة االتحاد األورويب تجاه »املتوسط« التي ركزت خالل العقود السابقة يف املقام 

األول عىل التجارة الثنائية والتعاون االقتصادي مع دول جنوب املتوسط.

قام اإلعالن بتوسيع املجاالت التقليدية من خالل رشاكة أمنية وسياسية )سميت السلّة 
األوىل(، ورشاكة يف الشؤون االجتامعية والثقافية والبرشية )السلّة الثالثة(. فكانت املرّة 
األوىل التي تعتمد فيها الرشاكة األوروبية-املتوّسطّية نهجا إقليمّيا فعلّيا. ولكن رسعان 
ما تحولت الرشاكة االقتصادية واملالية )السلّة الثانية( إىل ما صار يعرف باملحرك األسايس 

لسياسة االتحاد األورويب املتوسطية. رغم أن إعالن برشلونة أكّد يف أهداف السلة الثانية 
عىل »خفض الهوة التنموية يف املنطقة األورو-متوسطية«، وعىل وجوب »سعي الرشكاء 
إىل تخفيف اآلثار االجتامعية السلبية التي قد تنتج عن عمليّة التكيّف«، خال اإلعالن 

من اإلشارة إىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

شمل األساس القانوين الذي ستقوم عليه العالقات بني الطرَفني يف إطار اتفاقيات الرشاكة 
األورو-متوّسطيّة، إبرام اتفاقيات ثنائية للتبادل التجارّي الحّر يتّم التفاوض عليها بني 

االتحاد األورويب وكّل بلد من جنوب البحر األبيض املتوّسط عىل حدة.

وبهدف تسهيل عملية تحرير التبادل التجارّي واإلصالح االقتصادي واالجتامعي يف دول 
جنوب املتوسط، خّصص االتحاد األورويب املزيد من األموال من ميزانية االتحاد بلغت 
حوايل تسعة مليارات يورو يف فرتة 1995-2006، لرصفها من خالل برنامج اإلجراءات 
املالية والتقنية ملرافقة إصالح الهياكل االقتصادية واالجتامعية يف إطار الرشاكة األورو-

متوسطية، إضافة إىل قروض من بنك االستثامر األورويب.

ولكن رسعان ما تبني أن األهداف الطموحة لسياسة االتحاد األورويب املتوسطية صعبة 
التحقيق. وتراوحت أسباب بطء التقدم يف تحقيق األهداف بني عملية السالم الراكدة 
يف الرشق األوسط، وحتى املشاكل الهيكلية التخاذ القرارات داخل االتحاد األورويب فيام 
يتعلق بالشؤون الخارجية، إضافة إىل غياب اإلرادة للتعاون مع االتحاد األورويب لدى 

حكومات جنوب املتوسط.

واملصالح  التجارية  املفاوضات  يف  املتمثلة  العمليات  تعقيد  مدى  ننىس  أاّل  وينبغي 
املتضاربة التي لرمبا ساهمت يف تأخري التوقيع عىل اتفاقيات الرشاكة واملصادقة عليها 
أوروبية- حرة  تجارة  منطقة  إقامة  هدف  يتحقق  مل  لذلك،  ونتيجة  نهائية.  بصورة 
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الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط  متوسطية »تراكمية« بني 
بحلول العام 2010. تم توقيع اتفاقيات مناطق تجارة حرة ثنائية مع كّل من الجزائر 
متنح  وتونس.  الفلسطينية،  والسلطة  واملغرب،  ولبنان،  واألردن،  وإرسائيل،  ومرص 
الرسوم الجمركية  إزالة  انتقالية يتم خاللها  اثني عرش عاما كمرحلة  االتفاقيات مهلة 
فهي   ،2016 العام  بحلول  بالكامل  املنفذة  االتفاقيات  أّما  بالتدريج.  الكمية  والقيود 

املوقعة مع تونس واملغرب واألردن وإرسائيل.

 2.1.2 الهيكل الرئييس التفاقيات الرشاكة ومحتوياتها

عالوة عىل الرشوط املتعلقة بأحكام التنافس، وخطط تطبيق إجراءات اندماج أعمق، 
العام  الهيكل  إىل  بالنسبة  تجارة حرة ضحلة.  منطقة  الرشاكة  اتفاقيات  تشبه معظم 
التفاقية الرشاكة، تتألف االتفاقية من أحكام خاّصة بجميع »سالل« الرشاكة األوروبية-

املتوسطية. إجراءات السلّة األوىل مشمولة يف العنوان األول الذي يُعنى بشكل رئييس 
بتوفري اإلطار إلجراء حوار سيايس منتظم حول القضايا ذات االهتامم املشرتك والتعاون 

يف مجاالت مختلفة.

بأنها  وتعرّفها  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مبادئ  احرتام  عىل  الثانية  املادة  وتنص 
»عنارص أساسية« للمعاهدات. أحكام اتفاقيات الرشاكة بشأن التعاون يف إطار السلّتنَي 
الثالثة والرابعة، تشكل جزءا من األحكام املنصوص عليها يف العنواننَي السابع والثامن، 
معظم  يف  السادس  )العنوان   2005 العام  يف  بها  العمل  بدأ  الرابعة  السلّة  أن  رغم 

اتفاقيات الرشاكة األخرى(.

يركز هذا الجزء كثريا عىل جوانب مختلفة من الهجرة و/أو العامل املهاجرين، يف حني 
أن اتفاقيات الرشاكة التي تم التوصل إليها يف اآلونة األخرية )مثل االتفاقية مع مرص، 
املادة 68؛ واالتفاقية مع لبنان، املادة 68( تشري برصاحة إىل »منع الهجرة غري القانونية 
املوجودين بصورة غري  »املواطنني  قبول  بإعادة  االلتزام  ذلك  عليها« مبا يف  والسيطرة 

قانونية عىل أرايض« إحدى الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، والعكس بالعكس.

من  كبريا  اختالفا  الرشاكة  اتفاقيات  تختلف  االجتامعي،  الضامن  بحقوق  يتعلق  فيام 
عىل  والجزائر  واملغرب  تونس  مع  الرشاكة  اتفاقية  تنّص  واالمتداد.  املحتوى  حيث 
املساواة يف املعاملة بني العاملني بشكل قانوين يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب فيام 
يتعلق بقامئة شاملة من املزايا، مبا يف ذلك إمكانية تراكم املستحقات التي تم الحصول 
عليها يف دول مختلفة وإمكانية نقلها إىل بلدانهم األصلية. أما اتفاقيات الرشاكة مع 

بقية دول جنوب املتوسط فهي محدودة بشكل أكرب.

عىل سبيل املثال، اتفاقية الرشاكة مع األردن )املادة 109(، تشري فقط إىل إقامة »حوار« 
حول هذه القضايا. ونادرا ما تتطرق اتفاقيات الرشاكة إىل معايري العمل. وال توجد 
فيها أي إشارة واضحة إىل معايري العمل األساسية ملنظمة العمل الدولية. يف أحسن 
اتفاقيات  من  الثانية  املادة  يف  اإلنسان  حقوق  باحرتام  االلتزام  اعتبار  ميكن  األحوال، 
الرشاكة، بحسب بعض املؤلّفني]1[، حلقة وصل مع قضايا العمل املشار إليها يف اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان.

وفيام يتعلق بتجارة البضائع، تدعو اتفاقيات الرشاكة، من حيث الجوهر، إىل انفتاح 
غري متكافئ ألسواق دول جنوب املتوسط للمنافسة األوروبية ألنها تسمح بوصول 
الدول األعضاء يف االتحاد  الجمركية إىل أسواق  الرسوم  الصناعية املعفاة من  السلع 
األورويب منذ السبعينيات. وبالتايل، تحسني وصول الصادرات الصناعية لدول جنوب 
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املتوسط إىل االتحاد األورويب ميكن توقعه فقط يف حال تنفيذ إجراءات إضافية لتعميق 
االندماج الهادف إىل تخفيف القيود »خلف الحدود«. التحضريات للمفاوضات بشأن 
تقييم املطابقة وقبول املنتجات الصناعية يف قطاعات محّددة بدأت ببطء مع تونس 

واألردن واملغرب.

أما إرسائيل فتمّكنت من التوصل إىل اتفاقية تقييم املطابقة وقبول املنتجات الصناعية 
يف قطاع األدوية. إضافة إىل مفاوضات متهيدية حول هذا النوع من االتفاقيات، توّصل 
املجمل،  يف  الجغرافية.  املؤرشات  بشأن  اتفاقية  إىل  األوروبية  املفوضية  مع  املغرب 
الذي ينص عىل  الفكرية  امللكية  بندا يتعلق بحقوق  اتفاقيات الرشاكة  تشمل جميع 

حامية حقوق امللكية الفكرية والصناعية والتجارية.

تقدم  األسامك،  ومصائد  املصنعة  الزراعية  واملنتجات  الزراعية  بالسلع  يتعلق  وفيام 
تعرفة  يكون ذلك عىل شكل  ما  غالبا  بشأن مواد مختارة،  تنازالت  الرشاكة  اتفاقيات 
قيود  و/أو  املواد،  وأسعار دخول هذه  تعرفة،  مع حصص  تعرفة،  بدون  أو  مخفضة، 
التحرير  إىل  تدعو  الرشاكة  باتفاقيات  املرفقة  الزراعية  الربوتوكوالت  موسمية. 
التدريجي املتزايد عىل أساس بروتوكوالت جديدة يتم التفاوض حولها كّل ثالث أو 

خمس سنوات. 

الربوتوكوالت املحّدثة املتعلقة بالزراعة ومصائد األسامك تم توقيعها كنوع من املتابعة 
 ،)2008( وإرسائيل   ،)2008( مرص   ،)2005( األردن  حاالت  يف  الرشاكة  التفاقيات 
واملغرب )الزراعة: 2009، ومصائد األسامك: 2006 و2013(. أما املفاوضات مع تونس 
عىل تفضيالت زراعية جديدة فقد تم إدراجها ضمن مفاوضات عىل منطقة تجارية 
حرة عميقة وشاملة. ولكن الربوتوكوالت الجديدة تُبقي عىل املبدأ األسايس املتمثل يف 
»التحرير التدريجي«، وال ترقى إىل مستوى تقديم تفضيالت جوهرية جديدة، وخاصة 

فيام يتعلق بالسلع الزراعية »الحساسة«. يف البداية، رفضت لجنة الزراعة يف الربملان 
األورويب يف شهر متوز )يوليو( 2011 بروتوكوال جديدا مع املغرب. ولكن يف املحاولة 
الثانية، وافق الربملان عليه، مشّددا عىل الدعوة إىل مراقبة شديدة للحصص املتفق عليها 

يف الربوتوكول.

الرشاكة كهدف  اتفاقيات  والخدمات مذكورة يف معظم  السلع  تجارة  تأسيس  حقوق 
مستقبيل، مع أّن املعاهدات بني دول جنوب املتوسط والدول األعضاء يف منظمة التجارة 
العاملية تؤكد عىل التزامات الرشكاء املرتتبة عىل )االتفاقية العامة للخدمات التجارية(. 
التزم األردن يف اتفاقية الرشاكة معه التعامل املستثمرين األوروبيني معاملة املواطن أو 
الدولة األوىل بالرعاية -أمّيا أفضل - مع بعض االستثناءات، من بينها، ما يتعلق بقطاعات 

مخصصة لالحتكار الحكومي و/أو يتطلب الحد األدىن من امللكية املحلية.

ورغم أّن اجتامع وزراء التجارة يف الدول األوروبية-املتوسطية عام 2003 وافق عىل 
متديد التجارة الحرة للخدمات، وأن املفاوضات الثنائية حول هذه القضايا بدأت يف 
العام 2008 مع املغرب ومرص وتونس وإرسائيل، إال أن التقارير تذكر أنها مل تحقق 
أي تقدم. فمنذ أيار )مايو( 2016 تّم إّما تعليقها أو االتفاق عىل أن تصبح جزءا من 

املفاوضات حول منطقة تجارية حرة عميقة وشاملة.

أحكاما  تشمل  الرشاكة  اتفاقيات  معظم  فإن  النزاعات،  تسوية  بآليات  يتعلق  وفيام 
موجزة وغامضة نوعا ما. ويف أعقاب صدور قرار من املجلس األورويب يف العام 2006، 
أجرت املفوضية األوروبية مفاوضات أكرث تفصيال مع بعض دول جنوب املتوسط حول 
آليات تسوية املنازعات كجزء من بروتوكوالت منفصلة مع بعض دول جنوب املتوّسط، 
من بينها تونس ولبنان واألردن واملغرب ومرص. أّما املفاوضات مع الجزائر وفلسطني 

فهي معلّقة حاليا.
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 2.2 سياسة الجوار األورويب

عىل خلفية توسيع نطاق عمل االتحاد األورويب يف العام 2004، أطلق االتحاد مع سياسة 
الرشقية  الدول  البداية  يف  استهدفت  سياسة خارجية جديدة  مبادرة  األورويب  الجوار 
املجاورة له. ولكن بعد ذلك بوقت قصري، تم توسيع سياسة الجوار األورويب لتشمل 
دول الجوار الجنويب أيضا، مع استمرار العمل بالرشاكة األورو-متوسطية جنبا إىل جنب 
الجوار األورويب يف ذلك  الرئييس من سياسة  الهدف  الجوار األورويب. كان  مع سياسة 
الحني تعزيز االزدهار واألمن واالستقرار يف الدول املجاورة لالتحاد األورويب وذلك »ملنع 

ظهور خطوط تقسيم جديدة بني االتحاد األورويب املوّسع وجريانه«.

تطال سياسة الجوار األورويب العالقات التعاقدية مع االتحاد األورويب، ويف حالة دول 
الجوار األورويب يف الجنوب تتطلّب التوصل إىل اتفاقيات رشاكة. وفقا لذلك، فإّن مرص، 
األورويب.  الجوار  أعضاء يف سياسة  واملغرب وتونس حاليا  ولبنان،  واألردن،  وإرسائيل، 
ويتم تنفيذ سياسة الجوار األورويب يف املقام األول عن طريق ما يسمى خطط العمل. 

لكل  »مناسبة  والتعاون  لإلصالح  أجندات  عن  تسفر  أن  الخطط  لهذه  املتوقع  ومن 
دولة« يف مجاالت مثل الحوار السيايس والتجارة والسوق واإلصالح التنظيمي أو التنمية 
االقتصادية واالجتامعية إضافة إىل التعاون يف الشؤون القضائية الداخلية أو يف مجاالت 
مرجعية  وثائق  الرشاكة  اتفاقيات  تعترب  ذلك،  إىل  وباإلضافة  والبيئة.  والطاقة  النقل 
للتعاون املايل املقّدم من االتحاد األورويب إىل الدول املجاورة له يف إطار اآلليّة األوروبيّة 
للجوار والرشاكة. وتم التوصل إىل اتفاقيات رشاكة منذ العام 2004 مع كّل من مرص 
واألردن ولبنان واملغرب وتونس والسلطة الفلسطينية. خالل فرتة 2007-2013 خّصص 
قيمتها  تبلغ  والرشاكة  للجوار  األوروبيّة  اآلليّة  إطار  يف  ملنح  ميزانية  األورويب  االتحاد 

لحجم  مشابه  حجمها  مخفضة،  فوائد  بنسب  قروض  إىل  إضافة  يورو،  مليار   11.2
القروض التي يديرها بنك االستثامر األورويب.

تّم ذكر تخصيص األموال ضمن اآلليّة األوروبيّة للجوار والرشاكة و«الحصة يف السوق 
التغطية  اآللية  بهذه  الخاّصة  الوثائق  تحّدد  مل  ولكن  محتملة.  كفرصة  الداخلية« 
مة، والتي من املفرتض أن تقوم عىل مبدئني: »الثنائية التفاضلية« و»املرشوطية  املقدَّ
اإليجابية« يف حني أّن تعريف أجندات اإلصالح مستوحى من »امللكية املشرتكة«. وبدا 

من حيث الجوهر أن أول مبدأين تحديدا اقرتضا من عملية توسيع االتحاد األورويب. 

الجوار  الواضح أن سياسة  األورو-متوسطية، من  الرشاكة  لذلك، وباملقارنة مع  وفقا 
األورويب سعت إىل املزيد من تحرير التبادل التجارّي والتحول االقتصادي للسوق عن 
طريق املواءمة الترشيعية والتنظيمية مع االتحاد األورويب ولكن دون تقديم العضوية 
النهج من »التوسع الخفيف« مل يوفّر  الكاملة لرشكائها. ليس من املستغرب أن هذا 
إطارا مالمئا أو آلية ميكن أن تساعد عىل معالجة العديد من املشاكل أو العقبات التي 

تعيق التنفيذ السليم للرشاكة األورو-متوسطية.

البعد  يف  النهايئ  الرتاجع  زر  عىل  األورويب  الجوار  سياسة  ضغطت  األمور،  وملفاقمة 
اإلقليمي للرشاكة األورو-متوسطية، الذي كان ضعيفا منذ البداية. ولكن باملقارنة مع 
إعالن برشلونة، تـتضمن ورقة اسرتاتيجية سياسة الجوار األورويب للعام 2004 وخطط 
العمل التي تم التفاوض حولها يف السنوات التالية، إشارات إىل قضايا مختلفة من بينها 
النقابية،  والحقوق  العامل،  معاملة  الفقر، ومعايري  والحد من  الجنَسني،  بني  املساواة 
وظروف العمل، وهدف »تعزيز الحوار والتعاون عىل املستوى االجتامعي. رغم ذلك، 
مرّت بضع سنوات قبل عقد أول مؤمتر وزاري أورو-متوسطي حول التوظيف والعامل، 

وكان ذلك يف املغرب يف شهر ترشين الثاين )نوفمرب( من العام 2008. 
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 2.3 االتحاد من أجل املتوسط

يف العام 2008، أطلق االتحاد األورويب مبادرة أخرى، مبثابة رّدة فعل عىل فكرة وضعها 
االنتخابية، وقد  نيكوالس ساركوزي، يف حملته  السابق  الفرنيس  الرئيس  األجندة  عىل 
أن  أعلنت  األوروبية  املفوضية  ولكن  وأملانيا.  فرنسا  بني  وخاصة  كبريا،  جدال  أثارت 
االتحاد من أجل املتوسط هو إعادة إطالق لعملية برشلونة، ولكن بأدوات مختلفة، 

ويف إطار مؤسيس مختلف مقارنة بالرشاكة األورو-متوسطية.

والهدف الرئييس من االتحاد من أجل املتوسط هو تشجيع التعاون اإلقليمي واالندماج 
من خالل تنفيذ مشاريع إقليمية و»توفري منصة لبناء التوافق يف اآلراء«]2[. والعديد 
من املشاريع التي طرحت مع إطالق االتحاد من أجل املتوسط مل يعكس أفكارا جديدة 
األوروبية وجهات  املفوضية  مبادرات طرحتها  األشكال من  بشكل من  أخذ  بل  حقا، 

فاعلة أخرى يف السنوات السابقة.

ميكن القول إن االتحاد من أجل املتوسط ولّد عىل األقل »دينامية جديدة« يف مسألة 
العاملة  مؤمتر  أصدر  األورو-متوسطية]3[.  للرشاكة  حقيقي«  اجتامعي  »بعد  إنشاء 
األورو-متوسطّي األول »إطار أعامل« لتحقيق هذا الهدف]4[. تّم يف إطار االتحاد من 
أجل املتوسط تشكيل الفريق العامل الرفيع املستوى بشأن العاملة والعاّمل، ويحرّض 
العام الجاري 2016 يف  الثالث يف  الفريق حاليا لعقد مؤمتر العاملة األورو-متوسطّي 
األردن. واعترب تشغيل الشباب وخلق فرص عمل أحد األولويات األساسية لالتحاد من 

أجل املتوسط يف إطار ما سّمي »املبادرة املتوسطية للوظائف«]5[.
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 2.4 سياسة االتحاد األورويب املتوسطية بعد الثورات العربية

2.4.1 سياسة الجوار األورويب للعام 2011: »استجابة جديدة 
لجوار متغري«؟

وضع الربيع العريّب االتحاد األورويب أمام »أنقاض سياساته« تجاه رشكائه املتوسطيني]6[. 
لالتحاد  النقد  توجيه  إىل  العاديون  واألناس  والباحثون  السياسيون  املراقبون  وقام 
األورويب ولومه عىل مفاقمة األوضاع يف دول جنوب املتوسط بدال من املساعدة عىل 
حل مشاكلها االجتامعية-االقتصادية العديدة التي تضافرت مع حكم استبدادي وقمع 

واسع النطاق، معتربين أنّها أسباب مهمة قادت إىل حصول املظاهرات]7[.

اتهم  فقد  التجارّي،  التبادل  تحرير  األورويب عىل  االتحاد  تركيز  األمر عىل  يقترص  ومل 
املتوسط  جنوب  دول  يف  االستبدادية  األنظمة  مع  بالتعاون  االتحاد  ممثيل  كثريون 
لخدمة مصالح االتحاد يف مجاالت من قبيل محاربة اإلرهاب و«كبح جامح« الهجرة 
املفوضية  اقرتحت  العريب،  العامل  يف  األحداث  عىل  للرد  محاولة  ويف  النظامية]8[.  غري 
األوروبية أخريا مراجعة جديدة، أو جديدة إىل حد ما، لسياسة الجوار األورويب والرشاكة 
األوروبية-املتوسطية يف ربيع 2011. ووفقا ملا سمي »استجابة جديدة لجوار متغري« 
ركّزت الجهود املستقبلية يف املقام األول عىل كيفية دعم »دميقراطية عميقة ومستدامة« 
يف دول جنوب املتوسط وتأسيس »رشاكة مع املجتمعات« من خالل سبل مختلفة من 

بينها دعم منظامت املجتمع املدين، والحوار حول حقوق اإلنسان]9[. 

وعىل الصعيد االقتصادي، حددت اسرتاتيجية سياسة الجوار األورويب الجديدة »التنمية 
االقتصادية واالجتامعية املستدامة« كهدف رئييس عىل أساس دعم »منو جامع أكرب« 
و«تنمية الرشكات الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة الحجم، واستحداث فرص عمل«. 
ثالثة  األورويب  الجوار  سياسة  اسرتاتيجية  عرضت  األهداف  هذه  تحقيق  أجل  ومن 
األسواق«؛  و«مزيد من  املال«؛  من  »مزيد  ميم: وهي:  بحرف  تبدأ  »حوافز جديدة« 

و»مزيد من التنقل«]10[.

املزيد،  املزيد مقابل  اقترص مببدأ  الرشيكة  الدول  الحوافز برشط عىل  وارتبطت هذه 
الذي بدا أنه يبني عىل، أو يعزز، مبدأ سياسة الجوار األورويب لعام 2004 الذي عرف 
بالعالقة الثنائية التفاضلية. ورغم تكرار ما ورد يف سياسة الجوار األورويب للعام 2004، 
وتعزيز  الجنسني  بني  واملساواة  الفقر  ومكافحة  وظائف  بشأن خلق  بآخر،  أو  بشكل 
الحوار مع املجتمع املدين، ظلّت اسرتاتيجيّة سياسة الجوار األوروبيّة للعام 2011 »مغلفة 

بالوصفات القدمية املتمثلة يف التبادل التجارّي الحّر جارة وتحرير االقتصاد«]11[.

 2.4.2 املال: التعاون املايل يف إطار اآلليّة األوروبيّة للجوار 
والرشاكة 

فيام يتعلق مببدأ »املزيد من املال« وعدت اسرتاتيجية سياسة الجوار األورويب للعام 
األوروبيّة  اآلليّة  ضمن  ومربمجة  منظورة  أموال  واستهداف  الرتكيز  بـ«إعادة   2011
للجوار والرشاكة« وتوفري مبالغ إضافية قيمتها أكرث من مليار يورو للسنوات 2011-
2013 عالوة عىل األموال األصلية املخصصة يف سياق اآلليّة األوروبيّة للجوار والرشاكة 
البالغة 5.7 مليار يورو للفرتة نفسها. باإلضافة إىل ذلك، هدفت االسرتاتيجية إىل »حشد 
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تعزيز امليزانية من مصادر مختلفة« ملّمحة يف املقام األول إىل محفظة القروض املعززة 
البناء  إلعادة  األورويب  البنك  تفويض  وتوسيع  األورويب،  االستثامر  بنك  سيقدمها  التي 

والتنمية لتشمل دول جنوب املتوسط]12[.

يف العام 2014، تم استبدال اآلليّة األوروبيّة للجوار والرشاكة باآللية األوروبية للجوار 
الجوار  وأعضاء سياسة  األورويب  االتحاد  بني  املايل  التعاون  يوّجه  قانوين جديد  كإطار 
للسنوات  يورو  مليار   15.4 األورويب  الجوار  آللية  املخصصة  امليزانية  تبلغ  األورويب. 
2014-2020، ومن املتوقع أن يتم رصفها يف املقام األول من خالل الربامج الثنائية إىل 

جانب إجراءات التعاون عرب الحدود مع دول متعددة.

مقابل  )»املزيد  الحوافز«  عىل  القامئة  »املرشوطية  يف  يتجسد  األساسية  املبادئ  أحد 
لآللية  العامة  األهداف  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  عليها.  التمويل  ويستند  املزيد«(، 
األوروبية للجوار تذكر أيضا احرتام حقوق اإلنسان. ولكن يبدو أن هذه العالقة الثنائية 
التفاضلية املعززة لكّل من إطار التمويل الجديد واملفاوضات حول إقامة مناطق تجارة 
حرة عميقة وشاملة قد تؤدي إىل »تفتيت التقارب بني منطقة البحر األبيض املتوّسط 

وأوروبا، و«تسيري سياسة الجوار األورويب وفق رسعات مختلفة«]13[.

 2.4.3 السوق: الهيكل الرئييس ومحتويات مناطق التجارة الحرة 
العميقة والشاملة

عىل  التفاق  املحتمل  التوصل  عىل  رئييس  بشكل  األسواق«  من  »املزيد  مبادرة  تشّدد 
منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة، تعترَب »املفتاح للتطور االقتصادي املستديم وتوفري 

فرص عمل«]14[. سمح مجلس أوروبا للمفوضية األوروبية ببدء مفاوضات ثنائية حول 
مناطق تجارة حرة عميقة وشاملة مع مرص واألردن واملغرب وتونس يف أواخر العام 2011. 
العام 2014، طلبت  ربيع 2013، ولكن يف منتصف  املغرب يف  املفاوضات مع  بدأت 
الحكومة املغربية وقف املفاوضات مؤقتا. فقد أرادت أوال أن تجري تقييامت للتأثري 
أّن  علام  املغريب.  االقتصاد  عىل  وشاملة  عميقة  حرة  تجارة  منطقة  إلنشاء  املحتمل 
بعد  األورويب  االتحاد  مع  العالقات  كافّة   2016 )فرباير(  شباط  يف  أوقف  قد  املغرب 
أن أصدرت املحكمة العامة قرارا يبطل جزئيا الربوتوكول الزراعي الجديد الذي وقّعه 

املغرب مع االتحاد األورويب.

بدأت املفاوضات مع تونس بشأن إقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة يف ترشين الثاين 
)نوفمرب( 2015. وجرت محادثات استكشافية مع مرص يف العام 2012، تالها »حوار« حول 
إقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة يف حزيران )يونيو( عام 2013. ولكّن املفاوضات 
توقفت بعد فرتة وجيزة. ويف حالة األردن، بدأت »عملية تحضريية« لبدء املفاوضات حول 

إنشاء منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة يف شهر آذار )مارس( 2012.

تعَترب مناطق التجارة الحرة العميقة »شاملة« مبعنى أنها تشمل باإلضافة إىل تجارة 
باإلضافة  الحكومات.  واالستثامر، ومشرتيات  الخدمات،  مثل  أخرى  قطاعات  السلع 
إىل ذلك، تحاول منطقة التجارة الحرة العميقة الشاملة الوصول إىل مستوى »أعمق« 
تنظيمية.  عملية  طريق  عن  الحدود«،  »وراء  القيود  تزيل  إذ  سياسايت«  »تكامل  أو 
 + العاملية  التجارة  مبنظمة  صلة  ذات  »عادية«  حرة  تجارة  منطقة  بني  األهم  الفرق 
دول  مع  األخرية  السنوات  يف  بشأنها  اتفاقيات  األورويب  االتحاد  وقع  التي  )واملناطق 
الثاين  النوع  الجوار األورويب(، وبني منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة، هو أن  خارج 
يشرتط عىل الرشيك تبني ترشيعات االتحاد األورويب، وخاصة يف مجاالت مثل املعايري 

التقنية والصحية وإجراءات الصحة النباتية.
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وعالوة عىل املفاوضات الطويلة واملرهقة، والتضحية بحريّة التحّكم بالسياسات، فإن هذه 
اإلجراءات تحتاج إىل وقت طويل للتنفيذ، ومن املتوقع أيضا أن تؤدي إىل تكبيد الدولة 
الرشيكة تكاليف باهظة. عىل ضوء ذلك، السؤال الذي يطرح نفسه هو التايل: ما هي 

الفوائد املتوقعة التي تُغري دوال كاملغرب وتونس للتوقيع عىل اتفاقية من هذا القبيل؟

من املحتمل أن تكون دول جنوب املتوسط مهتمة بوصول أفضل إىل األسواق األوروبية 
من خالل تسهيالت أكرب للمنتجات الزراعية، وتبسيط أحكام بلد املنشأ، وإزالة العقبات 
غري الجمركية األخرى املفروضة عىل السلع الزراعية املصنعة إضافة إىل حركة العامل، أو 
بعبارة موجزة الحصول عىل معاملة تفضيلية، أو عىل األقل تسهيل التجارة يف املجاالت 

التي يكون املفاوضون األوروبيون فيها األكرث متنعا عادة.

أسوأ من  املتوسط  لتطلّعات دول جنوب  األورويب  االتحاد  استيعاب  احتامالت  ولكّن 
حاالت دول الرشكاء الرشقيني، أو رشكاء االتحاد األورويب خارج الجوار األورويب. بالنسبة 
إىل دول الرشكاء الرشقيني، تقدم منطقة التجارة الحرة العميقة الشاملة وصوال جديدا 

بارزا إىل األسواق ألنها متثل أّول اتفاقيات تجارية مع االتحاد األورويب.

باإلضافة إىل ذلك، لدى دول الرشكاء الرشقيني فرصة، ولو يف املستقبل البعيد، لتصبح 
أعضاء يف االتحاد األورويب، األمر الذي يعطي التقارب الترشيعي منظورا مختلفا إىل حّد 
ما. أّما بالنسبة إىل التحرير املؤقت لحركة العامل )وضع الخدمات الرابع(، يجب أال 
يستثمر املرء الكثري من األمل يف العروض التي طرحها االتحاد األورويب يف إطار إنشاء 
مناطق تجارة حرة عميقة وشاملة ألنه من املتوقع أن تكون املفاوضات بشأنها جزءا 

من رشاكات التنقل]15[.

كام تغطّي بنود تقارب اللوائح التنظيمية حقوق امللكية الفكرية. يف اتفاقية منطقة 

مستقّل  فصل  هناك  األورويب  واالتحاد  أوكرانيا  بني  والشاملة  العميقة  الحرة  التجارة 
يبدو أنه يعكس من حيث الجوهر اعتامد أحكام االتحاد األورويب بصورة منسجمة مع 
توجيهات االتحاد ذات الصلة. ويعتقد بعض الكتّاب أّن مناطق التجارة الحرة العميقة 
والشاملة القامئة مع دول جنوب املتوسط لن تكون عىل األرجح نسخة عن االتفاقيات 
الفكرية  امللكية  ناحية حامية حقوق  الرشقية من  أوروبا  بالرشاكة مع دول  املتعلقة 

وتطبيقها، بل قد تتضمن أجزاء منها]16[. 

وفيام يتعلق بالتنقل ومعاملة العاّمل املهاجرين، تؤكد منطقة التجارة الحرة العميقة 
املواطن.  معاملة  املهاجر  العامل  منح  عىل  األورويب  واالتحاد  أوكرانيا  بني  والشاملة 
الفقرات ذات الصلة يف هذا القسم تشري بشكل رئييس إىل ترتيبات  إضافة إىل ذلك، 
تّم التفاوض حولها بني الطرفني يف السنوات األخرية فيام يتعلق بإعادة القبول وتسهيل 

منح التأشريات.

بشكل عاّم، حقوق العاّمل مذكورة يف الفصل 21 املتعلق بالتعاون يف مجاالت التوظيف 
والسياسة االجتامعية وتكافؤ الفرص ويف الفصل 13 وعنوانه التجارة والتنمية املستدامة. 
الدولية مبا  االتفاقيات  تذكر  ما، وهي  إىل حّد  الفصل 13 غامضة  الواردة يف  األحكام 
الوزاري الصادر عام 2006 عن مجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم  يف ذلك اإلعالن 
الطرفني يف  الوقت عينه يؤكّد عىل حّق  الالئق، ويف  بالعاملة والعمل  املعنّي  املتحدة 

وضع نظام خاص بكّل منهام.

بالنسبة إىل النقطة األخرية، إّن الطرفنَي »سوف يضمنان أن ترشيعاتهام توفّر مستويات 
عالية من الحامية للعاّمل والبيئة«. ولتحقيق هذا الهدف، عىل أوكرانيا »أن تقرّب قوانينها 

ولوائحها التنظيمية ومامرساتها اإلدارية من الترشيعات املطبّقة يف االتحاد األورويب«.
ولكن األصوات الناقدة تؤكد أن آليات التطبيق املتعلّقة بأحكام هذا الفصل ضعيفة]17[. 
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فالفصل 21، باملقارنة، يضّم أهدافا محددة لتحقيقها، فيام يتعلق بالتعاون يف مجاالت 
بني  املساواة  ذلك  يف  مبا  للجميع،  الفرص  وتكافؤ  االجتامعية،  والحامية  التوظيف، 

الجنَسني، وإرشاك املجتمع املدين وتعزيز املسؤولية االجتامعية للرشكات. 

 2.4.4 التنقل: إطار ومحتويات رشاكات التنقل

 ،2011 للعام  األورويب  الجوار  اسرتاتيجية  يف  »بالهجرة«  التنقل«  من  »املزيد  يرتبط 
مبعنى كيفية »إدارة« الهجرة أو التحكم بها عىل أفضل وجه. لعبت الهجرة دامئا دورا 
النقاش أول مرة ضمن اإلعالن  التنقل دخلت  يف العالقات األورو-متوسطية. رشاكات 
الصادر يف العام 2007 عن املفوضية األوروبية حول »الهجرة الدائريّة ورشاكات التنّقل« 

كجزء من »تعميم حول رشاكات الهجرة والتنقل« )2005(.

وتّم التفاوض عىل رشاكات التنقل والتوقيع عليها منذ ذلك الحني مع املغرب )2013( 
األورويب  الجوار  سياسة  يف  أدرِجت  فقد  مرص  أما   .)2014( واألردن   )2014( وتونس 
للعام 2011 كدولة متجهة إىل التوصل إىل رشاكة تنقل. وقد ذكر أنها رفضت طلبات 
االتحاد األورويب لبدء حوار منظم حول الهجرة والتنقل واألمن كرشط مسبق للرشوع يف 
مفاوضات الحقة حول رشاكة تنقل. وبدأ حوار منظم مع لبنان يف أواخر العام 2014؛ 
بينام الجزائر مل تدخل قط يف حوار حول الهجرة والتنقل مع االتحاد األورويب حتى اآلن.

رشاكات التنقل هي عبارة عن اتفاقيات غري ملزِمة، أو باألحرى إعالنات سياسية موقَّعة 
من املفوضية األوروبية بالنيابة عن الدول األعضاء فيها، مع بلد ثالث. إال أّن الدول 
بتطبيق  املعنيّة  الوحيدة  هي  »باملشاركة«  املهتّمة  هي  األورويب  االتحاد  يف  األعضاء 

رشاكات التنّقل وذلك من خالل تعاون ثنايّئ ينشأ عن إعالن هذه الرشاكة]18[.

رشاكات التنقل املوقعة مع دول جنوب املتوسط تشبه كثريا »الركائز« الرئيسية للنهج 
العاملي للهجرة والتنقل الذي اعتمد يف ترشين الثاين )نوفمرب( عام 2011. الركائز أو 
»األولويات التشغيلية« وأدوات التنفيذ تتكّون من إجراءات لتسهيل الهجرة القانونية، 
والسيطرة عىل الهجرة غري املنظمة، من أجل تحسني الحامية الدولية وتعزيز الصلة بني 

الهجرة والتنمية.

توقيع  األخرى خارجه عىل  الدول  األول هو حّث  األورويب  االتحاد  اهتامم  أن  ويبدو 
اتفاقية إعادة دخول مقابل اإلعفاء عن تأشريات السفر. وتظِهر كافة رشاكات التنقل أّن 
الرابط بني النقطتنَي التي تركّز عليهام هذه االتفاقية مغلّف وفقا لعمليّة تعاون دوليّة 

تُعَنى مبعظمها يف الواقع، بأمن الحدود ومكافحة الهجرة غري الرشعية.

التنازالت األوروبية يف مجال الهجرة العاّملية القانونية تعادل املساعدة املالية التي 
القبول  إعادة  اتفاقيات  عىل  للتوقيع  مساومة«  كـ»ورقة  األورويب  االتحاد  قّدمها 
الحسبان  يف  تؤخذ  عندما  فيه  مشكوكا  النهج  هذا  يصبح  طويل.  زمن  منذ  املنتظرة 
اتفاقيات إعادة الدخول »الجديدة« التي تريد املفوضية األوروبية التوقيع عليها مع 
دول جنوب املتوسط نيابة عن الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، فإن االتفاقيات تلزم 
»الدولة املعنيّة« ليس بإعادة دخول مواطنيها فحسب، بل ودخول مواطني دول ثالثة 
أخرى، أو عدميي الجنسية، كانوا قد دخلوا أرايض االتحاد األورويب بصورة غري قانونية، 

أو ُوجدوا أو أقاموا يف الدول التي تطلب إعادة الدخول من دول ثالثة«]19[. 

كذلك، إّن تسهيالت التأشريات يف إطار رشاكات تنقل مع دول جنوب املتوسط تستهدف 
أنّه  املؤكد  ومن  والطالب،  والعلامء  املهنيني  مثل  معينة  مجموعات  األول  املقام  يف 



االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط: العالقات االقتصادية واملالية 16

تربز الحاجة إليها لتوفري سبل جمع شمل األرسة ومسار للفئات املهنية األخرى، مثل 
املوظفني املوسميني و/أو ذوي املهارات املتدنية، القادمني للعمل يف االتحاد األورويب 

ضمن حامية قانونية أفضل]20[.

وعالوة عىل ذلك، ال يجوز الخلط بني اتفاقيات تسهيل التأشريات، ونظم اإلعفاء من 
تسهيل  اتفاقيات  كمثال  أخذنا  لو  التأشريات.  تحرير  عمل  خطط  ضمن  التأشريات 
هذه  أن  سنجد  األخرية،  السنوات  يف  الرشقية  أوروبا  يف  رشيكة  دول  مع  التأشريات 
االتفاقيات تقترص عىل تبسيط اإلجراءات البريوقراطية إلصدار التأشريات، ولإلقامة لفرتة 

قصرية يف أوروبا.

باختصار، رشاكات التنقل املوقّعة حتى اآلن مع دول جنوب املتوسط تفرض »عبئا ثقيال 
الحدود  ومراقبة  وإدارة  الدخول،  إعادة  ناحية  من  املتوسط  األبيض  البحر  دول  عىل 

والهجرة« ... يف حني أنها »تقّدم القليل من ناحية تسهيل هجرة العاّمل«]21[. 

دول  من  املهاجرين  ومعاملة  واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  اإلجراءات 
جنوب املتوسط املقيمني يف االتحاد األورويب مذكورة بإيجاز يف اتفاقيتّي الرشاكة مع 
رشاكة  االجتامعي.  الضامن  استحقاقات  تحويل  قضية  عىل  وتقترص  وتونس،  املغرب 
التنقل مع األردن ال تتضمن أيا من هذه القضايا. هناك حاجة ماسة لسياسة هجرة 
تحرّكه  الذي  للغاية،  االنتقايئ  الحايل  النهج  من  بدال  العاّمل،  بشأن  حقيقية  أوروبية 

بشكل رئييس املخاوف األمنية لدى الدول األعضاء يف االتحاد األورويب]22[. 

دول  إىل  والحدود  الهجرة  إدارة  نقل  إىل  األورويب  االتحاد  سعَي  أن  يف  وهناك شك 
ثالثة خارج االتحاد مرتبط بالعالقة بني الهجرة والتنمية التي أكد عليها النهج العاملي 
للهجرة والتنقل يف العام 2011. منذ بضع سنوات، أصبحت هذه العالقة إطارا إضافيا 

جديدا لسياسة االتحاد األورويب بشأن الهجرة، يحاول أن يظهر »الفوائد املتبادلة« من 
الهجرة )النظامية( بالرتافق مع »الهموم األمنية« لالتحاد األورويب و/أو هموم االتحاد 

األورويب املشرتكة مع رشكائه يف منطقة املتوسط املتعلقة بالهجرة غري النظامية. 

وأخريا، هناك نقاش مثري للجدل يف األدبيات بشأن ما يسمى »املكاسب الثالثة« للهجرة 
الدائرية لكّل من املهاجرين، والدول املرسلة للمهاجرين، والدول املستضيفة لهم، ما 
املراقبني  من  الكثري  ولكن  األورويب.  االتحاد  املركزّي يف خطاب  النقاش  موضوع  ميثل 
ال يجدون فيه، بحسب املفهوم املعتمد، سوى اسم جديد لحكاية قدمية هي الهجرة 

املؤقتة.
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 2.5 سياسة الجوار األورويب للعام 2015: االستقرار وإدارة األزمات

بعد عملية مراجعة ومشاورات كثرية مع أصحاب مصلحة مختلفني، بينهم مؤسسات 
غري حكومية، طرحت املفوضية األوروبية يف أواخر العام 2015 تحديثا آخر لسياسة 
األورويب  الجوار  سياسة  مراجعة  أعلنت  الرئيسية.  وأدواته  وأهدافه  األورويب  الجوار 
للعام 2015 أن أهم أهدافها هو تحقيق االستقرار يف مجاالت عدة من بينها مكافحة 

اإلرهاب، والفقر، وتوفري فرص عمل للشباب، والهجرة، والالجئون.

لذلك، تقرتح سياسة الجوار األورويب للعام 2015 تركيز التعاون عىل مجاالت مختلفة 
االستقرار«  لتحقيق  االقتصادية  »التنمية  إىل  إضافة  والتنقل  والهجرة  األمن  بينها  من 
مع اإلشارة إىل النمو الجامع والتنمية االجتامعية. تتبنى سياسة الجوار األورويب للعام 
التعاون  باعتبارهام مفهوَمني أساسيَّني يوّجهان  املتبادلة  التاميز وامللكية  2015 قضية 

املستقبيل مع الدول املجاورة لالتحاد األورويب.

األورويب  الجوار  سياسية  اسرتاتيجيات  يف  بارز  بشكل  ظهرت  التاميز  قضية  أن  ومع 
جميع  يطمح  »ال  أنّه:  تعرتف   2015 للعام  األورويّب  الجوار  سياسة  أن  إال  السابقة، 
التمييز  يتجاوز  ال  التاميز  ولكن مدى  األورويب«.  االتحاد  ومعايري  أحكام  إىل  الرشكاء 
بني »نادي مناطق التجارة الحرة العميقة الشاملة« والدول األخرى غري »الراغبة« أو 
مع  التوافق  إىل  الهادفة  واملكلفة  الطويلة  التوافق  بعملية  لاللتزام  »املستعدة«  غري 

ترشيعات االتحاد األورويب.

ونتيجة لذلك، تعود سياسة الجوار للعام 2015 إىل مظلة ما سمي »التوسع الخفيف« 
العام 2011، ولكن خالصتها فيام يتعلق بدول جنوب املتوسط، تقترص عىل  لسياسة 

هناك  األورويب،  الجوار  سياسة  يف  األعضاء  الدول  بقية  إىل  بالنسبة  وتونس.  املغرب 
اتفاقيات  عىل  التفاوض  وتشمل  مقرتحة،  التكامل«  لتعزيز  وواقعية  جذابة  »بدائل 

تقييم املطابقة وقبول املنتجات الصناعية.

فرصا  ترى   2015 للعام  الجوار  سياسة  فإّن  اإلقليمي«،  بـ»البعد  يتعلق  فيام  وأخريا، 
لتعزيزها من خالل وسائل مختلفة منها التعاون داخل اإلقليم، و«أطر موضوعيّة« قد 

»تشارك فيها جهات فاعلة إقليمية خارج الجوار«.

أما االتحاد من أجل املتوسط فيبدو أنه يلعب دورا ثانويا يف أفضل األحوال. إذن، من 
ما  إىل مستوى  ترقى  ال  للعام 2015  األورويب  الجوار  مراجعة سياسة  الجوهر،  حيث 
ميكن وصفه مبراجعة حقيقية، أو أعادة تشكيل لسياسة االتحاد األورويب تجاه الدول 

املجاورة له]23[.
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 3. تطّور العالقات االقتصادية واملالية بني االتحاد 

األورويب ودول جنوب املتوسط

3.1 فرص ومخاطر ثنائية املركز والفروع

الناحية  من  الفوائد،  من  عددا  الجمريك  االتحاد  أو  الحرة  التجارة  منطقة  تقدم  قد 
النظرية، للدول األعضاء فيها، نظرا للوفاء برشوط عدة مسبقة. وتشمل هذه الفوائد 
نشوء التبادل التجارّي وتخصصه، واقتصادات واسعة، وزيادة املنافسة والكفاءة، إضافة 
إىل تحفيز االستثامر، ونقل التكنولوجيا وآثار التعلم، إىل جانب ما يُعرَف باآلثار »غري 

التقليديّة« التي تشمل تأمني الوصول إىل السوق وتثبيت اإلصالح االقتصادي. 

العكس،  حال  ويف  تتبلور  أن  ميكن  ال  الدينامية،  اآلثار  وخاصة  الفوائد  معظم  ولكن 
تنفق عىل  التكيّف  تكاليف  إذ  الطويل فحسب،  أو  املتوسط  املدى  ذلك عىل  حصل 
املدى القصري بصورة رئيسية، أو يف املرحلة األوىل من التكامل. باإلضافة إىل الخسائر 
تستطيع  ال  االقتصاد، حيث  من  املجاالت  العمل يف هذه  الدخل وفرص  املحتملة يف 
الرشكات املحلية احتامل زيادة التنافس، يربز تأثري سلبي آخر مرتبط بفقدان عائدات 

الرسوم الجمركية.

وبحسب حجمها، فإنها قد تجرب الحكومات عىل زيادة الرضائب أو استحداث أشكال 
أخرى للدخل قد ال تكون متوفرة بسهولة، األمر الذي يرفع العجز يف املوازنات الحكومية. 

بالتايل، »الفوائد« التي تعني إمكانيّة وصول أفضل للرشكاء يف منطقة التجارة الحرة إىل 
األسواق، وزيادة تدفقات االستثامر األجنبي املبارش، وتعزيز املساعدات التقنية واملالية 
تقابلها تكاليف باهظة للتكيّف. ويفاقم األمر أّن التأثريات السلبية ميكن أن تؤدي إىل 
انحسار الصناعة، خاّصة مع تحديد آثار التكامل املحتملة. يبدو أنه ال مفر من أن يقود 
هذه  الشامل.  يف  صناعية  مراكز  يف  االقتصادي  النشاط  تجميع  إىل  اإلقليمي  التكامل 
املركز  ثنائية وفق منوذج  اتفاقيات  توقيع  تّم  أن تكون كبرية يف حال  يتوقع  املخاطر 

والفروع، أو بعبارة أخرى، عندما ال يشمل التحرير التجارة بني الفروع.

يف نظام املركز والفروع سيحصل األعضاء من تحرير التجارة عىل دخل جامعي أقل منه 
من منطقة تجارية حرة حقيقية، ويحصل املركز عىل حصة أكرب من الدخل الجامعي 
األصغر. إال أّن الفروع تكون عرضة لفقدان بعض املزايا، من بينها خطر تحويل التجارة 
واالستثامر، وآثارها التهميشية عىل الفروع. السبب هو أّن الرشكات املوجودة يف املركز 
تتمتع بامتيازات »إضافية« مقارنة بالرشكات التي تعمل يف الفروع. وتشمل االمتيازات 
الفروع،  قبل كل يشء متتع املركز بوصول معفى من الرضائب إىل جميع األسواق يف 
يف حني أن صادرات الرشكات املوجودة يف الفروع تظل تواجه قيودا عىل وصولها إىل 

أسواق الفروع األخرى.

الرضيبة  املعفاة من  الواردات  بفوائد  تتمتع  فقط  املركز  املوجودة يف  الرشكات  ثانيا، 
املركز  دولة  تفرضها  التي  بالرعاية  األوىل  الدولة  رسوم  قيمة  ثالثا،  الفروع.  كافّة  من 
عىل الواردات القادمة من دول ثالثة أخرى أقل يف كثري من الحاالت من دول الفروع. 
التجارة  مناطق  إطار  عليها يف  املتَّفق  املنشأ  لقواعد  أهمية  ذلك، هناك  إىل  باإلضافة 
الحرة الثنائيّة بني دولة املركز ودول الفروع. مع تضافر كل هذه العوامل أو االمتيازات، 
تتآكل  لذلك  ونتيجة  بالكامل،  تتآكل  قد  الفروع  يف  املحتملة  اإلنتاج  تكلفة  مزايا  إّن 

مقدرتها عىل جذب استثامرات]24[.
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 3.2 تجارة البضائع بني دول جنوب املتوسط واالتحاد األورويب

من الواضح أن دول جنوب املتوسط سارت عىل درب االتجاهات العاملية خالل األعوام 
العرشة إىل خمسة عرش عاما املاضية عندما حررت تجارتها وفتحت اقتصاداتها. انضم 
معظم دول جنوب املتوسط إىل منظمة التجارة العاملية، وجميعها وقع عددا مختلفا 

من االتفاقيات التجارية الثنائية واإلقليمية كانت من بينها اتفاقيات الرشاكة.

باإلضافة إىل ذلك، بذل معظمها جهودا لتقليل الحواجز أمام التجارة، وخاصة الرسوم 
الجمركية، كّل دولة عىل حدة. معدل الرسوم الجمركية عىل السلع الصناعية يف الدول 
ولكن   .2009 العام  يف   7٪ إىل   1992 العام  يف   28٪ من  انخفض  الرشيكة  املتوسطية 
املتوّسط.  الزراعية يف دول جنوب  السلع  تجارة  عالية عىل  تزال  ال  الجمركية  الرسوم 
وعالوة عىل ذلك، الحواجز غري الجمركية أو اإلجراءات غري الجمركية تعيق تجارة سلع 

دول جنوب املتوسط، خاصة مع الرشكاء املتقدمني مثل االتحاد األورويب]25[.

فيام يتعلق بالتجارة بني دول جنوب املتوسط واالتحاد األورويب، فرغم توقيع اتفاقيات 
إىل  ذلك  يعود  محدودة.  منها  امللموسة  الفوائد  تزال  ال  مفعولها،  الرشاكة، ورسيان 
أسباب مختلفة، من بينها التأخري يف خفض الرسوم الجمركية، والتنازالت الضئيلة املقّدمة 
بشأن املنتجات الزراعية، وتناقص الوصول التفضييل ملنتجات دول جنوب املتوسط إىل 
أسواق االتحاد األورويب، واالستخدام الواسع النطاق للحواجز غري الجمركية، والتخّصص 

»غري املالئم« يف السلع التي تصّدرها دول جنوب املتوّسط]26[. 

إّن دول جنوب املتوسط متتعت بوصول معفى من الرضائب عىل سلعها الصناعية منذ 
السبعينيات. مع أن الصادرات إىل االتحاد األورويب مل تَُصب بالركود، سّجلت صادرات 

لذلك،   .2000 العام  بداية  منذ  أكرب  منوا  األخرى  الدول  إىل  املتوسط  جنوب  دول 
املتوسط حتى يف تونس  األورويب كوجهة لسلع دول جنوب  االتحاد  انخفضت حصة 
التجاري  الرشيك  األورويب  االتحاد  يزال  ال  العريب،  املغرب  لدول  وبالنسبة  واملغرب. 
األبرز. ونتيجة لذلك، فهي ال تزال معتمدة كثريا عىل سوق االتحاد األورويب، األمر الذي 
سوق  فقد  املرصيني،  املصّدرين  إىل  بالنسبة  أّما  الخارجية.  الصدمات  لخطر  يعرضها 
االتحاد األورويب جاذبيته عىل ما يبدو يف السنوات األخرية. ويف حالتي لبنان واألردن مل 

يكن لسوق االتحاد األورويب دور كبري]27[.

واردات دول جنوب املتوسط من االتحاد األورويب زادت بشكل كبري، وبحجم أكرب من 
الصادرات يف السنوات األخرية بسبب إزالة الرسوم الجمركية عن السلع األوروبية يف 
باستثناء  املتوسط  جنوب  دول  معظم  فإن  ذلك،  عىل  وبناء  الرشاكة.  اتفاقيات  إطار 
الجزائر سجلت عجزا متزايدا يف امليزان التجاري مع االتحاد األورويب. ورغم تزايد حجم 
إما  املتوسط  جنوب  دول  واردات  إجاميل  من  األورويب  االتحاد  حصة  فإن  الواردات، 

بقيت كام كانت أو حتى انخفضت كام هي الحال بالنسبة إىل املغرب وتونس.

الجنويب لصالح »رشكاء«  باستمرار يف جواره  االتحاد يرتاجع  أن  يبدو  بعبارة موجزة، 
آخرين خارجيني، من بينهم رشكاء يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ولكن الرشكاء 
بريكس]28[.  دول  املتحدة ومجموعة  والواليات  اآلسيوية  الدول  األهّم هم  اآلخرين 
وعالوة عىل ذلك، حصة السلع الصناعية والزراعية من دول جنوب املتوسط يف سوق 
الواضح أن دول جنوب  ثابتة تقريبا. ولكن من  االتحاد األورويب ال تزال منذ سنوات 
املتوسط رغم قربها من سوق االتحاد األورويب بعيدة عن اعتبارها مجموعة رشيكة 

بارزة يف تجارة االتحاد الخارجية]29[.

نسبة  املتوسط  الزراعية من دول جنوب  السلع  األورويب من  االتحاد  واردات  تشكل 
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صغرية نسبيا من مجموع واردات االتحاد الزراعية. وهذا ليس مفاجئا عندما نتذكر أن 
االتحاد األورويب رفض منح دول جنوب املتوسط أفضليات أكرث جوهرية يف اتفاقيات 
الرشاكة وتحديث الربوتوكوالت الزراعية. وعالوة عىل ذلك، شهد كّل من املغرب وتونس 

انخفاض حصتيهام من الواردات الزراعية يف االتحاد األورويب.

من ناحية ثانية، زادت صادرات االتحاد األورويب إىل دول جنوب املتوسط زيادة كبرية يف 
السنوات األخرية، مام ساهم يف عجز تجاري متزايد يف التجارة الزراعية األورو-متوسطية 
يف غري صالح دول جنوب املتوسط. ورغم زيادة الصادرات، فقدت الدول األعضاء يف 
االتحاد األورويب جزءا من حصصها يف أسواق دول جنوب املتوسط التي شهدت زيادة 
يف حصص موردين آخرين من أهمهم الواليات املتحدة وروسيا ودول أمريكا الالتينية. 

يف صادرات دول جنوب املتوسط إىل االتحاد األورويب، ال تزال السلع األولية، وخاصة 
النفط والغاز الطبيعي، تلعب دورا كبريا. ولكن هناك اختالفات كبرية بني دول جنوب 
املتوسط، فالجزائر تبيع لالتحاد األورويب السلع األولية بشكل حرصّي تقريبا، أما تونس 
فإن صادراتها متنوعة أكرث، وتتكون بشكل رئييس من السلع املصنعة. يف املجمل، هيكل 
الصناعة البينية غري املتكافئ نوعا ما للتجارة بني دول جنوب املتوسط واالتحاد األورويب 
ال يزال ساريا. يف املقابل، ترسل دول جنوب املتوسط بصورة متزايدة سلعا ذات قيمة 
يف  أخرى  دول  أو  العربية  املجاورة  الدول  إىل  زراعية  ومنتجات  ارتفاعا،  أكرث  مضافة 

العامل. 

وبالنسبة إىل اتجاهات تقارب الدخل مع االتحاد األورويب، متكّنت دول جنوب املتوسط 
ل أّي تقّدم. بعد الثورات العربية، من  من تحقيق تقدم هاميش، وذلك يف حال ُسجِّ
املرجح أن الصورة قامتة أكرث. وعالوة عىل ذلك، فإن التقّدم املتواضع يف تقارب الدخل 
الذي أحرزته بعض الدول مثل تونس ال ميكن أن يعزى حقا إىل تحرير التجارة والتكامل 

النمو والتقارب مبا يف ذلك  االقتصادي مع االتحاد األورويب. دفعت عوامل أخرى إىل 
البحث والتنمية والتعليم. املساهمة الوحيدة التي قّدمتها الرشاكة األورو-متوسطية، 
االستثامر  بنك  يقّدمها  التي  القروض  كانت من خالل  األقل،  مبارشة عىل  بصورة غري 
األورويب. باملقابل، هناك تأثري سلبي عىل عملية التقارب نتيجة تخصص دول جنوب 
املتوسط بالسلع ذات القيمة املضافة املتدنية يف املقام األول، مثل املنسوجات، واملواد 

الكياموية األولية، ومنتجات الوقود.
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 3.3 التجارة والتكامل بني دول جنوب املتوسط

كام ذُكر يف القسم 3.1 أعاله، الحتواء ظهور و/أو تعميق منوذج املركز والفروع، من 
الرضوري أن تتاجر الفروع مع بعضها البعض أيضا. لتحقيق هذا الهدف، بدأت الدول 
عىل  األخرية  السنوات  يف  مبادرات  بضع  املتوسط،  جنوب  دول  ذلك  يف  مبا  العربية، 

املستويات الثنائية، واإلقليمية ودون اإلقليمية.

يف  واسع  اتفاق  وهناك  التسعينيات.  نهاية  منذ  كبري  بشكل  البينيّة  التجارة  وزادت 
األدبيات عىل أن تنفيذ مبادرة منطقة التجارة الحرة العربية الكربى، التي أعلنت يف 
اتفاقية  أن  املنطقة، يف حني  بني دول  التجاري  التبادل  ارتفاع  العام 1998، ساهم يف 
أغادير قد تكون لها قابلية محدودة بالنظر إىل حجمها الصغري وجوانب أخرى. ويالحظ 
املرء اختالفات شديدة بني الدول املشاركة فيام يتعلق بدور التبادالت بني األقاليم يف 

التجارة اإلجاملية لدول جنوب املتوسط.

املتوسط  جنوب  دول  أن  عىل  التأكيد  عىل  دامئا  األوروبية  املفوضية  ممثلو  وحرص 
تحتاج إىل »تعزيز« التكامل مع االتحاد األورويب من خالل التكامل التجاري فيام بينها. 
باإلضافة إىل ذلك، قّدم االتحاد األورويب أيضا املساعدة التقنية واملالية ملشاركة مرص 

واألردن واملغرب وتونس يف اتفاقية أغادير، التي دخلت حيز التنفيذ يف العام 2007.

بني  جغرافيا  محدودة  »موازية«  اتفاقية  تقّدمه  أن  ميكن  ما  هي  املهمة  واملسألة 
الفروع. ورغم أنه ال ميكن التوّسع يف الحديث عن هذه املسألة هنا، يكفي القول إن 
عموم  تشمل  منشأ  قواعد  واعتامده  أغادير  اتفاقية  لتعزيز  األورويب  االتحاد  جهود 
املنطقة األورو-متوسطية، يبدو أنها زادت من تعقيد املفاوضات وتنفيذ اإلجراءات 

بني-اإلقليمية بشأن تحرير التجارة، بدال من دعم دول جنوب املتوسط للتغلب عىل 
العديد من العقبات يف طريق التكامل بني األقاليم]30[. بدال من ذلك، فرضت املفوضية 
األوروبية مفهومها الخاص »لإلقليمية« عىل دول جنوب املتوسط، واستثنت اقتصادات 
دول الخليج ودول أخرى أعضاء يف منطقة التجارة الحرة العربية الكربى، ولكنها ليست 

من دول جنوب املتوسط.
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 3.4 تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل دول جنوب املتوسط

شهد العديد من دول جنوب املتوسط يف بداية العام 2000 تقدما كبريا يف االندماج يف 
االقتصاد العاملي عىل مستوى االستثامر. يعترب تحفيز االستثامر األجنبي املبارش أحد 
أهم القوى، إن مل يكن أهمها، يف تعزيز االقتصادات النامية تحديدا، أو االقتصادات 
متقدمني  أو  كبار  تجارة حرة مع رشكاء  منطقة  اتفاقيات حول  إىل  للتوصل  الناشئة 

صناعيا.

املسجلة يف بعض  اإلجاميل  املحيل  الناتج  املبارش كنسبة من  األجنبي  االستثامر  يظهر 
السنوات خالل العقد األول من القرن الحايل بلوغ دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
أعىل قامئة الدول ذات االقتصادات الجاذبة لالستثامر األجنبي املبارش. ولكن وقبل كل 
االستثامر  تدفقات  إن  ثانيا،  املتوسط.  جنوب  دول  بني  كبرية  اختالفات  هنالك  يشء، 
األجنبي املبارش مصدرها يف معظم الحاالت، وبشكل رئييس، من دول أو مناطق خارج 

االتحاد األورويب، وخاصة من الدول األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي.

تركز استثامرات دول مجلس التعاون الخليجي يف املقام األول عىل العقارات، والسياحة، 
وخدمات أخرى، أو عىل قطاع الطاقة الذي يجذب عادة معظم االستثامرات األجنبية، 
وبذلك، من الصعب تصور أن هذه االستثامرات األجنبية املبارشة كانت مبنية بأي شكل 

من األشكال عىل تحرير التجارة مع االتحاد األورويب.

عىل عكس ذلك، يقال إن تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل تونس عىل سبيل املثال 
استقرت عند مستوى مرتفع نسبيا، ويعود ذلك يف املقام األول إىل الخصخصة يف حني 
كان فرض رضائب جديدة عىل رشكات التصدير ويف الوقت نفسه تضاؤل التفضيالت 

التونسية بالنظر إىل توسيع العضوية يف االتحاد األورويب، سريدع املستثمرين الجدد من 
االستثامر]31[. ثالثا، عندما انخفضت أسعار النفط يف أواسط العام 2008، بدأت تدفقات 
بسبب  الدول  بعض  يف  مكبوحة  وظلت  باالنخفاض.  أيضا  املبارش  األجنبي  االستثامر 

الثورات العربية و/أو عواقبها اإلشكالية، كام يف مرص مثال.

 3.5 تحويالت العامل يف دول جنوب املتوسط

معظم دول جنوب املتوسط تعتمد اعتامد كبريا عىل هجرة العامل والتحويالت املالية. 
يظهر حجم التحويالت كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل، والتحويالت تتجاوز بكثري، 
من  الدخل  أو حتى  الخارجية  واملساعدات  املبارش  األجنبي  االستثامر  تدفقات  مرارا، 

الصادرات.

وهجرة العامل وتحويالتهم متثل بالنسبة إىل بعض دول جنوب املتوسط، وخاصة مرص 
واألردن، العنرص األهم يف نظام عمره عقود إلعادة توزيع النفط واإليرادات بني الدول 
الريعية وشبه الريعية، وهذا العنرص له فضل أكرب من التجارة واالستثامرات األجنبية 
املبارشة. يف العام 2012، كان املصدر الرئييس للتحويالت املاليّة إىل مرص واألردن من 

املرصيني واألردنيني العاملني يف دوال عربية أخرى.

املهاجرون املغاربة والتونسيون ال يزالون يستهدفون بشكل رئييس الدول األعضاء يف 
واألطر  الشديدة  القانونية  القيود  وبالتايل  األمنية«  »اإلجراءات  رغم  األورويب  االتحاد 
وبناء عىل ذلك، فإن  التنظيمية التي سادت يف االتحاد األورويب يف السنوات األخرية. 
التحويالت مثال آخر يسلط الضوء عىل »الهّوة« الواضحة، أو الصورة املتباينة إىل حد 
كبري يف التبعيات داخل اإلقليم وبني-األقاليم لدول جنوب املتوسط. ولكن تونس، فيام 
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ببطء  أنها  يبدو  املبارشة،  األجنبية  االستثامرات  ذلك  من  واألهم  بالتحويالت،  يتعلق 
وثبات »حررت« نفسها يف السنوات األخرية من عالقاتها االقتصادية القوية عادة مع 

أوروبا.

 3.6 املعونة والتعاون بني االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط

األورويب  الجوار  وسياسة  األورو-متوسطية  الرشاكة  من  لكّل  األساسية  العنارص  أحد 
يتألف من إطار مفصل يتعلق بالتعاون املايل بني االتحاد األورويب ورشكائه يف منطقة 
البحر األبيض املتوسط. وقد خصص االتحاد األورويب مبالغ كبرية لدعم تعاونه مع دول 
جنوب املتوسط ضمن ما يسمى اإلجراءات املرافقة وصك الجوار والرشاكة األوروبيّني. 

عند إلقاء نظرة عىل حجم املساعدات املقّدمة لدول جنوب املتوسط من حيث نصيب 
الفرد، من السهل املالحظة أّن املساعدة االقتصادية التي يقدمها االتحاد األورويب قد 
ال تكون أكرث من نقطة يف برميل يف كثري من الحاالت. إضافة إىل ذلك، فإن التعاون 
االتحاد  مؤسسات  بها  االختصاص  يتقاسم  التي  السياسة  مجاالت  أحد  هو  التنموي 
األورويب والدول األعضاء. وهذا يعني من جهة، أن الدول األعضاء تقدم مساعدة إضافية 
إىل دول جنوب املتوسط عىل املستوى الثنايئ كثريا ما يتجاوز حجمها املنح والقروض 
املتعددة األطراف التي يقدمها االتحاد األورويب. من ناحية أخرى، ينتج عن هذا النظام 

مشاكل يف التناسق ومضاعفة محتملة يف الربامج الثنائية واملتعددة األطراف.

واألسوأ من ذلك، يبدو أّن القروض تلعب دورا متزايدا يف مجال التعاون التنموي بني 
االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط، األمر الذي يؤدي إىل املزيد من »االعتامد« عىل 
االتحاد األورويب بسبب القروض التي يجب تسديدها. وبالعودة إىل حجم املعونة وكام 

ذكر يف األقسام السابقة، إن املساعدة املقدمة يف إطار برنامج اإلجراءات املرافقة وصك 
اإلصالحات يف دول جنوب  رئييس دعم  بشكل  تستهدف  األوروبيّني  والرشاكة  الجوار 

املتوسط، وضمن ذلك تنفيذ اتفاقيات الرشاكة.

ومل يتم التخطيط لشبكة أمان مالية كافية لتكاليف التكيف الناتجة عن تحرير التجارة 
االتحاد  التي خصصها  املبالغ  إىل  بالنظر  ممكنا  ذلك  يكن  ومل  األورويب،  االتحاد  مع 
وتحديدا  بأنه  االنطباع  تعطي  الواردة  األرقام  وأخريا،  فيه.  األعضاء  والدول  األورويب 
مع مراجعة سياسة الجوار األورويب يف العام 2011، برزت زيادة يف اتجاه التاميز حيث 
تربطها عالقة حالّيا مع  التي  للدول  األول  املقام  األخرى يف  واملبالغ  املنح  خصصت 
االتحاد األورويب أّي عالقة متقدمة« )املغرب واألردن( أو »رشاكة مميزة« )تونس(. 
أما لبنان واألردن فقد حصل كّل منهام عىل مبالغ بارزة يف السنوات األخرية للتعامل 

مع أزمة الالجئني، ومعالجة اآلثار األخرى للحرب يف سورية. 
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 4. كيف تؤثّر العالقات املاليّة والتبادل التجارّي 

مع االتحاد األورويب عىل الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية لسّكان دول جنوب البحر املتوّسط؟ 

دراسة نظريّة

4.1 التأثري االجتامعي التفاقيّات الرشاكة األورو-متوسطيّة

4.1.1 الدخل واليد العاملة يف دول جنوب البحر املتوّسط

التجارّي بشكل خاّص  التبادل  كام ورد يف املقّدمة، يرتبط »األثر االجتامعي« لتحرير 
باآلثار املُحتََملة عىل الدخل وفرص العمل واألسعار واإليرادات الحكومية، وبالتايل عىل 

مستوى الفقر ومختلف أشكال عدم املساواة.

عىل الرغم من أّن بعض االقتصاديني عىل كال جانَبي البحر األبيض املتوّسط قد حّذروا 
من املخاطر واآلثار السلبّية املحتملة التفاقّيات الرشاكة األورو-متوسطّية يف السنوات 
للتأثريات  التفصيلّية  الدراسة  أّن  يبدو  برشلونة،  عملّية  إطالق  تلَت  التي  األوىل 
التوزيعّية لهذه االتفاقيات مل تحصد إال اهتامما ضئيال لفرتة طويلة. من الواضح أّن 
هذا األمر تغري عىل األقل إىل حّد ما بعد نرش دراسة تقييم التأثري عىل االستدامة يف 

منطقة التجارة الحرّة األورو-متوّسطيّة يف العام 2007]32[.

تكون شديدة  قد  »التي  االجتامعية  اآلثار  منها  تأثريات مختلفة  التقييم  وترقّب هذا 
فة فّعالة« باإلضافة إىل الضغط املتزايد عىل اليد  السلبيّة إن مل يتّم اتخاذ إجراءات مخفِّ
العاملة واألجور وانعكاساتها غري املبارشة عىل الفقر وعدم املساواة، وتناقص اإليرادات 
وتفاقم  التلوث  زيادة  مثل  البيئيّة  والتأثريات  الهشاشة  مستوى  وارتفاع  الحكومية، 

الضغط عىل املوارد املائية. 

تقع البحوث االقتصادية الخاّصة بالعالقات األورو-متوسطية وتحديدا اتفاقيات الرشاكة 
التجارية  اإلمكانيّات  البحث يف  إىل  َمن يسَعون  األورو-متوسطيّة عادة تحت سيطرة 
وتقييم اآلثار الناتجة عن تفكيك الرسوم الجمركية وغريها من الحواجز املفروضة عىل 

التبادل التجارّي غالبا من خالل اعتامد ما يُعرَف بُنهج منوذج الجاذبية]33[.

والرفاه  والنمو  التجارّي  التبادل  تحرير  أثر  قياس  إىل  تسعى  التي  الدراسات  ولعّل 
عىل أساس مناذج التوازن العاّم القابل للحوسبة كانت وما تزال بالغة األهميّة. فهذه 
املنهجية األخرية تسمح مبحاكاة آثار سيناريوهات تحرير التبادل التجارّي عىل كّل من 
اإلنتاج والدخل. إال أّن التغطية التي تؤّمنها تلك الدراسات تختلف عىل نطاق واسع 

بحسب مواصفات النموذج والبيانات املتاحة]34[.

التبادل  تحرير  بأثر  الخاّصة  املُسبَقة  للتحاليل  املتزايدة  االنتقادات  من  الرغم  وعىل 
التي  األخرية،  السنوات  يف  للحوسبة  القابل  العاّم  التوازن  مناذج  أساس  عىل  التجارّي 
تدعو إىل التشكيك يف قدرتها عىل توقّع أحداث مستقبليّة، تبقى دراسات تقييم النتائج 
السابقة نادرة وتقترص عىل آثار التبادل التجارّي]35[. ومع ذلك، يف السنوات التي سبقت 
والتوظيف،  العاملة  اليد  عىل  التجارّي  التبادل  تحرير  آثار  بدأت  العربيّة،  الثورات 
يف  االهتامم  من  املزيد  بحصد  املساواة،  وعدم  الفقر  مبستوى  املرتبطة  تلك  وخاصة 

البحوث االقتصادية املعنيّة حول دول جنوب البحر املتوّسط.
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تُلقي التقارير التي تُعنى باليد العاملة والتوظيف نظرة مفّصلة عىل هيكليّة أسواق 
العمل يف دول جنوب البحر املتوّسط والتشّوهات فيها وذلك من أجل تقييم املساهمة 
التي قد يؤّمنها تحرير التبادل التجارّي وتعديل هيكليّة أسواق العمل يف تخفيف أو 

تفاقم نقاط الضعف وعدم املساواة القامئة.

توّصلت معظم الدراسات إىل االستنتاج بأنّه يف حني مل يؤد االنفتاح االقتصادي إىل خلق 
فرص عمل إضافيّة، مل يساهم بالرضورة يف زيادة معّدل البطالة. عالوة عىل ذلك، يبدو 
أّن زيادة الضغط عىل القطاعات الصناعيّة وأسواق العمل قد ساعد عىل توسيع الفجوة 
التجارّي  التبادل  تحرير  تقريبا  الدراسات  كافّة  اعتربت  ذلك،  مع  األجور.  معّدالت  يف 

بشكل عاّم نقطة انطالق.

األورو- الرشاكة  اتفاقيات  آلثار  فعليّا  تحليال  الدراسات  قّدمت  قلاّم  أخرى،  بعبارة 
من  قليل  عدد  أو  واحد  بلد  ركّزت مبعظمها عىل  إذ  الخصوص.  متوّسطيّة عىل وجه 
الدول فحسب، كام هو الحال يف تونس، واملغرب و/أو مرص، رمّبا لعدم توفّر بيانات 
كافية لدول أخرى. أّما السبب اآلخر فقد يعود إىل كون هذه الدول عىل األقّل كّل من 

تونس واملغرب، أّول َمن وقّع عىل اتفاقيات الرشاكة مع االتحاد األورويّب.

الحرّة  التجارة  االستدامة يف منطقة  التأثري عىل  تقييم  كام ورد سابقا، حّددت دراسة 
األورو-متوّسطيّة يف العام ٢٠٠٧ اآلثار السلبية املتأتيّة عن تحرير التبادل التجارّي مع 
االتحاد األورويب عىل العاملة الريفية يف املدى القصري، وإن كان ذلك ال يحمل أثرا بارزا 
عىل اليد العاملة بشكل عاّم يف دول جنوب البحر املتوّسط. غري أنّه عىل املدى الطويل، 
بدون تدابري لتعزيز »التنمية املتكاملة بني الريف واملدن«، يجب توقع أن تتأثر فرص 
العمل يف الريف واملدن بصورة سلبيّة عىل حّد سواء، إىل جانب تديّن معّدالت األجور. 
باإلضافة إىل ذلك، ومبا أّن النساء تشّكلن الجزء األكرب من القوى العاملة الريفية، من 

املرّجح أن يحمل االنتقال من الزراعة التقليدية إىل الصناعات الزراعية أثرا سلبيّا عىل 
املرأة بشكل خاص]36[.

الدراسات التي تحاول تقييم اآلثار التي ذكرتها دراسة تقييم التأثري عىل االستدامة يف 
مجال  بشكل خاّص يف  ولكن  العام 2007  األورو-متوّسطيّة يف  الحرّة  التجارة  منطقة 
من  التجارّي  للتبادل  املحدود  التحرير  إىل  يعود  هذا  ولعّل  نادرة.  الزراعّي،  القطاع 
حيث الّسلع الزراعية بني االتحاد األورويب ودول جنوب البحر املتوّسط )انظر/ي القسم 
2.1.2(. وبالتايل، يبدو أّن معظم األبحاث النظريّة التي نرُِشَت يف السنوات األخرية قد 
ركّزت عوضا عن ذلك عىل التنمية والسياسات الزراعية يف هذه الدول من منظور أوسع 
الزراعّي  اإلنتاج  املفروضة عىل  القيود  فيه  مبا  املستدامة  التنمية  إىل  بغالبيّتها  مشرية 

نتيجة شّح املوارد الطبيعية وتغرّي املناخ]37[.

يف  أسايّس  بشكل  بدوره  األورو-متوسطيّة  بالعالقات  الخاّص  النظرّي  البحث  يدقّق 
االتحاد  بني  والسمكية  الغذائية  واملواد  الزراعية  للمنتجات  التجارّي  التبادل  تطّور 
األورويب ودول جنوب البحر املتوّسط فضال عن الحواجز املتعّددة التي تقيِّد التبادل 
التجارّي داخل منطقة معيّنة وفيام بني أقسامها وسلسلة التنازالت املمنوحة كجزء من 

الربوتوكوالت الخاّصة بقطاع الزراعة]38[.

توقع تقرير تقييم التأثري عىل االستدامة يف منطقة التجارة الحرّة األورو-متوّسطيّة يف 
الزراعية  الصناعات  إىل  التقليدية  الزراعة  املتوقع من  لالنتقال  يكون  أن  العام 2007 
تأثري عىل املرأة بشكل خاص ألن النساء يشكلن جزءا كبريا من القوى العاملة الريفية. 
إذ يعمل العدد األكرب من النساء يف مجال الزراعة بالنظر إىل إجاميّل القوى العاملة]39[، 
ما يقارب %60 يف املغرب و%50 يف مرص. إال أنّه يف معظم الحاالت، ال متلك هؤالء 
الوصول  عىل  أقّل  بقدرة  يتمتّعن  وبالتايل  فيها،  يعملن  التي  األرض  العامالت  النساء 
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إىل املوارد املادية والبرشية واملاليّة مقارنة بنظرائهن من الرجال، وغالبا ما يعملن يف 
ظروف محفوفة باملخاطر. وليس مفاجئا أّن عمل املرأة يف مجال الزراعة نادرا ما يحظى 
بالتقدير الكايف. فغالبا ما نفتِقر إىل البيانات اإلحصائية عن وضع املرأة الريفية، يف حني 

أن الدراسات العلميّة والتحاليل بأغلبيّتها الساحقة غري قامئة عىل نوع الجنس.

من هنا، يتبنّي أنّه بالكاد تتوّفر أّي دراسات ملحاولة تقييم أثر تحرير التبادل التجارّي 
بصفة عاّمة أو ضمن إطار اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطّية، عىل دخل املرأة الريفية 
البحر املتوّسط  النظر يف عاملة اإلناث يف دول جنوب  وفرص عملها. إذ نادرا ما يتّم 
كجزء من عمليّة تحليل آثار االنفتاح االقتصادي عىل مستوى األجور واليد العاملة]40[. 

خالل الخمس أو العرش سنوات املاضية عىل وجه التحديد، قام عدٌد من الدراسات 
بالبحث يف وضع النساء يف أسواق عمل هذه الدول، مبا يف ذلك التمييز الذي يُعتََمد 
ولكن  متدنية]41[.  واألجور  العمل  عىل  القدرة  حيث  من  بحّقهّن  واسع  نطاق  عىل 
معظم هذه الدراسات ال يعطي الكثري من التفاصيل، ويقترص عىل بعض الدول، أو 

أنّه بحاجة إىل تحديث.

القائم  الزراعّي  التبادل  لتحرير  املحتمل  األثر  إىل  الدراسات  يتطّرق عدٌد من  كذلك 
بني االتحاد األورويّب ومنطقة البحر األبيض املتوّسط عىل املزارعني األوروبيني. ففي 
وقت سابق أيضا استنتجت املزيد من الدراسات الحديثة يف معظم الحاالت أنّه حتى 
ولو ارتفعت الواردات األوروبية إىل حّد كبري، فإّن ما ينتُج عن ذلك ال يحمل أثرا مهاّم 
باألخّص  السلبية  التداعيات  تقع  إذ  األورويب.  االتحاد  داخل  واملبيعات  األسعار  عىل 
عىل املنتجني األوروبيني ملنتجات »متوسطيّة« منوذجيّة مثل أنواع معيّنة من الفواكه 

والخرضوات وزيت الزيتون.

واألمر الذي قد يدعو إىل القلق هو أّن اآلثار السلبية، مهام كانت محدودة، قد تطال يف 
املقام األول دول جنوب أوروبا التي تنتمي إىل املناطق األقل تقّدما]42[. ونتيجة لذلك، 
يصبح تقديم التعويضات للدول التي من املتوقّع أن يتأثر دخلها، رضوريّا. ولكن من 
ناحية أخرى، يويص بعض الباحثني كافّة املزارعني يف جنوب أوروبا اعتبار املنافسة فرصة 

لتحسني إنتاجهم وجودته]43[.

من  محدود  عدٌد  يربز  واألجور،  العاملة  عىل  االقتصادي  االنفتاح  آثار  إىل  باإلضافة 
دول  يف  األورويب  االتحاد  مع  التجارّي  التبادل  تحرير  أثر  تقييم  أو  لدراسة  محاكاة 
التأثري عىل  تقييم  دراسة  توقّعت  الحكومية.  اإليرادات  املتوّسط، عىل  البحر  جنوب 
االستدامة يف منطقة التجارة الحرّة األورو-متوّسطيّة خسارة يف اإليرادات بسبب إزالة 
الناتج  الصناعية ضمن نسبة %5 من إجاميل  السلع  املفروضة عىل  الجمركية  الرسوم 

املحيل يف لبنان، و%2.4 من إجاميل الناتج املحيل يف تونس و %2 يف املغرب.

يشري تقريٌر صدر مؤخرا أّن إيرادات الرسوم الجمركية انخفضت من حوايل %4.6من 
املحيّل يف  الناتج  إجاميّل  يقارب %1 من  ما  إىل  العام 1995  املحيّل يف  الناتج  إجاميل 
السنوات املاضية منذ العام 2007 أو إىل %4 من إجاميّل اإليرادات الحكوميّة]44[. ولّد 
االنخفاض الحاّد يف اإليرادات الجمركية خسارة سنويّة يف الدخل تعادل حوايل 2.9% 
من إجاميّل الناتج املحيل منذ بدء تنفيذ اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطيّة، يف حني أّن 
مة ضمن املساعدات املالية والتقنية ملرافقة إصالح الهياكل االقتصادية  القروض املقدَّ
واالجتامعية يف إطار الرشاكة األورو-متوسطية وبنك االستثامر األورويب مل تتجاوز 0.6% 

من إجاميل الناتج املحيل سنويّا.

وتّم التعويض عن الخسائر يف اإليرادات الجمركية بشكل رئييّس بإيرادات اإلصالحات 
ورضائب أخرى مبا يف ذلك متديد مهلة تأدية الرضيبة عىل القيمة املضافة وتحسينات 
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أو  الجديدة، اإلضافية  أثّرت هذه الرضائب  أنّنا نجهل كيف  إال  يف تحصيل الرضائب. 
املمّددة عىل الدخل والقدرة الرشائية للمستهلكني والعامل يف تونس وبالتايل تأثريها 
أحبط  التصدير قد  التونسية. ولعّل فرض رضائب جديدة عىل رشكات  الرشكات  عىل 
عمليّة االستثامر. لذا من املهّم طبعا أن نرى تداعيات تفكيك الرسوم الجمركية يف دول 
الحكومية  اإليرادات  تكبّدتها  التي  الخسائر  وقيمة  املتوّسط،  البحر  جنوب  يف  أخرى 
والتدابري التي تّم اتّخاذها للتعويض عنها، وكذلك كيف أثّرت هذه التدابري عىل الحقوق 

االجتامعية واالقتصادية لسّكان دول جنوب البحر املتوّسط.
 

 4.1.2 الفقر وعدم املساواة

ترقَّبت دراسة تقييم التأثري عىل االستدامة يف منطقة التجارة الحرّة األورو-متوّسطيّة 
التبادل  تحرير  نتيجة  القصري  املدى  الفقر يف  سلبيّا عىل مستوى  أثرا   2007 العام  يف 
فة من حّدة هذه  التجارّي للّسلع الصناعية والزراعية وخاّصة يف غياب »إجراءات مخفِّ
التأثريات« يف دول جنوب البحر املتوّسط. ويف حني أّن املستهلكني يف املناطق الحرضيّة 
والسلع  الغذائية  املواد  أسعار  انخفاض  من  سواء  حّد  عىل  يستفيدون  قد  والريفية 
االستهالكية األخرى، األمر الذي لرمّبا يساعد عىل التخفيف من حّدة الفقر، من املتوقّع 
إيرادات فرص  عبئا عىل  ما سيشّكل  والزراعّي  الصناعّي  اإلنتاج  تعديٌل يف  أن يحصل 

العمل واملزارعني، وبالتايل سيزيد من مستوى الفقر.

التي  العاملة  القوى  الفقر إال إن قامت  وحتى عىل املدى الطويل، لن يتّم الحّد من 
تحصل عىل أجر أفضل يف املدن بالتعويض عن الوظائف التي فُِقدت يف مجال الزراعة 
ح أن يرتفع عدم املساواة  وتلك الفروع الصناعيّة التي ال ميكن لها االستمرار. ومن املُرجَّ

بني الطبقات االجتامعية، وأيضا بني الجنَسني.

دت دراسة الحاالت التي هدفت إىل تحليل أثر تحرير التبادل التجارّي عىل مستوى  شدَّ
الفقر وعدم املساواة، كسابقتها املشار إليها يف الفقرة أعاله، عىل االنفتاح االقتصادي 
والتعديل باملعنى األوسع، بدال من عمليّة تطبيق اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطيّة 
بشكل خاّص. يف النهاية، وعىل الرغم من الدراسات الحديثة التي أشارت يف الكثري من 
األحيان إىل مفهوم النمو الشامل، والنأي بالنفس إىل حّد ما عن النمّو التقليدي باعتبار 
أّن الكفاءة هي »السالح« األفضل عىل املدى الطويل ملكافحة الفقر أو اسرتاتيجيّات 
االقتصادية  الحقوق  حول  الجاري  بالنقاش  ترتبط  ال  أنّها  يبدو  الفقراء،  لصالح  النمو 

واالجتامعية للسّكان.

قامت إحدى الدراسات مثال بالنظر إىل العالقة بني االنفتاح والنمّو والفقر من منظور 
التبادل التجارّي أثرا إيجابياّ عىل الفقر عرب تأثريه العاّم  إقليمّي، ووجدت أّن لتحرير 
عىل النمّو. وبرصف النظر عن هذا األثر اإليجايب غري املبارش، خلُص الباحثون إىل أّن 
االنفتاح له أثٌر سلبّي عىل دخل الفقراء يف دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، وخاّصة 

يف املناطق الريفية]45[.

يف حني أجرت دراسات أخرى محاكاة لسيناريوهات مختلفة النفتاح االقتصاد التونيّس 
األحادّي الجانب، مبا يف ذلك إلغاء الرسوم الجمركية عىل الواردات التونسية للمنتجات 
الصناعية والزراعية من االتحاد األورويب. وأوضح وباحثون آخرون أن أثر تحرير التبادل 
التجارّي عىل أسعار املنتجات الزراعية وبالتايل عىل مستوى الفقر يبقى مبهام. وميكن 
أن تختلف التأثريات بشكل كبري بني بلد وآخر وداخل البلد الواحد بني املدينة والريف 
أو حتى بني املناطق الفرعيّة علام أّن ذلك يعتمد بشكل بارز عىل درجة ونوع حامية 

املنتجات املحليّة]46[.

تؤكّد إحدى الدراسات التقييميّة السابقة لتأثري اتفاقية الرشاكة األورو-متوّسطيّة عىل 



االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط: العالقات االقتصادية واملالية 28

االقتصاد التونيس، عىل أّن مستوى الفقر بشكل عاّم قد استمر يف االنخفاض بعد تبّني 
هذه االتفاقية. كام تذكر أّن عدم املساواة، بني األرس يف املناطق الحرضية والريفية يف 
املقام األّول قد ارتفع بسبب زيادة الفقر يف املناطق الريفية نتيجة النخفاض أسعار 

املنِتجني]47[.

أو مرص.  املغرب  عن  أهميّة  تقّل  تونس مشكلة  الفقر يف  مستوى  يشّكل  باإلجامل، 
الفقر  مستوى  معّدل  يبلغ  إذ  قامئة  تزال  ال  تونس  داخل  اإلقليمية  الفوارق  ولكّن 
حوايل %13 يف مدينة تونس أو حتّى أقّل من ذلك يف املناطق الساحليّة، يف حني أن 
الثورات  انطالق  نقطة  إنّها شّكلت  القول  التي ميكن  بوزيد،  املحافظات مثل سيدي 
العام  فقر]48[ يف  يعيشون يف حالة  الناس  أعىل من 40% من  نسبة  العربيّة، سجلت 
املتوّسط بشكلنَي  البحر  املساواة يف دول جنوب  الفقر وعدم  يتّصف  2011. عموما، 
والفقر  األساسية،  املرافق  بنقص  املرتبط  الريفّي  الفقر  الفقر؛  أشكال  من  مختلَفني 

الحرضّي املرتبط بعدم توفّر فرص العمل.

 4.1.3 تأثريات محتملة ملناطق التجارة الحرة، العميقة والشاملة 
املُقرَتَحة

لعلّه من املناسب أن نلقَي نظرة فاحصة عىل دراسة تقييم التأثري عىل االستدامة ملناطق 
التجارة الحرة، العميقة والشاملة التي تُعنى بها حاليّا املفاوضات مع تونس واملغرب. 
استنادا إىل محاكاة لنامذج التوازن العام القابل للحوسبة، تتوقّع دراسة التقييم هذه أن 
يشهد االقتصاد التونيس زيادة سنويّة شاملة طويلة األجل إلجاميل الناتج املحيّل بنسبة 
%7.4 يف حني يشهد االقتصاد املغريّب زيادة قدرها %1.6 من إجاميل الناتج املحيّل. يف 

كلتَي الحالتني ستزداد القدرة الرشائية نتيجة الرتفاع معّدل األجور، عىل الرغم من أّن 
هذا االرتفاع »قد يعود باألحرى إىل خلق فرص العمل بدال من ارتفاع معّدل األجور 

نظرا إىل البطالة التي تعاين منها البالد«]49[.

 أّما بالنسبة إىل »األثر االجتامعي« املحتمل ملناطق التجارة الحرّة، العميقة والشاملة، 
فتتّم مناقشة املؤرشات االجتامعية بالتفصيل كجزء من هذا التقرير الشامل وتحديدا 
يف فصل مستقّل يعرض »تحاليال اجتامعية إضافية« كام يتضّمن أيضا فصال فرعيّا يُعنى 

بحقوق اإلنسان]50[.

اإليرادات،  فادحة من حيث  التونيّس خسائر  االقتصاد  قطاعات  يتكبّد جزٌء من  وقد 
العاملة. نتيجة لذلك، لرمّبا يفقد  القوى  التي تستخدم نسبة مهّمة من  ال سيام تلك 
عدٌد بارٌز من العاملني حاليا يف تلك القطاعات وظائفهم. ولكّن »إعادة توزيع« هؤالء 
املعنيّني وذلك بسالسة إىل قطاعات أخرى تستفيد باملبدأ من تحرير التبادل التجارّي، 
تسهيل  إىل  الهادفة  الوطنية  السياسية  القرارات  األرجح عىل سلسلة من  تعتمد عىل 

عمليّة االنتقال هذه.

مستوى  يف  مرشوط  وغري  شامال  انخفاضا  التقرير  يتوقّع  أن  املفاجئ  ملن  إنّه  لذلك 
الفقر. فارتفاع أسعار املواد االستهالكية مهام كان محدودا، قد يحّد من القدرة الرشائية 
وخاصة  الوطني،  الفقر  خط  تحت  السكان  من  املزيد  فينزلق  التونسيني،  للمواطنني 
َمن هم عاطلون عن العمل وال يستفيدون من الزيادات املتوقعة يف معّدل األجور]51[. 

مبعاينة االفرتاضات األساسية لتجربة النامذج، قد يتساءل املرء إن كان مربرا البدء من 
ارتفاع مهم ملداخيل صادرات تونس من الفاكهة والخرضوات وزيت الزيتون، املتوقع 

أن تتحق نتيجة إلزالة الرسوم التي يفرضها االتحاد األورويب]52[.
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ومع ذلك، ال تزال عمليّة إزالة الرسوم غري مضمونة إذ أّن التمييزات الجديدة للمنتجات 
الزراعيّة ستشّكل عىل األرجح إحدى القضايا املتنازع عليها ضمن املفاوضات الجارية 

عىل مناطق التجارة الحرة، العميقة والشاملة بني االتحاد األورويّب وتونس. 

التجارة هذه... يقوم عىل  املتوقع ملناطق  أّن »األثر  التقرير بوضوح إىل  وأخريا، يشري 
والصحة  الصحة  تدابري  تطبيق  اتفاقيّتَي  فّعال، كام يف  تنظيمّي  تقارب  افرتاض وجود 
النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة]53[. يف حال تونس، قد يعتمد »نصف مكاسب 

إجاميّل اإليرادات« التي يتنبّأ بها التقرير عىل حّل القيود الذكورة]54[.

فيبدو  املغرب،  مع  القامئة  والشاملة  العميقة  الحرة،  التجارة  منطقة  إىل  بالنسبة  أّما 
أّن األثر اإليجايب املتوقَّع للتقارب التنظيمّي هو املصدر الوحيد ألّي »مكَسب«]55[. إذ 
يعتمد حصول أو عدم حصول »التقارب التنظيمّي الفّعال« يف املقام األّول عىل نتائج 
املفاوضات عىل هذه املنطقة التي، وإن كانت قادرة عىل تقديم الفوائد املرتافقة معها 
أكرث  إحدى  إىل  مبارشة  ستؤّدي  االستدامة،  عىل  التأثري  تقييم  دراسة  محاكاة  يف  كام 

القضايا املثرية للجدل يف النقاش الدائر حول مناطق التجارة الحرّة.

العميقة  الحرة،  التجارة  الترشيعّي يف منطقة  التقارب  النوع من  وميكن وصف هذا 
تتبّنى  أن  الرشيكة  الدول  عىل  أنّه  مبعنى  واحد«  طرف  »عن  صادر  بأنه  والشاملة 
الدول  تلتزم  أخرى،  وبعبارة  الصلة.  ذات  املجاالت  يف  األورويب  االتحاد  ترشيعات 

الرشيكة دمج الترشيعات األوروبية يف أنظمة القوانني الخاّصة بها.

وبذلك، فإنها تفرض عىل الفعاليّات االقتصادية املحليّة أن متتثل ملعايري االتحاد األورويب 
يف أسواقها التجاريّة. ومن شأن تطبيق معايري االتحاد األورويب يف هذه الدول أن يؤّدي 

ال محالة إىل انحراف التبادل التجارّي وارتفاع األسعار املحليّة، ما ميكن أن يساهم يف 
إبعاد الرشكات املحليّة عن السوق متاما أو دفعها للجوء إىل االقتصاد غري املنظّم]56[. 
وعالوة عىل ذلك، قد ال يتالءم اعتامد املعايري األوروبية مع اسرتاتيجيات دول جنوب 
البحر املتوّسط الهادفة إىل تنّوع الرشكاء التجاريني. كام تفقد حكومات الدول الرشيكة 
القواعد والقوانني بشكل مستقّل ماّم يحّد من حيّز سياساتها  الحق يف تحديد  جزئيّا 

العاّمة التي تتيح لها إدارة االقتصاد]57[.
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 4.2 تأثري اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطيّة عىل الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية

 4.2.1 معايري العمل، وجودته والحامية االجتامعية يف دول جنوب 
البحر املتوّسط

كام سبق وذكرنا يف القسم 2.1.2، نادرا ما يتّم التطرّق إىل معايري العمل عىل اإلطالق 
يف أحكام اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطيّة. إذ أنّها ال تشري بشكل واضح إىل معايري 

العمل األساسيّة الخاّصة مبنظمة العمل الدولية. 

االجتامعي  الضامن  بينها  من  بالعمل  الخاّصة  املعايري  إىل  الدراسات  إحدى  نظرت 
العقود واإلجازات املرضية والعاديّة املدفوعة األجر وكذلك  والتأمني الصّحّي وإصدار 
إىل العضويّة النقابية. فوجدت أّن معظم هذه املعايري تّم اختصارها إىل حّد كبري عند 

ارتفاع نسبة التصدير مثال يف مرص]58[.

بالعاملة  أساسا  املرتبطة  الوظائف  جودة  تدهور  إىل  الدراسات  بعض  أشارت  كذلك، 
بالسلع  املختّص  التصدير  املتزايدة والتي يعّززها إضافة إىل أمور أخرى،  املنظمة  غري 
من  عدد  تجميع  تّم  كام  العمل]59[.  سوق  أنظمة  فعاليّة  وغياب  التكلفة  املنخفضة 
الدراسات يف الشبكات العلميّة األورو-متوسطيّة يف السنوات األخرية، تبحث يف أوضاع 

أسواق العمل يف دول جنوب البحر املتوّسط باإلضافة إىل سياسات سوق العمل املحليّة 
والحامية االجتامعية فيها]60[.

قامت دراساٌت أخرى بالرتكيز بشكل مبارش عىل أوضاع عاملة املرأة محاولة التحقيق يف 
التمييز الواسع النطاق من حيث حصولها عىل فرص العمل، والفجوة يف معّدل األجور 
بينها وبني الرجل وظروف عملها]61[. كام وشّددت هذه الدراسات عىل الثغرة الواسعة 
األحكام  الدولية من جهة وبني  وااللتزامات  الوطنية  القانونية  األنظمة  بني  املوجودة 

القانونية وتطبيقها العميّل من جهة أخرى]62[.

وبرصف النظر عن غياب الرتابط أو التقويض التاّم لألحكام القانونية الهادفة إىل حامية 
املرأة العاملة نتيجة قوانني األرسة الحالية، يتعلّق هذا الجانب يف املقام األّول بالتناقض 

الواضح بني التصديق والتطبيق العميّل التفاقيات رئيسة ملنظمة العمل الدولية.

ورمّبا ما زال يشّكل التقرير الذي قام بتحريره سمري عيطة يف العام 2008]63[، دراسة 
األبيض  البحر  جنوب  أنحاء  جميع  من  العلامء  آراء  تجمع  التي  الوحيدة  املقارنة 
إىل  البلدان عنده، كام وتطرّق  تواجه أسواق عمل  التي  التحديات  املتوسط، وتفّصل 
حقوق وسياسات العمل فيها. ووفقا لذلك التقرير، شّكل تقييم تأثري اتفاقيات الرشاكة 
القامئة عىل العالقات األورو-متوسطيّة مهّمة صعبة بسبب عوامل مختلفة من بينها 
»أّن املسائل االجتامعية، وتلك الخاّصة بالعمل عىل وجه الخصوص، مل تكن جزءا من 
االقتصادي  األثر  الدراسات حول  و»أّن  األورو-متوسطيّة«  للرشاكة  املبدئيّة  األولويّات 

غري كافية«.
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 4.2.2 الحامية االجتامعية ورشوط عمل املهاجرين القادمني من 
دول جنوب البحر املتوّسط إىل االتحاد األورويّب 

ني. إذ تساهامن يف  تشّكل هجرة اليد العاملة والتحويالت املالية »صاّمَمي أمان« مهمَّ
تخفيف الضغط عىل أسواق العمل املحليّة، بينام تساعدان عىل إبقاء بعض العائالت يف 
كثري من الحاالت فوق خّط الفقر. غري أّن الهجرة والتحويالت املاليّة قد تؤّديان أيضا إىل 
نتائج سلبيّة. فيمكن أن تسبّب التحويالت املالية تضّخام، أو أن تؤثّر سلبا عىل امليزانيّة 
التجاريّة للبلد املتلّقي حني تُستَثمر باألخّص يف استهالك السلع املستوردة. باملقابل، إّن 
هجرة األدمغة من الشباب والشابات املوهوبني ميكن أن ترتك اقتصادا ناميا عالقا فيام 

يُعرَف »بحلقة التبعيّة للتحويالت املاليّة«]64[.

دات واآلفاق املستقبليّة  قام عدٌد متزايد من الدراسات بالتوّسع يف رشح األمناط واملحدِّ
للهجرة إضافة إىل تدفقات التحويالت املالّية وأثرها عىل التبادل التجارّي والنمو وفرص 
العمل مع الرتكيز بوجه خاّص عىل معّدل الفقر وعدم املساواة]65[. كام تسلّط األبحاث 
وتأثريها  لها  املحّددة  والعوامل  املهاجرين،  عودة  عىل  متزايد  بشكل  الضوء  العلميّة 
باإلضافة إىل عرض التوصيات حول ما هو مطلوب الحتواء العوامل الخارجية السلبيّة 
للفوائد  للرتويج  نفسه  الوقت  ويف  املصدر  البلد  من  األدمغة  هجرة  مثل  املحتََملة 

املُمكنة »للهجرة الدائرية«]66[.

إىل  املتوّسط  البحر  القادمني من دول جنوب  املهاجرين  متتّع  يتعلّق مبدى  فيام  أّما 
الدول األعضاء يف االتحاد األورويّب بحقوق اإلنسان والحقوق االجتامعية واالقتصادية، 
من  املهاجرين  اندماج  تقييم  ملحاولة  قة  معمَّ أكادميية  بحوٌث  تتوفّر  ال  أنّه  يبدو 
هذه الدول يف أسواق عمل االتحاد األورويبّ مبا يف ذلك حصولهم عىل فرص العمل 

الرعاية  عىل  الحصول  أو  االستفادة  وقابلية  االجتامعي  والضامن  العمل،  وظروف 
والتعليم واملواطنة. الصحية 

تتناول ظروف عمل املهاجرين يف االتحاد  التي  الدراسات  الحاالت، ال متيّز  يف معظم 
األورويب بني دول املنشأ التي أتَوا منها أو بني املتنّقلني من بلد إىل آخر داخل االتحاد 
األورويب والقادمني إليه من الخارج. فتؤكّد أنّه باملقارنة مع اليد العاملة الوطنيّة، يتلّقى 
اإلطار  ويختلف  البطالة]67[.  خطر  يواجهون  كام  متدنّية  أجورا  باإلجامل  املهاجرون 
القانويّن والوصول العميّل إىل سوق العمل اختالفا كبريا بني الدول األعضاء يف االتحاد 
إذ  اتّفق عليها وأصدرها االتحاد.  الرغم من توفّر سلسلة توجيهات قد  األورويب عىل 
الصحية  الرعاية  عىل  املهاجرين  بحصول  تختّص  التي  القانونية  األطر  اختالف  يُعترََب 
»غري  املهاجرين  إىل  بالنسبة  خاّصة  حقيقيّة  مشكلة  األورويّب  االتحاد  أعضاء  دول  يف 

النظاميني« أو »غري الرشعيّني«]68[.

كام أنّه وفيام يتعلّق بظروف العمل، عىل اليد العاملة املهاجرة يف كثري من الحاالت 
أن تتأقلم مع مخاطر بارزة نتيجة مامرسة أعامل خطرة قد تعرّضها إىل إصابات كام 
يف أعامل البناء والتعدين، أو غريها من املَِهن املحفوفة بالخطر. وعىل الرغم من أّن 
املحليني، هناك  نظرائهم  يعلو مستوى  تعليمّي  يتمتّعون مبستوى  ما  املهاجرين كثريا 
أو  مهارة«  تتطلب  ال  التي  املهن  خانة  يف   « املهاجرة  العاملة  اليد  لتصنيف  قابليّة 

»الوظائف املتدنيّة األجر«]69[.

يبدو أّن الجانب األخري ينطبق بوضوح عىل النساء املهاجرات]70[. إذ يتّم توظيفهّن يف 
العمل غري  الزراعّي حيث ظروف  القطاع  أو يف  املنزلية وغريها  الخدمات  الغالب يف 
تركّز عىل جانب  التي  النادرة  األعامل  أحد  االستغالل]71[. تشري  مستقرة وكأنّها مبثابة 
النوع االجتامعي بشكل خاص أثناء عمليّة التنقل وعىل تنفيذ سياسة الجوار األورويب، 
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إىل أسباب تزايد »تأنيث« الهجرة، ومنها: تدهور أوضاع النساء يف بلدانهّن واعتبار ملّ 
اليد  لتنقل  املريبة  والرتتيبات  الدخول،  تأشرية  الطاغي عىل متديد  املربِّر  األرسة  شمل 

العاملة الثنائية السائدة بني الحكومات.

وقد تساهم املخطَّطات كتلك التي سمحت بهجرة النساء املغربيّات للعمل يف قطف 
الفاكهة بشكل موسمّي يف إسبانيا عند استيفائهّن ملعايري السّن أّي َمن ترتاوح أعامرهّن 
»العنرصيّة«  من  تزيد  منهجيّة  عىل  اإلبقاء  يف«  أطفال،  ولديهّن  سنة  و40   18 بني 
والجندرة حيث تكون النساء املهاجرات قوى عاملة يسهل استغاللها، وتُجرَب عىل تأدية 

أعامل غري ثابتة ومتدنيّة األجر يف سوق عمل يتخطّى الحدود الوطنية«]72[.

املهاجرين  مجموعة  أّن  فهي  األدبيّة  البحوث  إليها  تطرّقت  التي  املواضيع  أحد  أّما 
العاملني يف االتحاد األورويب تواجه انعدام الشفافية بسبب اختالف القوانني بحسب 
كّل بلد والحقوق غري الوطيدة عند االنتقال بني دولة وأخرى داخل االتحاد األورويب]73[. 
نظرا لعدم التعاون الكايف داخل االتحاد األورويب لوضع نَْهج خارجّي مشرتك، غالبا ما 
تعتمد دول العامل الثالث عىل اتفاقيات ثنائية خاّصة بالضامن االجتامعي توقّعها مع 

كّل بلد عضو يف االتحاد األورويب عىل ِحدة.

يف املقابل، ال يعني الرتكيز عىل املعاملة الوطنية يف اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطيّة 
بالرضورة أّن هيئات الدول األعضاء يف االتحاد األورويب توافق تلقائيا و/أو كليّا عىل تأمني 
محاوالت  تتّضح  إذ  االجتامعية.  املنافع  عىل  بالحصول  املهاجرة  العاملة  اليد  مطالب 
العديد من الحكومات الهادفة إىل الحّد من إدراج العاّمل املهاجرين يف أنظمة الضامن 
االجتامعي الوطنية حني نلقي نظرة فاحصة عىل القضايا التي رفعها مهاجرون من دول 
إىل  األخرية، سعيا  السنوات  األورويّب يف  االتحاد  الوطنيّة يف  املحاكم  إفريقيا يف  شامل 

تطبيق حقوق الضامن االجتامعي]74[.

يف العام 2010، أصدر مجلس االتحاد األورويّب قرارات هدفت إىل تنسيق أفضل ألنظمة 
الضامن االجتامعي مع دول ثالثة أخرى مختارة من بينها الجزائر واملغرب وتونس. ويف 
حال تداخلت القرارات الجديدة مع االتفاقيات الثنائية القامئة بني دول جنوب البحر 
املتوّسط والدول األعضاء يف االتحاد األورويّب، تبقى هذه األخرية سارية املفعول متى 

كَفلَت معاملة أفضل للعاّمل املهاجرين]75[. 

أّما كيف ستتّم عمليّة التنسيق الجديدة هذه عىل وجه التحديد بالتوازي مع العديد 
حقوق  تعزيز  عىل  املطاف  نهاية  يف  تساعد  أن  ميكن  وهل  الثنائية،  االتفاقيات  من 
مهاّم  طرحا  تشّكل  قد  أسئلٌة  جميعها  هي  بذلك،  ستقوم  مدى  أّي  وإىل  املهاجرين 

تناقشه البحوث املستقبليّة.

 4.2.3 مستوى املعيشة يف دول جنوب البحر املتوّسط

الحّق يف  إّن الحق يف الحصول عىل مستوى معييّش الئق يطال جوانب مختلفة مثل 
الغذاء الكايف واملسكن وامللبس إضافة إىل متطلّبات أخرى باملعنى األوسع، ترتبط مبفهوم 
التنمية املستدامة وينضّم إليها مثال الحق يف الحصول عىل املياه والرّصف الصحّي. فضال 
عن معّدل الدخل، قد يؤثّر كلٌّ من العاملة والفقر وانعكاساتهام عىل مستوى املعيشة 
يف  الحق  عىل  األورو-متوّسطيّة،  الرشاكة  اتفاقيات  إطار  يف  التجارّي  التبادل  وتحرير 

التعليم، كأحد عنارص الحامية االجتامعية، وكذلك عىل الحق يف الرعاية الصّحيّة.

حّذر التقرير الصادر عن دراسة تقييم التأثري عىل االستدامة يف منطقة التجارة الحرّة 
األورو-متوّسطّية أّن الخسائر يف اإليرادات الحكومية قد تؤثّر يف نهاية املطاف بشكل 
صة للرعاية الصحّية والتعليم إن مل تتوّفر لديها  غري إيجايّب عىل نفقات الحكومة املخصَّ

إمكانياّت كافية للتعويض عن هذه الخسائر بوسائل أخرى.
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 كام ذُكِر يف األقسام السابقة، مل يتّم التطرّق إال بشكل سطحّي إىل حجم هذه الخسائر يف 
إيرادات امليزانية وإن تّم التعويض عنها وكيف يف موازنات دول جنوب املتوّسط. كذلك، 
بالكاد جرى التطرّق إىل أّي مدى أّدت الخسائر يف امليزانيات إىل اعتامد التخفيضات يف 

النفقات العامة عىل الرعاية الصحيّة والتعليم.

قامت دراسٌة أخرى بتحليل حول سياسات التامسك االجتامعي مع الرتكيز عىل الرعاية 
البحر  جنوب  دول  بني  التقارب  لتعزيز  بديل  كمفهوم  واقرتاحها  والتعليم،  الصحيّة 
املتوّسط واالتحاد األورويّب، بذكر نقطة مثرية لالهتامم تشري إىل أّن تغرّي املناخ سوف 

يؤثر عىل صحة اإلنسان سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة]76[.

اتفاقيات الرشاكة أو عىل العالقات األورو-متوسطيّة  النهج أن يؤثّر عىل  وميكن لهذا 
بشكل عاّم. بعبارة أخرى، إىل جانب تأثري تحرير التبادل التجارّي عىل املوازنات العامة، 
ميكن محاولة تقييم انعكاساته عىل صحة اإلنسان يف دول جنوب البحر املتوّسط أو 
حتى يف كال الجانبنَي، بالنظر إىل عّدة نواح مثل التلوث، اإلجهاد املايّئ أو األمن الغذايّئ. 

ولرمّبا تربز عالقٌة محدودٌة حتّى اليوم بتحرير التبادل التجارّي للمنتجات الزراعية يف 
التقييامت النادرة املنشورة سابقا والتي تركّز يف املقام األول عىل آثار تحرير التبادل 
حول  نرُِشت  التي  الدراسات  تتطرّق  أن  املستغرب  من  وليس  الصناعّي]77[.  التجارّي 
باملنطقة  الخاّصة  الزراعيّة  والهندسة  االقتصاد  األخرية يف  السنوات  البيئية يف  القضايا 
األورو-متوسطية إىل محاكاة من السيناريوهات املستقبليّة، تحاول إدارة التكيّف مع 
البيولوجّي واإلنتاج الزراعّي بشكل عاّم  تغرّي املناخ وتأثريه عىل موارد املياه، والتنّوع 

وصوال إىل السياحة]78[.

من جهة أخرى، يبدو أّن األبحاث النظريّة يف التنمية والسياسات الزراعية قد لفتت 

املستدامة]79[  التنمية  تواجهها  التي  املختلفة  التحّديات  إىل  متزايد  نحو  عىل  االنتباه 
القطاع  يف  االجتامعية  واملسؤولية  الغذايئ،  واألمن  الغذاء  سالمة  قضايا  إىل  باإلضافة 
السلبيّة  الخارجية  اآلثار  من  التقارير  بعض هذه  ويُنِذر  األغذية]80[.  وتوزيع  الزراعي 
ليس  وتخصيصها،  الزراعية  للمنتجات  التجارّي  التبادل  تحرير  الستمرار  املُحتَملة 
فقط عىل موارد التنّوع البيولوجي واملياه بل أيضا من حيث استبعاد النظم الزراعية 
االستهالكية  »العادات  واعتامد  استرياد  زيادة  بسبب  املتوسطيّة  والغذائية  التقليديّة 

وعمليّات اإلنتاج وأمناط التنقل من دول الشامل«]81[. 

يف الوقت عينه، يظهر اهتامٌم متزايٌد يف السنوات األخرية يف األبحاث النظريّة الدوليّة 
وتلك الخاّصة بحقوق اإلنسان، مثال من خالل النظر يف التبادل التجارّي الدويّل والحق 
يف الغذاء]82[. عىل الرغم من أّن ما كُِتب عن الزراعة املستدامة واألمن الغذايئ والقضايا 
ذات الصلة يشري أكرث فأكرث إىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية بشكل أو بآخر، من 

املؤكّد أّن وجود ترابط متني بني الدراستنَي النظريّتنَي سيعود باملنفعة عىل الجانبنَي.

 4.2.4 التأثريات املحتملة ملناطق التجارة الحرة، العميقة والشاملة 
املقرتحة

تشمل دراسات تقييم التأثري عىل االستدامة يف مناطق التجارة الحرّة األورو-متوّسطيّة 
يف تونس واملغرب فصوال مستقلّة تعطي »تحليال اجتامعيا« و«تحليال بيئيّا« إضافيَّني]83[. 
ويعطي الفصل الخاّص بالتأثري االجتامعي أيضا تحليال معّمقا ألوضاع حقوق اإلنسان، 
مبا يف ذلك الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف البلد املعنّي وتحليال آلثار مناطق التجارة 
املُحتَملة عىل حقوق اإلنسان وتطبيقها. عالوة عىل ذلك، تتّبع املناقشة يف فصل التحليل 
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االجتامعي هيكليّة الركائز األساسية األربع لجدول عمل مقبول وضعته منظمة العمل 
الدولية معتربة املساواة بني الجنَسني قضيّة متشّعبة.

ويبدو أّن »نتائج« التحليل أو باألحرى االقرتاحات الغامضة التي ميكن أن تتأّت عن 
إقامة منطقة حرّة يف تونس، تعتمد أّوال عىل سلسلة من األحكام ما تزال مجهولة حتى 
اآلن وتَرِد يف النّص الخاص مبناطق التجارة الحرّة وترتبط بقضايا كحقوق العاّمل أو 
الحامية االجتامعية. أّما بالنسبة إىل حقوق العامل، فتتخطّى عملّية تعزيز إمكاناتهم 
حالّيا إجراءات التكّيف عن طريق توافق معايري املُنَتج الذي يعتمد يف املرحلة األوىل 
أن  ينبغي  والذي  املستدامة،  والتنمية  التجارّي  بالتبادل  املتعلّق  الفصل  شمل  عىل 

»يساعد عىل منع االنحدار نحو الهاوية«]84[.

عىل  بناء  تقوم،  أن  تونس  عىل  يجب  العمل،  معايري  عىل  الضغط  تخفيف  وبهدف 
اتفاقية  إطار  وخارج  داخل  بالتزامات  االستدامة،  عىل  التأثري  تقييم  تقرير  توصيات 
الصلة،  الدولية ذات  العمل  اتفاقيّات منظمة  تنفيذ  الحرّة من حيث  التجارة  منطقة 
القانويّن هو  التقارب  أّن  تبنّي  األوروبيّة بشكل تدريجّي. ويف حال  الترشيعات  وتبّني 
الوسيلة العمليّة الفضىل للسري قُُدما مبا يخّص حقوق العامل يف تونس، فإنه بطبيعة 

الحال يحتاج إىل نقاش إضايّف مفّصل بني الجهات االجتامعية الفاعلة.

وقد ال يشّكل إدراج فصل خاّص بالتبادل التجارّي والتنمية املستدامة يف املعاهدة أداة 
كافية لتحقيق هذا الهدف]85[. كام أّن التقرير يرّص عىل أّن الفوائد املتوقعة من منطقة 
التجارة الحرّة لن تتحّقق من دون إعادة توزيع شاملة بني مختلف القطاعات، ما يعني 

توفّر ›مرونة‹ أكرب يف سوق العمل التونيسّ]86[.

فيؤكد  االستهالكية،  املواد  أسعار  الرتفاع  السلبيّة  التداعيات  احتواء  إىل  بالنسبة  أّما 

التقرير أنّه »يجب أخذها بعني االعتبار يف نظام الضامن االجتامعي«، يف حني أّن اآلثار 
املحتَملة إلقامة منطقة تجارة حرّة من ناحية الحامية االجتامعية ستكون بغالبيّتها »غري 
مبارشة«]87[. بالتايل، يبدو أّن ما يبقى من املهّم توضيحه هو كيفية التنفيذ والجهات 

التي ستتكّفل مبستحقات إعادة هيكلة نظام الضامن االجتامعي التونيّس. 

يلّخص تحليل حقوق اإلنسان الوارد يف الفصل الخاّص باألثر االجتامعي النقاط الرئيسة 
انعكاسات  باعتبارها  وذلك  واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  حول  إثارتها  متّت  التي 
غري مبارشة محتملة من املمكن أو من الرضورّي التخفيف من حّدتها من خالل تدابري 

مصاحبة مناسبة تتّخذها كلٌّ من حكوَمتَي تونس واملغرب.

أّما بخصوص التأثريات املبارشة ملنطقة التجارة الحرّة عىل حقوق اإلنسان بصفة عاّمة 
وعىل حقوق العمل عىل وجه التحديد، يبدو أن تقارير تقييم التأثري عىل االستدامة 
ترتقّب فرصا الحتواء االنحدار نحو الهاوية أو حتى للتحسني، من خالل إنشاء آليات 
العمل  ملنظمة  التابعة  اإلضافيّة  االتفاقيات  عىل  التصديق  وكذلك  والتشاور،  الرصد 

الدولية]88[.

الحالّية  املرحلة  يف  والشاملة  العميقة  الحرّة،  التجارة  ملنطق  ميكن  ما  إّن  باختصار، 
الحقوق  إىل  بالنسبة  مؤقت  أو  جّدا  محدوٌد  التنظيمّي،  التقارب  جانب  إىل  تقدميه 
االقتصادية واالجتامعية لسكّان دول جنوب البحر املتوّسط. وبدوره قد يحمل اعتامد 
معايري وقوانني االتحاد األورويب يف النهاية آثارا سلبّية أكرث منها إيجابّية عىل اقتصادات 

دول شامل إفريقيا ومجتمعاتها واملساحة السياسّية لحكوماتها.
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 4.3 معونة االتحاد األورويب لدول جنوب البحر األبيض املتوّسط 

وتعاونه معها

 4.3.1 دور معونة االتحاد األورويب وتعاونه يف التخفيف من األثر 
االجتامعي التفاقيّات الرشاكة األورو-متوّسطيّة 

األورويب واملصّممة بشكل واضح من أجل  االتحاد  املمّولة من  الربامج  أّن عدد  يبدو 
متّت  وقد  ما.  حّد  إىل  محدوٌد  التجارّي  التبادل  لتحرير  السلبية  اآلثار  من  التخفيف 
اإلشارة أعاله إىل أّن الّدعم املايّل لتكاليف التأقلم مل يكُن مخطّطا له أو حّتى ممكنا 
ملرافقة  والتقنية  املالية  اإلجراءات  من خالل  املتوّفر  التمويل  زيادة  من  الرغم  عىل 
إصالح الهياكل االقتصادية واالجتامعية يف إطار الرشاكة األورو-متوسطية، والحقا عرب 

اآللّية األوروبّية للجوار والرشاكة.

للربامج  الضئيل  العدد  فيُقّل عن  منهام  كّل  ألثر  املُتاحة  العلميّة  التقييامت  أّما عدد 
نفسها. وتشمل األمثلة القليلة املتداَولة تحليال حول تحديث القطاع الصناعي يف دول 
جنوب البحر األبيض املتوّسط التي كشفت أّن هذه الربامج كانت ستعاين من أوجه 
وخطة  التنسيق  غياب  عن  فضال  املؤسسيّة،  التعقيدات  ضمنها  من  مختلفة  قصور 

اسرتاتيجية طويلة األجل]89[.

وعوضا عـن تقديم تحليل واضـح يعـرض كال من نتائج وحصائل وأثـر التعـاون اإلمنايّئ، 

قـد  األورويب  االتحاد  من  مـة  املقدَّ واملالية  الفنية  املساعدة  حـول  نرُِش  ما  أّن  يظهـر 
اعتمد حتى اآلن منطقا مغايرا نوعـا ما. إذ ركّز جـزٌء كبري من الكتابات حول مساعدات 
التنمية - بشكل عاّم ويف سياق املنطقة األورو-متوسطّية بشكل خاّص - عىل وصف 
حجم التمويل والربامج التي استفادت منه مبا يف ذلك ذكر املانحني البارزين من جهة 

والدول املستفيدة من جهة أخرى.

هذا ما اقترصت عليه عادة التقارير السنويّة واإلحصاءات واألخبار التي نرشها االتحاد 
بربامج  الخاّصة  الوثائق  من  سلسة  تجميع  إىل  باإلضافة  املختلفة  ووكاالته  األورويب 
املساعدات عىل سبيل املثال الربامج اإلرشادية الوطنية أو اإلقليمية املتعّددة السنوات. 
كام يُطلِع كلٌّ من بنك االستثامر األورويب والبنك األورويب إلعادة البناء والتنمية الرأي 
العاّم عىل نطاق واسع عىل التعّهدات والقروض التي يقومان بتقدميها يف دول جنوب 
البحر األبيض املتوّسط ضمن كتيّبات المعة. ويف بعض الحاالت، تضّمنت هذه الوثائق 
املنشورة يف السنوات األخرية وصفا وجيزا لتقييامت تلَت تنفيذ املشاريع، غري أنّها ال 

تُظِهر إال مجموعة مختارة منها]90[. 

أّما فيام يتعلّق باملؤلّفات األكادميية التي تُعَنى بالعالقات األورو-متوسطية، فإّن عدد 
األبيض  البحر  جنوب  ودول  األورويّب  االتحاد  بني  اإلمنايئ  بالتعاون  الخاّصة  الدراسات 
يقّدم سوى صورة عاّمة عن  التقارير ال  أّن بعض هذه  إذ  ما.  نوعا  املتوّسط محدوٌد 
التي تعود  التمويل  التعاون اإلمنايئ لالتحاد األورويّب يف سياق أدوات  حجم وهيكليّة 
إىل اإلجراءات املالية والتقنية ملرافقة إصالح الهياكل االقتصادية واالجتامعية يف إطار 

الرشاكة األورو-متوسطية، وإىل اآلليّة األوروبيّة للجوار والرشاكة]91[.

دة لتوزيع املساعدات  يف حني أّن البعض اآلخر منها نظر بشكل مفّصل إىل العوامل املحدِّ
الدراسات عىل  إحدى  فبيّنت  املعنيّة]92[.  املانحة  الجهات  من ضمنها دوافع ومصالح 



االتحاد األورويب ودول جنوب املتوسط: العالقات االقتصادية واملالية 36

األطراف  املتعّدد  األورويب  االتحاد  متويل  تخصيص  يف  بارز  اهتامم  عن  املثال  سبيل 
املتوّسط دون  األبيض  البحر  لبعض دول جنوب  فيه  األعضاء  للدول  الثنايّئ   والتمويل 
سواها، من بينها الجزائر ومرص واملغرب وتونس واألردن، األمر الذي يشري إىل أهمية 
املتينة  ›التاريخية‹  العالقات  إىل  باإلضافة  املساعدات  توزيع  وراء  التجارية  املصالح 
يلعبه  الذي  الكبري  الدور  املؤلّفون عىل  أكّد  األسباب االسرتاتيجية]93[ فحسب. كام  أو 
م إىل دول جنوب البحر  التعاون االقتصادي نسبيّا يف التوزيع القطاعّي للتمويل املقدَّ

األبيض املتوّسط، وخاّصة الثنايّئ منه لدول أعضاء االتحاد األورويب. 

وسلّط عدٌد من املنشورات األخرى الضوء عىل النقاط التالية:

و«تفعيل«  املختلفة  السياسات  بني  األحيان  غالب  يف  املنطقّي  الرتابط  إىل  االفتقار   -
التعاون اإلمنايئ أكان من أجل مصالح تجاريّة أو فعال أمنيّة]94[؛

- التناقض الواضح بني الهدف الذي يّدعي االتحاد األورويب العمل يف سبيله وما يقّدمه 
يف واقع األمر من حيث تعزيز التنمية املستدامة والشاملة يف دول جنوب البحر 

األبيض املتوّسط]95[؛

والتقارب  االقتصادي،  اإلصالح  لدعم  والتقنية  املالية  للمساعدة  األولويّة  تخصيص   -
القانويّن والتأقلم عىل النحو املنصوص عليه يف املقاربة الشاملة لكّل من الرشاكة 

األورو-متوسطية وسياسة الجوار األورويب]96[؛

- التعقيدات املؤسسية للكفاءات املشرتكة يف التعاون اإلمنايئ األورويّب )تزايد مستمّر يف 
كفاءات الجهات الفاعلة فضال عن االتحاد األورويب والدول األعضاء(]97[؛

والحكم  املدين  املجتمع  دعم  لربامج  به  التعّهد  تّم  الذي  التمويل  حجم  ضعف   -
الرشيد وتعزيز الدميقراطية أو حتى الزراعة، عىل األقل يف ظّل اإلجراءات املالية 

والتقنية ملرافقة إصالح الهياكل االقتصادية واالجتامعية يف إطار الرشاكة األورو-
متوسطية]98[.

املساعدة  إىل  الكتّاب  املساعدات، تطرّق بعض  النوع من  ركّز عليه هذا  وبعيدا عاّم 
املالية قائلني إنّها قد ساهمت يف تعزيز قّوة النخبة التجارية وكذلك الرشكات الزراعية 
الكربى يف دول جنوب البحر األبيض املتوّسط، عىل حساب الغالبية الكربى من الرشكات 
املزارع  وأصحاب  الحجم(  واملتوسطة  الصغرية  )املشاريع  الحجم  واملتوسطة  الصغرية 

الصغرية]99[.

وهذا بدوره يتعارض مع االهتامم التقليدّي البارز يف تنمية املشاريع الجزئيّة والصغرية 
واملتوسطة الحجم والتي غالبا ما تّم اعتبارها ركيزة أساسية ملساعدات االتحاد األورويب 
)الرجاء النظر إىل األولويّات املرتبطة باإلجراءات املالية والتقنية ملرافقة إصالح الهياكل 
للجوار  األوروبيّة  واآلليّة  األورو-متوسطية،  الرشاكة  إطار  يف  واالجتامعية  االقتصادية 
واالتحاد من أجل املتوسط باإلضافة إىل القروض واملساعدات الفنية املقّدمة من قبل 

كّل من بنك االستثامر األورويب والبنك األورويّب إلعادة البناء والتنمية(.

والتحديات  الخصائص  حول  التحليالت  من  الكثري  يبدو  ما  عىل  يتوفر  أنّه  حني  ويف 
الرئيسيّة التي تواجه الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم، ال يربز سوى عدٌد قليل من 
التقييامت املفّصلة ألثر وفعاليّة مبادرات التنمية السابقة التي طالت املشاريع الصغرية 
واملتوسطة الحجم بتمويل من االتحاد األورويب والدول األعضاء يف جنوب البحر األبيض 

املتوّسط]100[. 

وأخريا ميكن القول إّن الربامج األخرى مبا يف ذلك تطوير املرافق العاّمة وحامية البيئة أو 
التعاون يف مجاالت الصحة والتعليم والبنى االجتامعية بتمويل من االتحاد األورويب يف 
السنوات األخرية قد ساهمت بشكل أو بآخر يف احتواء اآلثار السلبية التفاقيّات الرشاكة 
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األورو-متوّسطيّة. ولكن تبقى املشكلة يف عدم تقييم برامج املساعدة بالقدر الكايف، 
ويف حال العكس، يف اعتامدها إطارا تحليلّيا مختلفا. 

 4.3.2 دور معونة االتحاد األورويب وتعاونه يف الرتويج للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية ملواطني دول جنوب البحر األبيض 

املتوّسط

اختيار  يف  دورا  لعب  قد  بالكاد  وتعزيزها  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  أّن  يبدو 
االتحاد األورويّب متويل مشاريع دون سواها أو يف التقييامت القليلة املتوفّرة عىل أّي 
االتحاد  من  املمّولة  اإلمنائية  التدخالت  من  كبريا  جزءا  أّن  افرتضنا  وإن  ألثرها.  حال 
األورويب تؤثر بشكل أو بآخر عىل متّتع مواطني دول جنوب البحر األبيض املتوّسط 
لكّل  ق  معمَّ تحليل  إجراء  أثرها  تقييم  يتطلّب  واالجتامعية،  االقتصادية  بحقوقهم 
مرشوع تّم تنفيذه إضافة إىل األهداف واألدوات املستخَدمة ووضع إطار تحلييّل ميّكن 

من إمتام تقييم مامثل.

من  املشاريع  تنفيذ هذه  كيفية  النظر يف  لالهتامم  املثري  من  لعلّه  نفسه،  الوقت  يف 
ناحية امتثالها ملعايري العمل الواردة أو املساواة بني الجنَسني، عىل سبيل املثال. نرش 
البنك األورويب لالستثامر يف العام 2015 تقريرا حول تأثري العاملة عىل »استثامرات بنك 
املتوّسط.  البحر األبيض  التحتية » يف دول جنوب  البنى  االستثامر األورويب يف تطوير 
ذة، سمحت  وإىل جانب تقييم عدد فرص العمل التي توفّرت كجزء من املشاريع املنفَّ
الصحة  معايري  باحرتام  الخاّصة  االستنتاجات  بعض  إىل  بالتوّصل  أيضا  الحاالت  دراسة 

والسالمة]101[. إال أّن هذا النوع من الدراسات يبقى نادرا.

يف الواقع إّن ما يحمل أثرا بارزا عىل متتّع املواطنني بحقوقهم االقتصادية واالجتامعية هو 
حركة الهجرة واللجوء التي وضع االتحاد األورويب نتيجتها عددا من اآلليّات املختلفة. 
ووفقا لدراسة نرُِشت مؤخرا للمديرية العامة للسياسات الخارجيّة يف الربملان األورويب، 
املاضية؛  العرش  السنوات  خالل  الثالث  العامل  دول  يف  املشاريع  من  مئات  تنفيذ  تّم 
وخاّصة يف املغرب، إضافة إىل دول أخرى جنوب البحر األبيض املتوّسط، التي استفادت 
من كّم كبري من التعاون يف موضوع الهجرة واللجوء. كام تّم تخصيص جزء كبري من 
هذه األموال عىل ما يبدو لتعزيز نظم الرقابة عىل الحدود بدال من مثال تحسني نظم 
الهجرة القانونية. وعالوة عىل ذلك، يربز »عدٌد وافر من املشاريع يف كّل من هذه الدول 
ضمن أطر قانونية ومؤسسية مختلفة، ال تتوافق دامئا مع بعضها البعض أو حتّى قد 

يحصل تداخٌل فيام بينها«]102[. 

ويكاد إطار الرشاكة األورو-متوسطية أال يتناول قضايا املرأة واملساواة بني الجنَسني. 
إذ ُعِقد املؤمتر الوزارّي األورو-متوسطّي األّول حول »تعزيز دور املرأة يف املجتمع« 
متكني  أّن  من  الرغم  وعىل  إسطنبول.  عمل  برنامج  باعتامد  وانتهى   2006 العام  يف 
األورويب  االتحاد  أموال  بقيت  العمل،  خطّة  يف  برزا  الجنَسني  بني  واملساواة  املرأة 
املتاحة للربامج الهادفة إىل تحسني الدور السيايس واالقتصادي للمرأة بحسب التقارير 
امليدانيّة القليلة، ال تُذكَر]103[. كام افتقدت إىل تقييم أثر هذه الربامج مبا يف ذلك عىل 
سبيل املثال الربنامج اإلقليمي الخاّص »بدور املرأة يف الحياة االقتصادية« بني عاَمي 

2006 و2009]104[.

حول  األورو-متوسطيّة  باملنطقة  مرتبطان  وزاريّان  مؤمتران  ُعِقد   ،2006 العام  فمنذ 
املرأة وذلك يف العاَمني 2009 و2013. وتّم اعتامد متكني املرأة باعتباره أحد األولويّات 
الحديثة لالتحاد األورويب من أجل املتوسط]105[. وعالوة عىل ذلك، استهل العديد من 
ذلك  يف  مبا  والرشاكة  للجوار  األوروبيّة  اآلليّة  إطار  يف  املتابعة  أو  الجديدة  املشاريع 
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برنامج دعم الرشاكة واإلصالح والنمو الشامل الخاّص باملرأة]106[ باإلضافة إىل مشاريع 
إقليمية بادر بها االتحاد من أجل املتوسط مثل »النساء الشابات كأصحاب عمل« أو 
»حّق املرأة يف الصّحة«]107[ أو املساعدة التي قّدمها بنك االستثامر األورويب للصندوق 

األرديّن للمرأة »لتمويل مشاريع صغرية الحجم«]108[.

إال أنّه مل يتّم تقييم أثر املبادرات السابقة التي نُفِّذت بتمويل من االتحاد األورويب من 
االقتصادية  املتوّسط وضامن حقوقها  األبيض  البحر  املرأة يف دول جنوب  أجل متكني 

واالجتامعية.

كام يبدو أنّه من غري الواضح ما إذا ساهمت هذه املشاريع الجديدة وبأيّة طريقة يف 
مضاعفة الجهود التي تصّب يف مصلحة املرأة ما ينطبق أيضا عىل »مؤسسة املرأة من 
أجل املتوسط« التي أنِشئت يف إطار االتحاد من أجل املتوسط، عىل أنّها رابطة إقليمية 

أخرى]109[.

ملساعدة  األولويّات  خانة  يف  العادة  يف  أيضا  والتعليم  الّصحة  قطاَعي  من  كلٌّ  برز 
االتحاد األورويب اإلمنائية يف دول جنوب البحر األبيض املتوّسط. وعىل الرغم من أّن 
صة لهذه الدول يف السنوات  هاَذين املجالنَي قد جذبا نسبة كبرية من املساعدات املخصَّ
األخرية، اقترص تحديد أثرها بحسب بعض الكتاب عىل »تسجيل اإلنجازات الكميّة... 

مع إيالء القليل من االهتامم إىل الناحية النوعية مثل جودة املقاربات املتّبَعة«]110[.

وأشارت دراسٌة أخرى إىل أّن التمديد املخطّط له لربنامج سابق مّوله االتحاد األورويب 
حّل  »إىل  سيؤّدي  كان  املهني يف مرص  والتدريب  الفنّي  التعليم  بإصالح  يرتبط  وهو 
محتمل لعدد من التحديات القانونية واملؤسسية التي تواجه هذا الربنامج يف مرص«]111[. 
ويختتم الكاتب بالقول إنّه فيام يتعلّق بربامج سوق العمل ذات التمويل األجنبّي، فهي 

تفتقر عاّمة إىل املراقبة والتقييم وبالتايل ويف »غياب تقييم جّدّي آلثارها، تبقى قيمة 
املبادرات وفعاليّتها مجهولة مبعظمها«.

إال أّن تحليال آخر قد شّدد عىل مساهمة مساعدات االتحاد األورويب يف مجال التعليم 
الرغم من  املتوّسط عىل  البحر األبيض  التعليم يف بعض دول جنوب  يف تحسني نظم 
عدم دعم هذا االستنتاج بتقييم أكرث تفصيال لربامج محّددة ميّولها االتحاد األورويب]112[. 
ودعا التقرير نفسه الذي يراجع أنظمة الحامية االجتامعية يف دول جنوب البحر األبيض 
املتوّسط ويكشف عن أوجه القصور فيها إىل »مشاركة أكرب من أجل رشاكة حقيقية« 
مع دول أعضاء االتحاد األورويب وذلك بهدف جعل أنظمة الحامية االجتامعية يف هذه 

الدول أكرث كفاءة.
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 4.4 ملخَّص واستنتاج

وأثناء  قبل  التطورات  أّدت  هل  األّول:  سؤالنَي؛  عن  اإلجابة  إىل  التقرير  هذا  سعى 
األورويب يف  االتحاد  سياسة  يف  مفاهيمّي  تغيري  أي  إىل حدوث  العربيّة  الثورات  قيام 
دول جنوب البحر األبيض املتوّسط؟ والثاين: هل نتج عنها تبّدل يف موضوع املناقشة 
العلميّة للرتكيز عىل قضايا تكشف عن أثر التبادل التجارّي الحّر والتعاون االقتصادي 
مع االتحاد األورويب عىل الحقوق االجتامعية واالقتصادية ملواطني دول جنوب البحر 

األبيض املتوّسط؟

فضال عن النظر إىل مسار سياسة االتحاد األورويب يف منطقة البحر األبيض املتوسط منذ 
العام 1995 وذلك بالرتكيز عىل أسسها النظرية، لّخص الجزء األول من التقرير عمليّة 
األبيض  البحر  جنوب  ودول  األورويب  االتحاد  بني  واملالية  االقتصادية  العالقات  تطّور 

املتوّسط يف السنوات األخرية عىل خلفية تنفيذ اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطيّة.

أّما يف الجزء الثاين، فاستعرض التقرير وناقش ما كُِتب قبل الثورات العربيّة وبعدها، 
الناحية  من  األورويب  لالتحاد  االقتصادّي  التكامل  وأثر  وسياسته  االقتصاد  حول 
البحر  ملواطني دول جنوب  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  وتأثريه عىل  االجتامعية 

األبيض املتوّسط.

االجتامعي«  »البعد  التقرير  هذا  يف  البارز  التحليل  عرض  األّول،  السؤال  إىل  بالنسبة 
اليد  العمل، وحقوق  األورو-متوسطية، مشّددا عىل قضايا مثل خلق فرص  للعالقات 
العاملة، واملساواة بني الجنَسني التي حصدت املزيد من االهتامم تدريجيّا منذ بداية 
عمل  الواردة يف خطط  املراجع  هذه  أّن  إال   .2004 العام  يف  األورويب  الجوار  سياسة 

سياسة الجوار األورويب وغريها من االسرتاتيجيات، بقيت مبهمة إىل حّد ما. واألهّم من 
ذلك أنّها عىل ما يبدو مل ترَُتجم إىل أعامل مراجعة فعليّة لألدوات الرئيسيّة واملصالح 
األورو- الرشاكة  تأسيس  منذ  األورو-متوسطّي  التعاون  توّجه  التي  األساسية  واملبادئ 

متوسطية يف العام 1995.

ويستمّر االتحاد األورويب بالتشديد يف سياساته الخاّصة ب دول جنوب البحر األبيض 
يرتافق  للهيكليّة  وتعديل  التجارّي  التبادل  وتحرير  االقتصادي،  اإلصالح  املتوّسط عىل 
مع سياسات الهجرة املقيّدة التي تركّز خاّصة عىل منع الهجرة غري النظامية. وتَكُمن 
خطورة التفاوض حول مناطق التجارة الحرّة العميقة والشاملة يف أن يؤّدي إىل دعم 
هذا التوّجه عرب إثقال أهداف التقارب القانوين كام نّصت عليه الُنَسخ األوىل من خطط 

عمل سياسة الجوار األورويب.

بتقسيم  و2015   2011 لعاَمي  األورويب  الجوار  سياسة  تخاطر  ذلك،  إىل  باإلضافة 
مجموعة دول جنوب البحر األبيض املتوّسط وتحويلها إىل »تجّمع ملناطق تجارة حرة 
الثانية من جدول األعامل وهي توسيع  عميقة وشاملة« تسعى إىل تحقيق »النقطة 
هذه املناطق« يف حني تشري سائر الدول إىل عدم جهوزيّتها العتامد ترشيعات االتحاد 

األورويّب وتخلّيها متاما عن الجوهر األسايّس للمقاربة اإلقليميّة.

كذلك مل تشهد العالقات املاليّة والتبادل التجارّي بني االتحاد األورويب و دول جنوب 
التبادل  السنوات األخرية. واتّسم  أّي تحّول يف  أو  املتوّسط تغرّيا جذريّا  البحر األبيض 
العالقات بني  بارزة يف  باختالالت منوذجية  املنطقتنَي  التحديد بني  التجارّي عىل وجه 
البحر  جنوب  دول  معظم  يف  البضائع  تجارة  يف  العجز  كزيادة  والجنوب«؛  »الشامل 
األبيض املتوّسط ويف الوقت نفسه تعديل وجهات التصدير واإليرادات وتوجيهها نحو 

دول نافذة أخرى بعيدا عن أوروبا.
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تّم  إن  قيمتها،  يف  ما  حّد  إىل  محدودة  األوروبية  املاليّة  املساعدة  بقيت  جهة،  من 
تحديدها من حيث نصيب كّل فرد وال سيام يف الدول ذات الكثافة السكانية مثل مرص 
واملغرب. ومن جهة أخرى، تعرّضت مساعدات االتحاد األورويب إىل انتقادات كثرية يف 
أّوال عىل اإلصالح االقتصادي واملصالح األمنيّة، مثل أنظمة  عّدة تقارير جرّاء تركيزها 
مراقبة الحدود، بدال من دعم دول جنوب البحر األبيض املتوّسط للتخفيف من اآلثار 

االجتامعية املرتتّبة عىل تحرير التبادل التجارّي.

املواضيع  يف  نظر  إعادة  إىل  أو  األقل  عىل  جزيّئ  تغيري  إىل  التقرير  هذا  نتائج  وتشري 
دون  من  ولكن  األورو-متوسطية  بالعالقات  الخاّصة  املؤلفات  تناولتها  التي  الرئيسيّة 
األصوات  بعض  َعلَت  األخرية،  اآلونة  يف  أنّه  إال  املستخَدمة.  املنهجيّات  عىل  الرتكيز 
منتقدة ومدقِّقة عىل ما يبدو فيام ميكن للتبادل التجارّي توفريه إضافة إىل ما ميكن 

للنامذج والوسائل االقتصادية املتطورة التكّهن به.

كام بدأ الخرباء الدوليّون التحذير من مخاطر عديدة قد تنشأ عن قيام منطقة تجارة 
حرة عميقة وشاملة وتطال اقتصاد وسياسات ومجتمعات دول جنوب البحر األبيض 
املتوّسط بصورة عاّمة. كذلك، يبدو أّن عددا متزايدا من علامء االقتصاد يدعو اليوم إىل 
املزيد من الحذر يف التخطيط لتحرير التبادل التجارّي يف املستقبل وتعزيز التكامل بني 
التجاريّة  دول املنطقة كأداة ملواجهة عمليّات املحور والفروع املتفاِقمة يف العالقات 

مع االتحاد األورويب.

وعالوة عىل ذلك، يبدو أّن األثر االجتامعي لتحرير التبادل التجارّي الصناعّي خاّصة عىل 
فرص العمل واليد العاملة والفقر وعدم املساواة قد حصد اهتامما أكرب يف السنوات 
األخرية مقارنة مع فرتة بداية الرشاكة األورو-متوسطية وصوال إىل منتصف العام 2000. 
الرشكاء  أو  السياسات  بني  املراجع  معظم  متيّز  مل  االهتامم،  هذا  إيالئها  عند  أنّه  غري 

دول  من  كّل  اقتصاد  عىل  التجارّي  التبادل  تحرير  أثر  تبنّي  أن  حاولت  بل  املختلفني 
جنوب البحر األبيض املتوّسط بشكل عاّم. 

فضال عن ذلك، نادرا ما تّم التمّعن يف الفوارق بني الجنَسني من حيث األجور وفرص 
العمل، يف حني ُعِنيَت أكرثيّة الدراسات بعدد محدود من الحاالت يف تونس واملغرب 
ومرص التي تّم الرتكيز عليها يف الغالب. أّما بالنسبة إىل اآلثار املرتتّبة عن تحرير التبادل 
التجارّي الزراعّي، فبقَي عدد الدراسات محصورا ومتحور يف املقام األّول حول محاكاة 
لسيناريوهات مستقبلية مختلفة لتحرير التبادل التجارّي. ويف هذا اإلطار، تّم تحديد 
ثغرة بارزة يف البيانات والتحاليل املتوفّرة حول عاملة املرأة يف القطاع الزراعّي ووضعها 

يف املناطق الريفيّة عاّمة.

واستمّر أثر تحرير التبادل التجارّي عىل ظروف العمل ونوعيّته والحامية االجتامعية – 
مبعزل عن بعض االستثناءات القليلة – مبثابة منطقة عمياء يف األبحاث االقتصادية. إال 
أّن تدهور ظروف العمل ومخالفة معايري العاملة يشّكالن إثَنني من التحديات الكربى 

التي يجب معالجتها يف دول جنوب البحر األبيض املتوّسط يف السنوات القادمة. 

وفيام يتعلّق بالحامية االجتامعية وظروف عمل املهاجرين القادمني من دول جنوب 
البحر األبيض املتوّسط واملوجودين يف االتحاد األورويّب، فهي مل تختلف فعال بالنسبة 
إليهم. ورغم الدراسات التي نرُِشَت مدقّقة يف ظروف عمل املهاجرين داخل االتحاد 

األورويب، معظمها ال يفرّق بني دول املهاجرين املنشأ.

االجتامعي  والضامن  العمل،  عىل  الحصول  مثل  أخرى  قضايا  إىل  التطرّق  أّن  ويبدو 
والّصحّي مع الرتكيز بوجه خاّص عىل املهاجرين من دول جنوب البحر األبيض املتوّسط 
كيفيّة عمل  وتقييم  تتبّع  يشّكل  انتقائيا ومحدودا. وقد  بَقَي  األورويب  االتحاد  داخل 
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العريّب  املغرب  دول  بني  االجتامعي  الضامن  شؤون  مسألة  يف  الجديد  التنسيق  نظام 
واالتحاد األورويب موضوعا مثريا لالهتامم. كام تربز حاجة إىل تحليل أكرث تفصيال حول 
عند  عمليّا  تطبيقه  وكيفيّة  االجتامعي  الضامن  بالحصول عىل  الخاّص  القانويّن  اإلطار 
املتوّسط  األبيض  البحر  املهاجرة من دول أخرى يف جنوب  العاملة  اليد  التعاطي مع 
اتفاقيات الرشاكة األورو-متوّسطيّة الخاّصة بها أو حتّى يف رشاكة  والتي ال تندرج يف 

التنّقل أّي أحكام قانونيّة بشأن الحامية االجتامعية.

وتربز ثغرٌة أخرى يف األبحاث األدبيّة تتعلّق بتأثري اتفاقيات الرشاكة والعالقات األورو-
األبيض  البحر  جنوب  دول  ملواطني  املعييّش  املستوى  عىل  عاّم  بشكل  متوّسطيّة 
املتوّسط، مبا يف ذلك الحق يف الغذاء واملسكن وامللبس واملياه والرّصف الصحّي والتي 
ميكن ربطها بتحرير التبادل التجارّي إذ يؤثّر هذا األخري عىل قضايا مثل األمن الغذايئ 
الدراسات  قليل من  كمٌّ  يتطرّق  البيئي.  اإلجهاد  املثال  أو عىل سبيل  األغذية  وسالمة 
فقط إىل األثر البيئي لتحرير التبادل التجارّي عىل دول جنوب البحر األبيض املتوّسط. 
إذ أولَت الكتابات حول التنمية الزراعية اهتامما متزايدا بالتنمية املستدامة ولكن من 
دون الربط بينها وبني الكتابات األخرى الخاّصة بحقوق اإلنسان يف موضوَعي التبادل 

التجارّي الدويّل واألمن الغذايئ.

التبادل التجارّي ملناطق التجارة الحرة العميقة  يف املقابل، شَملَت تقييامت استدامة 
والشاملة يف املستقبل، تحليال لآلثار االجتامعية، حتّى أنّها أشارت إىل الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية. ومع ذلك، يبدو أّن كشف الكتّاب للتأثريات املبارشة )حقوق اليد العاملة 
يف املقام األول( وغري املبارشة عىل هذه الحقوق بالتحديد وعىل حقوق اإلنسان عاّمة، 
يعكس اقرتاحات غامضة ملا ميكن أن يحدث إذا ما أضيفت »أحكام قانونيّة غري واضحة 
اآلثار  من  الحّد  عىل رضورة  الدراسات  تشّدد  كام  النهايّئ.  االتفاقيات  نّص  إىل  بعد« 
االجتامعية السلبيّة املحتَملة عىل الحقوق االجتامعية واالقتصادية والتي اعترُِبَت غري 

مبارشة، وذلك عن طريق اتخاذ تدابري مصاِحبة مناسبة من قبل الحكومات الرشيكة 
– علام أّن هذه التوصية مألوفة إذ جاءت عند إبرام االتفاقيات السابقة وتقييمها. يف 
من  القليل  سوى  والشاملة  العميقة  الحرّة  التجارة  مناطق  تؤّمن  ال  الراهنة،  املرحلة 
املتوّسط.  األبيض  البحر  واالجتامعية ملواطني دول جنوب  االقتصادية  الحقوق  حيث 
ولرمّبا تنتُج عن اعتامد معايري االتحاد األورويب يف النهاية آثاٌر سلبية أكرث منها إيجابية 

عىل اقتصادات ومجتمعات دول شامل إفريقيا وسياسات حكوماتها العاّمة.

البحر األبيض املتوّسط  التعاون اإلمنايئ مع دول جنوب  أّن موضوع  النهاية، يظهر  يف 
بالكاد  باإلضافة إىل ذلك،  العربيّة.  الثورات  أو بعد  أكان قبل  بارزا  مل يحصد اهتامما 
إىل  مة  املقدَّ األوروبية  املساعدات  وفعالية  أثر  تقييم  إىل  املختلفة  الكتابات  تطرّقت 
االقتصادية  الهياكل  إصالح  ملرافقة  والتقنية  املاليّة  اإلجراءات  نطاق  يف  الدول  هذه 
واالجتامعية يف إطار الرشاكة األورو-متوسطية واآلليّة األوروبيّة للجوار والرشاكة، فضال 
عن القروض التي قّدمها مثال بنك االستثامر األورويب. بالتايل، وبرصف النظر عن اعتبار 
دعم اإلصالحات من أهّم األولويّات بدال من العمل عىل التخفيف من اآلثار السلبية 
تتبّع  عىل  تركّز  التي  الدراسات  عدد  يف  واضح  انعداٌم  يربز  التجارّي،  التبادل  لتحرير 
عمليّة التنفيذ الفّعالة وعىل تقييم آثار الربامج املختلفة املمّولة من االتحاد األورويب يف 
قطاعات التعليم أو الصحة أو تعزيز الحوار االجتامعي حول حياة األفراد يف مجتمعات 

دول جنوب البحر األبيض املتوّسط وحقوقهم االقتصادية واالجتامعية.
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املهاجرين غري  األورو-متوسطية. غادي، إيف )2009(، حق  الشبكة  كوبنهاغن: 
االحتياجات  حامية  أوروبا:  يف  والتعليم  الصحية  الرعاية  عىل  بالحصول  املوثَّق 
مقابل مراقبة الهجرة، يف: ستوكر، سيمون )محرر(، املهاجرون يف أوروبا كعنارص 
ريبورت  أوروبيان سوسيال  والهشاشة،  األمل  بني  اإلمنائيّة.  العمليّة  مساهمة يف 

ووتش، عام 2009، بروكسل: يوروستب، ص 31-29.

للعاّمل  العمل  العاملة وظروف   ،)2007( بارون  وكارلو  ماوريتسيو  أمربوسيني،   ]69[
املهاجرين، املؤسسة األوروبية لتحسني املعيشة وظروف العمل، دبلن: املؤسسة 

األوروبية لتحسني املعيشة وظروف العمل، 20/6/2016.

]70[ املنتدى األورو-متوسطّي ملعاهد العلوم االقتصادية: 2006 ص 16-17 )كام ذُكِر 
أعاله(.

العمل  سيّام  ال  العمل  يف  واالستغالل  بالبرش  اإلتجار   ،)2016( ليتيسيا  بالومبو،   ]71[
الجامعة  العامليّة ملعهد  الزراعي يف إيطاليا، برنامج الحوكمة  القطاع  املنزيل ويف 

األوروبيّة، سان دومينيكو دي فييسول: معهد الجامعة األوروبية.

]72[ ماركيتي، سابرينا ورىب صالح )2015(، نوع الجنس والتنقل عرب حدود املناطق 
الجنوبية والرشقية: »معايري مزدوجة« وغموض يف سياسة الجوار األورويب، أوراق 
عمل IAI، عدد رقم 19/15 - مايو 2015، روما: IAI. أنظر أيضا إىل جوان، ناتايل: 

2008 )كام ذُكِر أعاله(.

]73[ دوماس، بريين وإيريس غولدنار النج )2015(، أنظمة التنقل يف االتحاد األورويب 
عمل  أوراق  األورويب،  الجوار  سياسة  يف  الرشيكة  الدول  نحو  التأشريات  وسياسة 
مركز  األوروبيّة،  الجامعة  معهد  فلورنس:   ،79/2015 األوروبيّة،  الجامعة  معهد 
روبرت شومان للدراسات املتقدمة )مركز روبرت شومان للدراسات املتقدمة(، مركز 
سياسة الهجرة، ص. 7. أنظر أيضا إىل املفوضية األوروبية )2012(، البعد الخارجي 
الربملان  إىل  اللجنة  من  رسالة  األورويب،  االتحاد  يف  االجتامعي  الضامن  لتنسيق 
واملجلس األورويب، واللجنة االقتصادية واالجتامعية األوروبية ولجنة األقاليم، نقاش 
أخري )2012( 153، بروكسل 30.03.2012. منظمة العمل الدولية )2012(، تقديم 
تقرير من مكتب منظمة العمل الدولية إىل اللجنة االقتصادية واالجتامعية األوروبية 
حول نقاش املفوضية األوروبية بشأن البعد الخارجي لتنسيق الضامن االجتامعي يف 

االتحاد األورويّب نقاش)2012( 153، 30/3/2012، سبتمرب 2012.
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 ]74[ فيسربوك، أنجا )2013(، حقوق الضامن االجتامعي ملواطني العامل الثالث مبوجب 
)محررون(،  وآخرون.  إليزابيث  غيلد،  يف:  األورو-متوسطية،  الرشاكة  اتفاقيات 
املنافع االجتامعية والهجرة. عالقة ُمتَعارض عليها وتحدي يف السياسات يف االتحاد 
األورويب، بروكسل: مركز دراسات السياسة األوروبية، ص 45-61. فيسربك، أنجا: 

2015 )كام ذُكِر أعاله(.

األوروبية  الهجرة  شبكة  أعاله(؛  ذُكِر  )كام   2012 عام  األوروبية  املفوضية   ]75[
)2014(، حصول املهاجرين عىل الضامن االجتامعي والرعاية الصحية: السياسات 

واملامرسات، بروكسل: املفوضية األوروبية، ص 96.

]76[ زويب، ماركو وإليساندا إسرتوش- بويرتاس )2009(، سياسات التامسك االجتامعي 
برنامج   ،05-FEM33 ،والنتائج لألدوات  تقييم  املتوسط:  األبيض  البحر  دول  يف 
بحوث املنتدى األورو-متوسطّي ملعاهد العلوم االقتصادية 2008-2009، أكتوبر 

2009، ص 14-13.

أ.  محمد  شامينغي،  أعاله(؛  ذُكِر  )كام   112-110 ص   ،2012 وبشري،  شامينغي   ]77[
والصحة  املحيّل،  الهواء  تلوث  التجارّي،  التبادل  تحرير   ،)2011( ثابت  وشكري 
التلوث، ورقة عمل  الحّد من  لسياسة  الصحية  الفوائد  تقييم  تونس:  العامة يف 
منتدى البحوث االقتصادية 612، القاهرة: منتدى البحوث االقتصادية، حول األثر 
الطويل األجل املحتمل لالنفتاح التجاري عىل االنبعاثات، أنظر إىل الشايب، حسام 
يف  الكاربون  أكسيد  ثاين  وانبعاثات  التجارّي  االنفتاح   )2010( وآخرون.  الدين 
البحوث  القاهرة: منتدى  البحوث االقتصادية 518،  العمل منتدى  تونس، ورقة 

االقتصادية.

التنوع  عىل  املناخ  وتغري  االقتصادية  الضغوط   ،)2013( وآخرون.  لورا  أنوفري،   ]78[
آفاق  تقرير  املتوسط،  األبيض  البحر  الساحلية يف جنوب  املناطق  البيولوجي يف 
 .2013 فرباير   ،24 رقم  عدد  الفنّي،  املتوّسط  األبيض  البحر  منطقة  يف  جديدة 

أوسبارغاوس، دانيال وكالوديو باكيانتي )2013(، التكيف مع تغري املناخ يف جنوب 
حاالت،  ثالث  ودراسة  العواقب  تحليل  النظري،  اإلطار  املتوسط،  األبيض  البحر 
تقرير آفاق جديدة يف منطقة البحر األبيض املتوّسط الفني، عدد رقم 26، فرباير 
2013. فاريال أورتيغا وآخرون. )2013(، تقييم آثار تغري املناخ عىل املوارد املائية 
والزراعة يف جنوب ورشق البحر املتوسط، تقرير آفاق جديدة يف منطقة البحر 
األبيض املتوّسط الفني، عدد رقم 28، مارس 2013؛ روتّيه، ميشيل ودانيال سكوت 
؟،  للسياحة  »حارّة جدا«  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  )2010(، هل ستصبح 

التخطيط للسياحة والضيافة وتطويرهام، 7 )2010( 3، ص. 281-267.

]79[ بيتي، ميشيل وآخرون: 2015 )كام ذُكِر أعاله(.

)املركز  املتوسط  البحر  منطقة  يف  املتقدمة  الزراعية  للدراسات  الدويل  املركز   ]80[
 :MediTERRA 2012 )الزراعي املتوسطي للدراسات الدولية املتقدمة( )محّرر
مستدامة،  إقليمية  لتنمية  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  يف  الغذائيّة  الحمية 
تحّديات   ،)2015( وآخرون.   .V سانشيز،  براس.  ليه  السياسيّة.  العلوم  باريس: 
متوّسطيّة،  خيارات  املتوسط،  األبيض  البحر  منطقة  ملنتجات  الغذائيّة  السالمة 
مجموعة أ: ندوات حول منطقة البحر األبيض املتوسط، عدد 111، 2015، املركز 
املتوسط  األبيض  البحر  وشبكة  املتقدمة  الدولية  للدراسات  املتوسطي  الزراعي 

لسالمة األغذية.

أزكاراته  وغارسيا  غارسيا-ألفاريز-كوكه  ماريا  خوسيه  راُوول،  لوبيز،  كومبيز   ]81[
)2013(، العالقات بني االتحاد األورويب ومنطقة البحر األبيض املتوسط يف مجال 
الزراعة. أمثلة عن املغرب وتركيا، ورقة سياسة نوتر أوروب، عدد رقم 91، 18 

أبريل، 2013، ص. 11، 12/6/2016.

لوفيك، ماركو )2015(، بحثا عن توازن جديد بني التجارة والتنمية الزراعية يف املنطقة 
األورو-متوسطية، موجز يوروميسكو، عدد رقم 55، 25 نوفمرب 2015، ص. 4-3.
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قواعد  اإلنسان:  وحقوق  الغذايئ،  واألمن  التجارّي  التبادل   ،)2016( يينغ  تشان   ]82[
التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية واألزمة الغذائية العامليّة املتزايدة، نيويورك: 
يف  والحق  الزراعة  يف  الدولية  التجارة   ،)2009( اوليفييه  شوتر،  دي  روتليدج. 

الغذاء، حوار حول العوملة، أبحاث متكّررة، جنيف: فريدريش إيربت ستيفتونغ.

]83[ رشكات إيكوريس للبحوث االقتصادية واالستشارية )2013a(، ص. 83-47، 85-
107 )كام ذُكِر أعاله(.

]84[ رشكات إيكوريس للبحوث االقتصادية واالستشارية )2013a(، ص. 55 )كام ذُكِر 
أعاله(.

]85[ محّمديّه، كندة )2012(، االنتقاالت الدميقراطية و«مناطق التجارة الحرّة العميقة 
والشاملة« التي أنشأها االتحاد األورويب مع دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا: 
وأبريل  مارس   ،2  )2012(  ،)1( إنسايتس  غرايت  محتملة؟،  عنيفة  فعل  ردود 

2012. أنظر أيضا إىل قسم 2.4.3.

]86[ رشكات إيكوريس للبحوث االقتصادية واالستشارية )2013a(، ص. 200 )كام ذُكِر 
أعاله(.

]87[ رشكات إيكوريس للبحوث االقتصادية واالستشارية )2013a(، ص. 201، 55 )كام 
ذُكِر أعاله(.

كام   ،)2013b(و  ،)2013a( واالستشارية  االقتصادية  للبحوث  إيكوريس  ]88[ رشكات 
ذُكِر أعاله.

منطقة  يف  الرشكات  تطوير  سياسات  تقييم   ،)2007( أل.  إيت  ناسور، س.  بان   ]89[
 ،05-FEM31 ،جنوب البحر األبيض املتوّسط: يف الجزائر ومرص واملغرب وتونس
العلوم االقتصادية 2008-2007،  برنامج بحث املنتدى األورو-متوسطّي ملعاهد 
األورو-متوّسطيّة  الرشاكة   ،)2013( غادي  وسليم  ريم  أيادي،   .2007 ديسمرب 

واملساعدة اإلمنائيّة: التوّجهات السابقة والسيناريوهات املستقبليّة، تقرير آفاق 
جديدة يف منطقة البحر األبيض املتوّسط التقنّي، عدد رقم 32، مارس 2013.

 ]90[ بنك االستثامر األورويّب )2013(، تقرير املركز األورو-متوّسطّي لالستثامر والرشاكة 
السنوّي للعام 2012، لوكسمبورغ: بنك االستثامر األورويّب.

 ]91[ هولدن، باتريك )2008(، التنمية من خالل عمليّة التكامل؟ إصالح معونة االتحاد 
األورويّب وتطّور سياسة املساعدات ملنطقة البحر األبيض املتوّسط، مجلّة التنمية 
الدوليّة، عدد 20 )2008(، ص.230-244. أيادي، ريم وسليم غادي: 2013 )كام 

ذُكِر أعاله(.

 ]92[ راينايريت، فييك )2011(، توضيح توزيع مساعدات االتحاد األورويّب يف منطقة 
البحر األبيض املتوّسط: مجموعة تحاليل مقارنة نوعيّة غامضة، سياسات منطقة 

البحر األبيض املتوّسط، 16 )2011( 3، ص. 426-405.

 ]93[ أيادي، ريم وسليم غادي: 2013 )كام ذُكِر أعاله(.

 ]94[ هورت، ستيفني )2010(، إدراك سياسة االتحاد األورويّب للتنمية: تاريخها، السياق 
الثالث، عدد 31  العامل  الفصليّة املتخّصصة يف  الذاتيّة؟ املجلّة  العاملّي واملصالح 
)2010(، ص159-168. هولدن، باتريك: 2008 )كام ذُكِر أعاله(. هولدن، باتريك 
املستدامة،  للتنمية  الدوليّة  واألهداف  املتوّسط  األبيض  البحر  منطقة   ،)2016(
بييش،  ص.299-292.   ،2  )2016(  21 املتوّسط،  األبيض  البحر  منطقة  سياسات 
يف  األورويب  الجوار  وسياسة  الخارجيّة  املساعدة  سياسات   ،)2014( فيديريكا 
 ،More for More’ or Less of the Same?‘ العريّب:  الربيع  بعد  ما  مرحلة 

سياسات منطقة البحر األبيض املتوّسط، 19 )2014( 3، ص. 332-318.

]95[ هورت، ستيفني 2010 )كام ذُكِر أعاله(.

»الرشكاء  إىل  األورويب  االتحاد  مساعدات  تقييم   ،2015 كريستوس  كورتاليس،   ]96[
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القطاع  املستفيد من اإلصالحات يف  َمن  األورويب:  الجوار  الجنوبيني« يف سياسة 
الزراعي والصناعي؟، مجلة التدخل وبناء الدولة، 8 )2015( 2، 190-211. هولدن، 
وسياساته  األورويب  االتحاد  التعدد؟  لدولة  تطّور  هناك  هل   ،)2010( باتريك 
مراجعة  األوسط،  الرشق  منطقة  له يف  املجاورة  الدول  مع  تعاطيه  الهيكلية يف 

الشؤون الخارجية األوروبية، 15 )2010(، ص. 609-589.

 ]97[ بييش، فيديريكا: 2014 )كام ذُكِر أعاله(. طّنوس إيزابيل )2013(، برمجة املساعدة 
الخارجية لالتحاد األورويّب واملعونة اإلمنائيّة والتوازن الهش يف القوى بني خدمات 
العمل الخارجّي األورويّب واملديرية العامة للمفوضية األوروبية للتنمية والتعاون، 

استعراض الشؤون الخارجيّة األوروبيّة، 18 )2013( 3، ص. 354-329.

يونغز  وريتشارد  كريستينا  كاوش،  أعاله(.  ذُكِر  )كام   ،)2013( أنيت  جونيامن،   ]98[
)2009(، )كام ذُكِر أعاله(.

]99[ كورتاليس، كريستوس: 2015 وهولدن، باتريك: 2010 )كام ذُكِر أعاله(.

األورو- للتعاون  جديد  عمل  إطار   ،)2011( فانيليل  وأنطونيو  ريم  أيادي،   ]100[
متوّسطّي حول دعم الرشكات الجزئيّة، الصغرية واملتوّسطة الحجم. دور االتحاد 
من أجل املتوّسط، ملّخص مركز دراسات السياسة األوروبية، عدد 239، 10 مايو 

2011، بروكسيل: مركز دراسات السياسة األوروبية.

لالستثامر  األورو-متوّسطّي  املركز  دراسة   ،)2015( األورويّب  االستثامر  بنك   ]101[
عىل  التحتيّة  البنى  يف  األورويّب  االستثامر  بنك  استثامرات  أثر  حول  والرشاكة 
العاملة يف الدول الرشيكة يف املتوّسط، تقرير ملّخص، يونيو 2015، لوكسمبورغ: 

بنك االستثامر األورويّب ومنظمة العمل الدوليّة.

]102[ مارتني، إيفان إي تال. )2015(، )كام ذُكِر أعاله(.

]103[ ترييك، سعاد )2009(، حصول املرأة عىل العمل والرشاكة األورو-متوّسطيّة، يف: 

مارتني، إيفان 2009 )كام ذُكِر أعاله(، نايسه، جوديث )2011(، دمج منظور النوع 
االجتامعي يف التعاون اإلمنايئ األورويب.

]104[ ترييك، سعاد: 2009 )كام ذُكِر أعاله(.

األوروبية  املفوضية  أعاله(.  ذكِر  )كام  املتوّسط  أجل  من  االتحاد  سكرتارية   ]105[
الخارجية  واملساعدات  التنمية  سياسات  حول  السنوي  التقرير   2015  ،)2015(
لجنة  حرّضتها  عمل  وثيقة   ،2014 العام  يف  تنفيذها  وعمليّة  األورويّب  لالتحاد 
املفّوضني مصاِحبة للتقرير الصادر عن مجلس االتحاد األورويّب، نقاش )2015( 

248 نهايّئ، بروكسيل 24.11.2015.

نظرة   ،)EuropeAid( )2013( والتنمية  الدويل  للتعاون  األوروبية  ]106[  املفوضية   
شاملة عىل الربامج اإلقليمية واملشاريع الخاّصة باالتحاد األورويب: منطقة جنوب 

    .EuropeAid :البحر األبيض املتوسط، بروكسيل

 ]107[ سكرتارية االتحاد من أجل املتوّسط )كام ذُكِر أعاله(.

يف  األورويّب  االستثامر  بنك  أنشطة   ،)EIB( )2015( األورويّب  االستثامر  بنك   ]108[  
 .EIB :منطقة البحر األبيض املتوّسط، 2015/11، لوكسمبورغ

 ]109[ الشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان )2013(، إنشاء »جمعيّة نسائيّة 
من أجل املتوّسط«: ما هو الحكم الذايتّ؟ ماذا يعني االستقالل؟، بيان صحفّي، 5 

سبتمرب 2013.

 ]110[ أيادي، ريم وسليم غادي 2013 )كام ذُكِر أعاله(.

]111[ سعيد، منى 2015، )كام ذُكِر أعاله(.

]112[ املهدي، علياء وآخرون. 2013، )كام ذُكِر أعاله(.
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