
 

 

  :متهيد إشكايل
 وقد اجلغرايف، القرب ويدعمها التاريخ، عمق يف جبذورها تضرب قوية واقتصادية سياسية عالقات األوريب واالحتاد املغرب بني تدمت

 يف ا العمل بدأ اليت البلدين، بني الشراكة اتفاقية على م1996 سنة التوقيع متَّ أن إىل املتوالية احملطات من سلسلة عرب العالقة هذه تطورت
 تبادل منطقة" املتوسط األبيض البحر منطقة جعل يف يتجلى طموحا هدفا لنفسه األوريب االحتاد م، وقد رسم2000 مارس شهر  من األول
 .الفضاء هذا يف وجوده إثبات يف الراسخة رغبته ذلك يف حتدوه كانت وقد ،"وحوار

 األوريب؟ واإلحتاد املغرب بني للشراكة اجليوتارخيية الظروف هي ما 

 األوريب؟ واإلحتاد املغرب بني الشراكة اتفاقية حمتوى هو وما 

  االتفاقية؟ هلذه املواكبة التعاون برامج هي وما 
I  - األوريب واإلحتاد املغرب بني للشراكة اجليوتارخيية الظروف: 

 :ألوربا جماور بلد املغرب -  1
 عرضه يتعدى ال الذي طارق جبل مضيق سوى أوربا عن يفصله وال العريب، للوطن الغريب احلد ويف إفريقيا، غرب مشال املغرب يقع

 والبحر األطلنطي احمليط على انفتاحه جانب إىل األوربية القارة من قربا والعربية اإلفريقية البلدان أكثر املغرب يعترب وبالتايل ،كلم 15
 العامل من جزءا كوا يف املتمثل اإلستراتيجي مبوقعها تتميز اليت األوربية القارة من كبريا حيزا األوريب اإلحتاد يشغل املقابل، يف ،املتوسط
 .دولية معابر على وتوفرها املتوسط، والبحر األطلنطي احمليط على وإطالهلا وإفريقيا، آسيا من لكل وجماورا القدمي،

 :متعددة مبراحل األوريب واإلحتاد املغرب بني الشراكة تأسيس مر -  2
 سنة  الطرفني بني  تفضيلية جتارية اتفاقية إبرام إىل آلت اليت األوربية واموعة املغرب بني املفاوضات انطلقت :م1963 سنة يف �

 .م1969
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية لفائدة هبات على مبوجبها املغرب حصل اتفاقية على التوقيع مت :م1976 سنة يف �
 ال املغرب أن بدعوى سلبيا ردها كان األخرية هذه أن غري األوربية، اموعة إىل االنضمام بطلب املغرب تقدم :م1987 سنة يف �

 .األوربية القارة إىل ينتمي
 ،واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية السياسية امليادين يف املتوسطية األوربية الشراكة أسس م1995سنة  برشلونة إعالن حدد �

 .األوريب واإلحتاد املغرب بني الشراكة اتفاقية على م1996 سنة التوقيع مت ذلك ضوء وعلى
 .االتفاقية هذه تفعيل يف شرع م2000 سنة  مارس فاتح يف �
II - األوريب واإلحتاد املغرب بني الشراكة اتفاقية وأهداف مبادئ: 

 : األوربية املغربية الشراكة اتفاقية مبادئ -  1
  :يف تتمثلأساسية،  مبادئ على األوربية املغربية الشراكة اتفاقية نصت

 .اإلنسان وحقوق الدميقراطية مبادئ إطار يف املشتركة والتنمية والشراكة التبادل مبادئ على قائمة متوازنة عالقات إرساء �

 : الشراكة اتفاقية  أهداف جماالت  تعددت -  2
 القضايا وطرح والتفاهم، والتقارب والتشاور الطرفني، بني العالقات تعزيز أجل من السياسي احلوار إقامة: السياسي اال �

 .بينهما املشتركة املصاحل عن والدفاع واالهتمامات
 .االقتصادي التعاون التنافس، االستثمار، التجارية، املبادالت :بينها من ،املشتركة االقتصادية املواضيع دراسة: االقتصادي اال �

 .التشغيل الصحية، املساعدة االجتماعي، التعاون تنمية: االجتماعي اال �
 .واالتصال والتواصل والتجارب، اخلرباء وتبادل والتقين، والعلمي والتربوي الثقايف التعاون: الثقايف اال �

 األوربي واالتحاد المغرب بين الشراكة حول ملف
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 .البيئة ومحاية املايل التعاون منها: أخرى جماالت �
III  - األوريب واإلحتاد املغرب بني الشراكة إطار يف للتعاون أخرى جوانب: 

 :البحري الصيد جمال يف الشراكة اتفاقية -  1
 اليت التقليدية للسفن فقط والترخيص باصطيادها، املسموح الكمية تقليص :على وتنص سنوات، أربع مدى على االتفاقية متتد

 املنطقة يف السطحية لألمساك باحلصص التدبري بنظام والعمل قوي، لضغط واخلاضعة احلساسة املصايد واستثناء انتقائية، صيد آليات تستعمل
 على حبار 300 حلوايل الشغل وتوفري ،املغربية باملوانئ  اإلنتاج من نسبة تفريغ إىل باإلضافة سنوي، مايل تعويض املغرب منح مقابل اجلنوبية

 .هلا املرخص األوربية السفن منت
 :امليادين خمتلف يف األوربية املغربية العالقات تعززت -  2

 معظمها يف املغرب صادرات وتتشكل ،اخلارجية املبادالت من% 70 حبوايل للمغرب األول التجاري الشريك األوريب االحتاد يعترب
 على الصناعية املنتجات تغلب املقابل يف واملعادن، ،الفسفوري واحلامض ،واألمساك ،والفواكه واخلضر ،الغذائية واملواد ،النسيج من

 اإلحتاد على مهمة بنسبة املغرب يعتمد كما ،األوريب اإلحتاد لدول باملغرب  األجنبية االستثمارات من األكرب القسم وينتمي ،الواردات
 مستفيد أول املغرب يعد، وباملغرب األجنبية اجلالية صدارة األوربيون وحيتل ،املغاربة العمال وحتويالت السياحة مداخيل حيث من األوريب

 :مها ،العمليات من نوعني خالل من "ميدا برنامج" من
  .متعددة ميادين يف واألشغال والتجهيزات التقنية املساعدة �
 )البنكي القطاع النقل،( والصعبة اإلستراتيجية باإلصالحات القيام على املغرب لتحفيز امليزانية يف املساعدة �

 لدعم األوربية املبادرة إطار يف املغريب املدين اتمع منظمات مع املايل للدعم عقد على األوريب اإلحتاد وقع م2005 سنة يفو
 . اإلنسان وحقوق الدميقراطية

 :خامتة
 تصطدم الشراكة  هذه لكن ،تطويرها على والعمل بينهما الشراكة إقامة األوريب واإلحتاد املغرب على املتداخلة املصاحل فرضت

 .املهجر يف املغاربة العمال ووضعية ،املخدرات وآفة ،الدويل واإلرهاب ،السرية اهلجرة :منها ،الصعوبات ببعض
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