
بعثة االتحاد األوروبي في الجزائر تــم اعــداد هــذا املنشــور بدعــم مــن مركــز معلومــات الجــوار األورويب، وهــو مــروع ممــول مــن 

طــرف االتحــاد األورويب © االتحــاد األورويب 2014. 

رشاكة قويـــة من أجل تنمية مشـــركة

د  ـــا التح ا
األوروبي 
ــر ئـ ا لجز وا

لالطالع عىل املزيد ...

بعثة االتحاد األوروبي في الجزائر
http//:eeas.europa.eu/delegations/algeria

مركز معلومات الجوار األوروبي - الجزائر
www.enpi-info.eu/countrymed.php?country=1&lang_id=469

الجهاز األوروبي للعمل الخارجي - الجزائر
http://eeas.europa.eu/algeria/index_fr.htm

مكتبة مركز معلومات الجوار األوروبي - الجزائر
www.enpi-info.eu/library/country/Algeria

 »إيكو« يدعم الالجئني الصحراويني 
يف الصحراء الجزائرية

 ،1975 بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية في عام 
العربية  الجمهورية  إنشاء  البوليزاريو عن  أعلنت جبهة 

الصحراوية الديمقراطية األمر الذي أدى إىل نشوب نزاع كبري 
الديمقراطية  الصحراوية  العربية  املغرب والجمهورية  بني 

ال يزال لحد اآلن بدون حل. وللهروب من هذا الوضع، وجد 
السكان الصحراويون ملجأ في خمسة مخيمات تقع جنوب 

غرب الجزائر )تندوف(.

 تعمل دائرة املساعدات اإلنسانية والحماية املدنية »إيكو« مع 
20 عاما من أجل تلبية احتياجاتهم  الالجئني الصحراويني منذ 

الحيوية، وتتمثل املحاور األساسية لهذا الدعم في املساعدات 
الغذائية، واالمداد باملياه، واألدوية األساسية، والتوعية 

بالنظافة، عالوة عىل الجانب اللوجستي لتأمني نقل املساعدات 
للمخيمات املعزولة.

للمزيد من املعلومات
http//:www.echo-arabic.eu/content/Algeria 

تعاون وثيق يف املجال الثقايف
تحتل الثقافة حيزا هاما في التعاون بني االتحاد األوروبي 

والجزائر. وتندرج ضمن رؤية تشجع التقارب والحوار بني 
الثقافات، ويتم بشكل خاص تعزيز األنشطة املشرتكة التي 

تبادر بها البعثة بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي من خالل تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية 
التي تهدف إىل رفع مستوى الوعي في الجزائر بتنوع الثقافة 

األوروبية، وأيضا تشجيع املواهب الجزائرية الشابة.

يعترب »املهرجان الثقايف األوروبي« الذي ينظم عادة في 
شهر مايو مناسبة هامة للتقارب والتقاسم والتبادل توجه 

خالله بعثة االتحاد األوروبي دعوة لفنانني من الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي والجزائر لالحتفاء باالتحاد. وقد 

فرض املهرجان مكانته املميزة في املشهد الثقايف الجزائري 
ويف قلوب جمهور مخلص يتنامى عدده بشكل مستمر.

ويعد »اللقاء األوروبي - الجزائري للكتاب« فضاءا متميزا 
لاللتقاء والحوار بني املثقفني من ضفتي البحر األبيض املتوسط.
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معلومات حول االتحاد األوروبي
توحيد خرباتها  دولة عضوة قررت   28 األوروبي من  االتحاد  يتكون 

التي  التوسيع  فرتة  خالل  الدول  هذه  واستطاعت  ومصريها.  ومواردها 
والديمقراطية  باالستقرار  تتمتع  منطقة  بناء  عاما   50 لفرتة  تمتد 

التنوع  الوقت عىل  نفس  في  الحفاظ  مع  واملايل  االقتصادي  واالزدهار 
األوروبي  االتحاد  ويتعهد  الفردية.  والحريات  والتسامح  الثقايف 

بتقاسم انجازاته وقيمه مع الدول والشعوب التي توجد خارج حدوده.

بعثة االتحاد األوروبي يف الجزائر
منطقة بن واضح، نهج 11 ديسمرب 1960 – األبيار – الجزائر العاصمة

الهاتف: 81 36 92 21 )0( )213(
فاكس: 81 36 92 21 )0( )213(

delegation-algeria@eeas.europa.eu :الربيد اإللكرتوني
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الجزائر)الآلية الأوروبية للجوار 
اكة 2007 - 2013( وال�ش

 النمو القتصادي والتوظيف

 إصالح العدالة والحوكمة

 تعزيز الخدمات العامة الأساسية 

 التنمية المستدامة والثقافة

المجموع 366 مليون يورو

تم تصميم التعاون األوروبي عىل 
املستوى »الثنائي« حول مواضيع 

ذات االهتمام الوطني و »اإلقليمي« 
من أجل تعزيز التعاون بني الدول 
في املجاالت ذات االهتمام املشرتك. 

ويتم أيضا تخصيص إجراءات محددة 
خاصة بالجمعيات، واملنظمات غري 

الحكومية واملجتمع املدني بصفة عامة.

التقنية  املساعدة 

تعني »املساعدة التقنية« توفري املعرفة 
واملهارات من طرف الخرباء عىل املديني 
القصري والطويل، والتكوين والرحالت 

الدراسية، والبحوث. املستفيدون من هذا 
النوع من التعاون هم املؤسسات العامة ولكن 

أيضا الجهات الفاعلة في القطاع الخاص 
التي تلعب دورا هاما في هذا املجال.

التوأمة

تسمح مشاريع التوأمة بتوحيد مهارات 
القطاع العام للدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي مع البلدان املستفيدة، وتوثيق 
التقارب بني االتحاد األوروبي وجريانه.

دعم امليزانية

يرتكز دعم امليزانية عىل الحوار حول السياسات 
القطاعية، وعىل تقييم األداء وتنمية القدرات، 

في إطار الرشاكة املتبادلة واملعاملة باملثل. 
وال يتم دفع دعم امليزانية إال في حالة تحقيق 
بعض مؤرشات األداء للسياسات العامة املتفق 

عليها بصفة مشرتكة مع البلدان الرشيكة.

املساعدة التقنية وتبادل 
املعلومات )تايكس(

وهي أداة فعالة للمساعدة التقنية وتبادل 
املعلومات تسمح بنرش املعرفة واملمارسات 

السليمة عىل املدى القصري خاصة في 
إطار صياغة العقود الترشيعية.

دعم تحسني الحكم واإلدارة )سيغما(

هي مبادرة مشرتكة بني االتحاد األوروبي 
ومنظمة التعاون والتنمية ترمي إىل تعزيز 

نظم الحوكمة العامة وقدرات إدارتها. وتغطي 
أداة »سيغما« خمسة مواضيع رئيسية وهي: 

اإلطار اإلداري القانوني وإدارة الخدمة العامة، 
إدارة ومراجعة الحسابات املالية العامة، 

الصفقات العمومية، التنسيق والسياسة العامة، 
واسرتاتيجية وإصالح الحوكمة العامة.

املنح الخاصة باملشاريع

وتتمثل في تمويل مبادرات خاصة باحرتام 
حقوق األطفال، واملرأة، والبيئة وتعزيز 

دور املجتمع املدني. املستفيدون من هذا 
النوع من التعاون هم الجمعيات واملنظمات 

غري الحكومية واملجتمع املدني ككل.

كيــف نعمل معا؟
آليات التعاون - تعريفات أساســية

الرشاكة من أجل االزدهار املشرتك
يربط التاريخ والجغرافيا االتحاد األوروبي والجزائر بشكل وثيق.

ومنذ 35 عاما يعمل الرشيكان وبأشكال مختلفة عىل تعميق العالقات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية بني أكرب بلد افريقي وأوروبا.

وبعد االتفاقيات التجارية املربمة في السبعينات، عرفت العالقات بني الطرفني أشكاال متعددة من 
التعاون يف مختلف القطاعات من االقتصاد إىل السياسة مرورا بالقطاع االجتماعي والثقايف. 

ومع مرور الوقت، تعَزز التعاون بني الطرفني وتحسن.

وعىل الصعيد الدويل، يتعاون االتحاد األوروبي والجزائر عىل إقامة 
منطقة مستقرة، وسلمية، وموحدة ومزدهرة.

وعىل املستوى الثنائي، يدعم االتحاد األوروبي بشكل كامل حليفه 
االسرتاتيجي في تنفيذ اإلصالحات االقتصادية واملؤسساتية.

بعض املعالم التاريخية

سياسة »النهج املتوسطي الشامل«   1972

أول اتفاق للتعاون األوروبي - الجزائري   1976

التوقيع عىل أربعة بروتوكوالت للتعاون االقتصادي واملايل   1995 - 1976

السياسة املتوسطية املتجددة   1991

إعالن برشلونة   1995

آليات التعاون املايل املتوسطي )ميدا( التابعة إلعالن برشلونة   2006 - 1995

إطالق سياسة الجوار األوروبية   2004

دخول حيز التنفيذ التفاقية الرشاكة بني االتحاد األوروبي - الجزائر   2005

2007 - 2013   اآللية األوروبية للجوار والرشاكة: آلية لتمويل عمليات التعاون في اطار سياسة الجوار األوروبية

إطالق االتحاد من أجل املتوسط   2008

2012   بداية املفاوضات املتعلقة ب »خطة العمل بني االتحاد األوروبي والجزائر« )يف طور اإلعداد(

آلية الجوار األوروبي تحل محل اآللية األوروبية للجوار والرشاكة.   2020 - 2014

اجلزائر واالحتاد األوروبي
أهداف مشرتكة

تواكب الرشاكة مع االتحاد األوروبي مسار الجزائر نحو التطور والحداثة والعرصنة من 
خالل تعزيز مؤسساتها ودعم املجتمع املدني.

ويغطي التعاون بني االتحاد األوروبي والجزائر بشكل رئييس 
املجاالت التالية: 

  تعزيز املؤسسات والبنية التحتية االقتصادية من أجل تنفيذ اقتصاد 
السوق )دعم تطوير الرشكات الصغرية واملتوسطة، وتعزيز نظام 

الجودة، وتيسري التجارة، وتحسني مناخ األعمال ...(؛

  تنمية املوارد البرشية وتشجيع التوظيف )خاصة من خالل دعم 
قطاعات التكوين املهني، والتعليم وتعزيز آليات خلق الوظائف ...(؛

  توطيد سيادة القانون والحكم الرشيد ) من خالل مرافقة قطاع 
العدالة، وإصالح نظام السجون و تعزيز املؤسسات ... (؛

  التنمية املستدامة والحفاظ عىل الراث الثقايف ) تنظيم التبادل 
الثقايف، ودعم السياسات البيئية والتنمية املحلية ... (.

يلتقي الرشيكان في إرادتهما املتعلقة بتقريب سياسات ضفتي البحر 

األبيض املتوسط: االتحاد األوروبي من خالل توفري املوارد التقنية الالزمة 

من أجل تحقيق التنمية يف الجزائر، والجزائر من خالل التقرب من أساليب 

ومبادئ التنمية األوروبية.

 وبالنستبة للمستتقبل، فإنه يتجىل استكشتاف سبل جديدة وأهداف مشترتكة هامة في العالقات 

 بتني االتحتاد األوروبي والجزائر، والتي ستيجني ثمار نجاحها كل متن الجزائر واالتحاد األوروبي 

املتوستط ككل. األبيض  البحر  ومنطقة 

تنطلق مرحلة جديدة لآلفاق املالية املستقبلية لالتحاد األوروبي وتمتد لفرتة سبع سنوات ما بني 2014 - 2020 .

ويتم تنظيم إطار التعاون لألعوام األربعة األوىل لهذه املرحلة الجديدة ضمن وثيقة برنامج تعتمد عىل أهداف 

اتفاقية الرشاكة ويتم تمويلها من طرف اآللية األوروبية للجوار الجديدة، التي تحل محل اآللية األوروبية 

للجوار والرشاكة، ويواصل هذا الربنامج الجديد السري عىل خطى التعاون السابق، عالوة عىل تعزيز الروابط 

بني برمجة التعاون وتطوير العالقات الثنائية بني االتحاد األوروبي والجزائر، وال سيما فيما يتعلق بخطة 

العمل املقبلة التفاقية الرشاكة التي يتم حاليا التفاوض بشأنها.


