
 

 

 

 المفوضية األوروبية

 بيان صحفي

  7102مارس  72بروكسل 

 إحصاء عام من التحديات -الجوار في مفترق الطرق 

زمات مع كان عام األ 7102ن عام أوعلى الرغم من  متشابكة،األوروبية صورة  يوضح التقرير السنوي لالتحاد األوروبي بشأن تنفيذ سياسة الجوار

وروبي واصل دعم الجهود الرامية ن االتحاد األأال إبعض الشركاء بشكل يعكس عدم االستقرار السياسي والظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة 

بيق إصالحات سياسية واقتصادية حاسمة في العديد من دول لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء األمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة .. وقد تم تط

من قبل تحديات األمن  صبح مهددا  أفإن االصالحات الديمقراطية واالنتعاش االقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية  أخرى دولالجوار بينما في 

 القومي واإلقليمي.

  االتحاد األوروبي حافظ على ارتباطه مع شركائها

الجوار األوروبية مع جميع آلياتها السياسية سوف تظل اإلطار الذي يعمل من خالله االتحاد األوروبي مع شركائه نحو إقامة الديمقراطية  إن سياسة

 وبناء األمن. وتعزيز التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة

السامي لالتحاد األوروبي للشئون الخارجية والسياسات األمنية ونائبة  الممثلإن "حزمة سياسة الجوار األوروبية السنوية" التي قدمتها كاثرين أشتون 

الحكومات  التزامتؤكد على أن نجاح هذه السياسة تعتمد على قدرة و ون التوسع وسياسة الجوار المفوض األوروبي لشئوستيفان فول  رئيس المفوضية

 باإلصالح.

جيراننا له أولوية مطلقة بالنسبة لالتحاد األوروبي، كما أن سياسة الجوار األوروبية تسمح لنا  وفي هذا االطار قالت كاثرين أشتون: "إن االرتباط مع

كما  ،لى منع وحل الصراعاتإن نشر الحزمة يهدف إضافت: "أبالرد على التحديات التي تواجه شركائنا مع الحفاظ على مصالح االتحاد األوروبي"، و

 نحو إصالحات سياسية واقتصادية".أنها توفر حوافز لجيراننا في التحرك 

 حتياجات الحاليةالتوقعات والوتظهر التقارير أن التحديات التي تواجهها الدول الشريكة أصبحت أكثر تنوعا  وهذا يتطلب سياسة لتحسين االستجابة ل

 المدى الطويل. علىوروبي السياسية مع االتحاد األ الهيئاتتقديم رؤية للتكامل االقتصادي وتكوين  الوقتلكل شريك وفي نفس 

 للتواصل:

Maja Kocijancic   (+32 2 298 65 70) 

Michael Mann   (+32 2 299 97 80) 

Peter Stano   (+32 2 295 74 84) 

Anca Paduraru   (+32 2 296 64 30) 

Nabila Massrali    (+32 2 296 92 18) 

Eamonn Prendergast    (+32 2 299 88 51) 

 بريد إلكترونيأو  11 10 9 8 7 6 800 00للجمهور: هاتف مباشر ألوروبا 

  

قة التي يحتاج االتحاد طالمن هي ستيفان فول: "لقد أثبتت األحداث خالل األشهر األخيرة أن دول الجوار مازالتوأضاف مفوض االتحاد األوروبي 

ت وروبي لتركيز اهتمامه وموارده عليها، وتظل التطلعات الشعبية قوية من أجل حياة أفضل ومن أجل التمتع بحقوق اإلنسان الرئيسية والحريااأل

مسئولية خاصة لدعم هؤالء الشركاء  لديهالرغبة في اإلصالح ال يمكن فرضها من الخارج إال أن االتحاد األوروبي  أن األساسية.. وعلى الرغم من

يمكن أن تكون سياسة االتحاد األوروبي بمثابة و ..بالتحول نحو الديمقراطية ونحو مجتمعات أكثر شموال   ويطالبونالذين يتشاركون في مسار صعب 

من خالل التشارك مباشرة مع الناس وفتح فرص السفر والدراسة للمواطنين وتعزيز التواصل بين المجتمعات )األعمال والبحوث محفز لهذه العملية 

 ".والجامعات والفنون والثقافة..ألخ( باإلضافة إلى دعم المجتمع المدني
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 التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ االلتزامات االصالحية جاء متفاوتا  

 التوافق علىويعد  ،منية الكبيرةالجنوب في تونس فإن التحول الديمقراطي انتقل لألمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات األ بالنظر نحو

. أما في المغرب فال يزال التقدم في تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في اإلصالح .أساسيةخطوة ديمقراطية  7102دستور جديد في يناير 

أما في مصر فما زال تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات اإليجابية إلصالحات سياسة الهجرة والقضاء العسكري..  7100الدستوري لعام 

مما يمنع  .. أما ليبيا فمازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءا  هناك تحفظات بشأن االستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة

وذلك ها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ملمصالحة الوطنية واالستقرار السياسي.. وتعاني لبنان واألردن من تأثير الحرب األهلية السورية على نظا

كنها مازالت تواجه اإلسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطالق مفاوضات السالم ول بتقويض قدرتها على تنفيذ اإلصالحات السياسية والهيكلية.. أما

 .عقبات خطيرة

احتجاجات مدنية واسعة النطاق )تعرف أيضا باسم  أثار -جدا   ا  هام ا  في الدول الشرقية لسياسة الجوار األوروبية فقد شهدت أوكرانيا تغيرأما 

Euromaidan )تحاد األوروبي.. إن االتحاد األوروبي في دعم الجمعيات السياسية والتكامل االقتصادي مع اال - أو احتجاجات الميدان األوروبي

عن حزمة من  7102مارس  5على استعداد لدعم أوكرانيا في سعيها من أجل مستقبل ديمقراطي ومزدهر. وفي الواقع إن المفوضية أعلنت في 

اق الشراكة بين االتحاد األوروبي وتم التوقيع على الجزء السياسي من اتف ،مليار يورو كمساعدات مالية على مدى سنوات عديدة 00تضم  التدابير

وقد  لتنفيذ اتفاقيات الشراكة،التحضير  بدأأحرزتا تقدما  في مجال االصالحات السياسية والقضائية وفقد مولدوفا وجورجيا أما وأوكرانيا في بروكسل.. 

أرمينيا اإلصالحات الديمقراطية ولكنها قررت  واصلت. كما بانتقالها الديمقراطي الثاني للسلطة. 7102اتسمت االنتخابات الجورجية في خريف 

واستمرت أذربيجان بالتعامل بصورة  ،وعدم البدء بها DCFTAتعليق االستعدادات التفاقية الشراكة بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة 

 أما بيالروس فلم تحرز أي تقدم في مجال اإلصالحات السياسية. ،بسيطة مع دعوات تحسين احترام الحقوق والحريات األساسية

شراكة في مجال التنقل مع الشريك  اتفاق وقد وجد تقدم هام فيما يتعلق بالتنقل والهجرة مع معظم الدول الشريكة الشرقية كما تم التوقيع على أول

 . 7102واالتفاقية الثانية كانت مع تونس في أوائل مارس  7102في يونيو  "المغرب"الجنوبي 

مجتمع دول سياسة الجوار  ته معقام االتحاد األوروبي بتعزيز مشاركته ودعمه للمجتمع المدني الذي يستمر بلعب دور هام وذلك كجزء من شراكو

 األوروبية.

، وبعد مليار يورو 76,5بإجمالي  إلى أعلى مستوى سنوي خالل سبع سنوات كاملة 7102صلت المساعدة لشركاء سياسة الجوار األوروبية في وو

وعلى اآلليات األخرى ذات الصلة بما فيها آلية الجوار  7171-7102طار المالي للفترة سنيتن من المفاوضات تمت الموافقة في ديسمبر على اإل

لتزام االتحاد إمليار يورو وهو ما يؤكد  0562للمنطقة هو  المخصصفإن مستوى التمويل  وعلى الرغم من األزمة المالية ، ENIاألاوروبية الجديدة 

 األوروبي واألولوية التي يمنحها لدول الجوار.

 

 للمزيد من المعلومات:

 المفوض األوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوارستيفان فول الموقع اإللكتروني ل

2014/fule/index_en.htm-http://ec.europa.eu/commission_2010 

 الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشئون الخارجية والسياسات األمنية ونائبة رئيس المفوضيةكاثرين أشتون الموقع اإللكتروني ل

2014/ashton/index_en.htm-http://ec.europa.eu/commission_2010 

 المفوضية األوروبية: سياسة الجوار األوروبية
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 EEASهيئة العمل الخارجي األوروبي لالتصاالت المشتركة يمكن زيارة الموقع اإللكتروني ل

n.htmhttp://eeas.europa.eu/enp/index_e 
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