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 األردني لدعم اإلصالحات الجارية في األردن-ق العمل األوروبياالجتماع األول لفري
 
ك الحسين بن مركز المل في األردني-ق العمل األوروبيلفري سيعقد االجتماع األول)  21/2/2012عمان، (

مرافقة على ق العمل عزم االتحاد األوروبي يفر يظهر وسوف . شباط 22البحر الميت في األردن يوم  طالل في
مع حقوق ديمقراطية  مجتمع عادل وشامل اإلصالحات الديمقراطية من أجل التوصل إلى مسيرته نحواألردن في 

 كاثرين أشتون، في رئاسة االجتماع كل من السيدةسيشارك  .كسمات رئيسيةاقتصادية وفرص  وعدالة  اجتماعية
نائب رئيس المفوضية األوروبية، ورئيس الوزراء /  للسياسة الخارجية واألمن لالتحاد األوروبي ىالممثل األعل

برناردينو ليون، الممثل الخاص لالتحاد السيد في االجتماع أيضا كما سيشارك . الخصاونةعون  الدكتور األردني
 .منطقة جنوب البحر األبيض المتوسطلاألوروبي 

 
تحقيق وتيرة ثابتة من اإلصالحات التي تعتبر حيوية  نحواألردن ملتزم بالسعي "قالت السيدة كاثرين أشتون 

تعزيز اإلصالحات ل عاما مهما 2012 سيكون عام .وسيادة القانون ،لتعزيز المؤسسات، وتعميق الديمقراطية
قتصادية االظروف ال ظلحتى في . األردن في رحلته التاريخية ةرافقبمتزم االتحاد األوروبي مل. الطموحة
 فعال لدعم برنامج اإلصالح السياسيملموس و دعم اقتصادي  تقديم بضماناالتحاد األوروبي سيقوم  ،الصعبة

تنسيق قوية وسيكون بمثابة حافز لضمان الالق العمل على تعميق عالقاتنا ياجتماع فر سيعمل و . األردني الطموح
 ". األخرى الهيئات األوروبية والدولية باإلضافة إلىالفعال من جانب االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، 

 
، حيث عقد منذ الربيع العربيجنوب البحر المتوسط منطقة الثاني في  الفريقهو  األردني-ق العمل األوروبيفري

للمساعدة في التصدي للتحديات التي يواجهها  ء هذا الفريقشالقد تم إن. 2011 أيلولاألول في تونس في  الفريق
لدعم المقدم من لتنسيق أكثر فعالية تحقيق كما يهدف إلى . األردن في عملية اإلصالح السياسي واالقتصادي

عدد من الهيئات األوروبية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على اد األوروبي والدول األعضاء فيه و االتح
 .ها الحكومة األردنيةتخذتقصيرة ومتوسطة األجل  ومبادرات سياسات

 
، تركين لالجتماعمالحظات تمهيدية من قبل الرئيسين المش تقديمشباط ب 22في  ق العملياجتماع فر سيتم افتتاح 

 حولظهر المناقشة بعد ثم  ،يةكماالسياسية وتعزيز الح اإلصالحاتصباح تركز على في المناقشة  يعقب ذلك ثم
الحكومة األردنية  ن منمسؤولو  نقاششارك في السي. والتوظيفالتنمية  اقضاياإلصالحات االقتصادية و 

ن ممثلين من الدول األعضاء، وكبار رجال األعمال وممثلي باإلضافة إلىاالتحاد األوروبي  من كبار نو ومسؤول
 .إضافية دعم مبادراتعن  ومن المقرر أن يتم اإلعالن .المؤسسات المالية الدولية عن

 
السياسية وممثلي قطاع  واألحزابجلسات خاصة مع المجتمع المدني  شباط 21ق العمل يوم يسيسبق اجتماع فر 

ن، بما في ذلك المؤسسات السياسية األوروبية، و ردنيين الشركاء األوروبياألممثلين ال إلىوسينضم . األعمال



. ةاألردني ةاسية لدعم تطوير األحزاب السياسية وبناء المواطنالسيوالقيادة الثقافة  حولبرامج اللتعزيز الحوار و 
 .هذه المناقشاتنتائج عن ق العمل يفر عرض ملخص ل سيتم

 
 خلفية

األردن واالتحاد  عملعلى مر السنين، . األوسطفي الشرق  األوروبيلالتحاد  شريكاألردن هو العب رئيسي و 
في .  سيما في إطار سياسة الجوار واالتحاد من أجل المتوسطوال ،بينهما الوثيقة الشراكةتعزيز األوروبي على 

ووضع الصيغة " متقدمالوضع ال" شراكة مستوى جديد من خالل إلى، وصلت العالقات 2010 تشرين األول
 افتح فرص مماسياسة الجوار األوروبية  المنبثقة عن بين االتحاد األوروبي واألردن ةلجديدا لخطة العمل النهائية
األردن واالتحاد األوروبي أيضا بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ يحتفل هذا العام، في . لتطوير عالقاتناجديدة 

 .اتفاقية الشراكة
 

 وشاملة معمنطقة تجارة حرة عميقة  إلقامةوعالوة على ذلك، سيتم إطالق عملية التحضير للمفاوضات المقبلة 
إلنشاء والتعمير كجزء صبح األردن عضوا في البنك األوروبي لأ 2012في عام . 2012األردن في أوائل عام 

 .بنكإلى متلق الستثمارات ال هتحولمن عملية 
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