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I. عالقة خاصة :مقدمةال 

التعاون الوثيق، نرسخ أن  علينا. بالسياسة الخارجيةيتعلق  في كل ما أكثر قوةأوروبا أن تكون نحتاج إلى  إننا
 .المشتركة بغية تعزيز عالقاتنا االقتصادية والسياسية ،بلدانجيراننا من المع واالتحاد والشراكة 

 

عالقة خاصة مع دول  تأسيسينبغي لالتحاد ( من معاهدة االتحاد األوروبي على أنه "1) 8تنّص المادة و 
وتتميز بعالقات وثيقة وسلمية على  ،تعتمد على قيم االتحاد ،الجوار بهدف إرساء منطقة ازدهار وحسن جوار

 ".أساس التعاون

 

على نحو يهدف إلى  (1"أوروبا الموسعة" رسالة) 2003تمت صياغة سياسة الجوار األوروبية في عام وقد 
إعطاء الفرصة لتوثيق التكامل  ويشمل ذلك، وروبي والدول المجاورةاد األعالقات أوثق بين االتح تأسيس

وكانت  .واحتمال زيادة فرص الوصول إلى السوق الداخلية لالتحاد األوروبي ،االقتصادي مع االتحاد األوروبي
من خالل تنفيذ اإلصالحات السياسية واالقتصادية والمؤسسية الخطة تهدف إلى تحقيق تكامل تدريجي، 

 ، وااللتزام بالقيم المشتركة.الصعبة

 

أقل استقراًرا  لقد صار، فالجوار األوروبيسياسية كبيرة في تطورات  وقعتعلى مدى السنوات العشر الماضية، 
تسببت السياسة الخارجية الروسية شديدة ، أوروبا شرقعلى سبيل المثال، في . مما كان عليه قبل عشر سنوات

 2008بلدان الشراكة الشرقية، من األزمة في جورجيا في عام  عدد منواجهها التي ييد التحديات تزاالحزم في 
وفي  نقسامات بين روسيا واالتحاد األوروبي.االفاقم فضى إلى ت، مما أفي أوكرانيا المستمرإلى الصراع 

يا جيرانها، وأصبحت ليب، مما كان له تأثير خطير على 2011الجنوب، تعاني سوريا من حرب أهلية منذ عام 
تغيير سياسي بمرحلة  كذلكمصر  مرتعلى مدى السنوات الثالث الماضية، و  حالًيا دولة في حالة صراع.

 ، ال تزال عملية السالم في الشرق األوسطالمبذولة في هذا الصدد المضنيةمعقد. وعلى الرغم من الجهود 
. وقد عملت 2014عام  ث غزةأحدا، بما في ذلك عنفأعمال  مواقف شهدت اندالع، وكانت هناك عدة قفةمتو 

الضغوط باإلضافة إلى ه، ئها كل من االتحاد األوروبي وشركاواجهيألحداث إلى زيادة التحديات التي هذه ا
تباين إلى  أدى، مما التهديدات األمنيةو ، والهجرة غير الشرعية وتدفق الالجئين، المتزايدة االقتصادية واالجتماعية

 .واآلمال طموحاتال
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عملية  نشأ عن، إذ فقد تم تعزيز العنصر اإلقليميسياسة الجوار األوروبي خالل هذه الفترة:  لقد تطورت
طالق الشراكة الشرقية عام  ،2008االتحاد من أجل المتوسط في عام  تشكيلبرشلونة  وقد شهد . 2009وا 

فضاًل رة شاملة وعميقة، مناطق تجارة ح تفعيلإمكانية تمتلك دول الجوار اآلن، و  .محتوى السياسة زيادة ملحوظة
باإلضافة إلى ذلك، تم  التنقل أو نظام التأشيرات الحرة، وقد أبرمت بالفعل بعض هذه االتفاقات. شراكات عن

االنتفاضات  أدتبغية االستجابة ألحداث الربيع العربي، حيث  20112استعراض سياسة الجوار األوروبية عام 
وتوتر  إلى عدم استقرار أفضتبعض التقدم في دول مثل تونس، بينما  من نتائج إلى إحرازالشعبية وما أعقبها 

الذي تجري فيه في طبيعتها وفًقا للبلد  مختلفة تمام االختالفالتحوالت  كانتوقد  .واسع النطاق سياسي
 .األحداث

 
تطلعات لأو ل، تقدم االستجابات المناسبة لهذه التطورات األخيرةأن ا سياسة الجوار األوروبية دائمً  تستطعلم و 

 .بالكامل ذاتهامصالح االتحاد األوروبي تتحقق لم ، ومن ثم. هاالمتغيرة لشركائ
 

فيما يتصل بمختلف كذا ، و ككلالشركاء في االنخراط مع االتحاد األوروبي  ت بصورة كبيرة أساليبتباينلقد 
األوروبي في بعض النواحي، إال لقد ساعدت سياسة الجوار األوروبية على امتداد النفوذ  القطاعات السياسية.

اهتمام جميع لى تنافس المصالح، وعدم ويعود ذلك جزئًيا إ ؛أن أجندة اإلصالح توقفت في عدد من المجاالت
شهد االتحاد وقد  التعددية والتكامل.بنفس القدر بعقد شراكة خاصة مع االتحاد األوروبي في إطار من الشركاء 

 .دول الجوارعلى حتمي  أثر كان لهلوطأة في السنوات األخيرة، مما شديدة ااألوروبي أزمة اقتصادية 
 

االتحاد كما أظهرت تجربة ، المجتمعات واالقتصاداتًرا عميًقا على تأثيالسياسية واالقتصادية اإلصالحات  تؤثر
التي تنشأ  التكاليف هم يضعون كذلك في االعتبارفوائد على المدى الطويل، ولكنال فالشركاء يقّيمون األوروبي.

 .مع االتحاد األوروبي في إطار سياسة الجوار األوروبية مالمدى القصير نتيجة لعالقته على
 

بما في ذلك  ،في العمل مع مختلف الفاعلين مدى رغبة كل منها الجوارلدول تحدد التوجهات االستراتيجية 
الوثيق مع االتحاد األوروبي، واالتحاد  وقد اختار بعض الشركاء االنخراط في مسار االرتباط االتحاد األوروبي.

 .مغايًراا مسارً  يتخذوان أن و فضل اآلخر يبينما  ؛عالقات معهمالعلى استعداد لتعميق من جهته األوروبي 
 االرتباط.للبحث عن أشكال أخرى من  ااستعدادً  ، ويبديحترم هذه الخيارات السياديةياالتحاد األوروبي و 
 

السياسة، إليها ستند تإلعادة النظر في االفتراضات التي  ماسةحاجة ن في صبحنا اآلأ وفي ضوء ما سبق،
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 بشكلقطاعات السياسات المختلفة إمكانية مساهمة األدوات، بما في ذلك  استخدام ية، وكيفاعن نطاقه فضالً 
هذا  ويهدف .الخارجيةنظيراتها و الداخلية ولويات األروابط بين بما يضمن وجود ن، تعاو أفضل في ال
مساحة الفاعل لتطوير الدعم من ، في المستقبل، ستتمكنسياسة الجوار األوروبية أن ضمان  إلىاالستعراض 

"العالقة الخاصة"  تما إذا كانعليها أن تستكشف مع شركائنا. كما أن المشترك االستقرار واألمن واالزدهار 
مصلحة كل من االتحاد األوروبي  ا يحققبم هذه العالقةكامل إمكاناتها، وما يمكن القيام به لتعزيز  ستحقق
 .وشركائه

 
تناسب سياسة الجوار لت ،كل من االتحاد األوروبي وشركائهلتحليل أوضح للمصالح، هناك حاجة إلجراء و 

التي وطموحاتهم  اهتماماتهمللوقوف على  ءشركاال. فمن ناحية، ال بد من استشارة مع الغرض منهااألوروبية 
 أهدافه ومصالحهتعريف االتحاد األوروبي أخرى، يتعين على  ناحيةمن و  ؛هذه الشراكة يسعون إليها من خالل

 .، وفي الوقت نفسه تعزيز القيم التي يستند إليهابوضوح الخاصة
 

كان هناك  حيثما. اتهممستويات طموحمختلف على  ،شركاءالمطالب لابة تجان تتضمن المشاورات اسويتوجب 
. هاوتعميق شراكتنافي ا المضي قدمً  نظر في كيفيةتأن مشاورات ال على .التكاملبفعلي التزام مشاركة كاملة و 

بناء على اإلنجازات التي تحققت الشراكة، و مكانات كل إلكامل  تحقيقضمان با يظل االتحاد األوروبي ملتزمً و 
 .حتى اآلن

 
سياسة الجوار  استعراضى عل، ينبغي عازفون تماًما عن االنخراطأو  أقل انخراًطا،شركاء ال يبدو ماحيثو 

قد تكون و . بشكل أفضل تطلعات كال الجانبين تحقيقسبل ذلك، ودراسة وراء سباب األتحرى عن يأن األوروبية 
في لنظر كما يجب ا نطاق دول الجوار،خارج الذين يقعون حالًيا بعض الشركاء توثيق ارتباط هناك حاجة إلى 

طال  األزمات التيذلك ألزمات وحاالت الصراع، بما في لأفضل على نحو االتحاد األوروبي  استجابة كيفية
تحديد مواقفهم السياسية، بما في ذلك ل، مع األخذ بعين االعتبار مصادر التأثير والضغط على شركائنا مداها

 .االتحاد األوروبي موقفهم تجاه
 

التحاد لالكاملة سة الخارجية السيا معتكون متكاملة ة إلى أن فعالالحتاج سياسة الجوار توفي هذا الصدد، 
 .أدوات كل من االتحاد األوروبي والدول األعضاءع اتباع نهج شامل باستخدام جميع م ،األوروبي

 
سياسة الجوار األوروبية خالل العام استعراض  المفوضية األوروبية، رئيس ،يونكرالرئيس وفي هذا السياق قرر 

، وقدمت مراجعةجراء إلكذلك دول األعضاء في االتحاد األوروبي ال كما دعت ،للجنة الجديدةالية و الاألول من 
ن، بما في ذلك و أصحاب المصلحة الخارجي وكذا ،المشاركةالبلدان  تمقترحات. وقد أعرببعض البالفعل 
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 .ضرورة إعادة النظر في السياسات عن ،المجتمعيينمنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشركاء 
 
عن سياسة الجوار  منفصلةع، التي ال تزال سياسة التوس تنقيح وتعديلعلى لجنة تعمل ال مع ما سبق،بالتوازي و 

أي  ن تكون هناكأنه لاألوروبية. وفي هذا السياق، صرح الرئيس يونكر في المبادئ التوجيهية السياسية 
 .على مدى السنوات الخمس المقبلة توسعات أخرى

 
في سياسة الجوار األوروبية. في القسم  االستعراض الشاملقاش لن وضع إطارهو الهدف من هذه الوثيقة إن 

في و الدروس المستفادة من سياسة الجوار األوروبية حتى اآلن. ب المتعلقةالثاني، وضعنا بعض النتائج األولية 
تطوير شراكة أقوى وتحديد عدد من األسئلة لالمقترحة لالستجابة  ىبعض العناصر األول ناالقسم الثالث، طور 

فيما  التاليةالرابع، نلخص الخطوات  القسماألساسية لمناقشتها مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة. وفي 
، 2015في خريف عام  القادمةرسالة النتائج المشاورات في  وستسهمهيكلة التشاور مع الجمهور. بيتعلق 

 .لسياسة الجوار األوروبيةالتجاه المستقبلي ووضع مقترحات ملموسة ل
 

II. الدروس المستفادة وأسئلة حول االتجاه المستقبلي لسياسة الجوار األوروبية 
تضح من التي توهي ، عشر سنواتعلى مدى  تنفيذ هذه السياسةالخبرة التي تحصلت من يعتمد هذا القسم على 

سياسة  متكررة مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة فيالمنتظمة و التصاالت االخالل 
 .بالفعل فيها الكثيرون ساهم، التي الفترة الحاليةفي الجوار األوروبية والمشاورات غير الرسمية 

 
 أتاح، مما اد األوروبي مع الدول المجاورةا لعالقات االتحسياسة الجوار األوروبية إطارً  وضعت، 2004منذ عام 

في آلراء بشأن مشاركة أكبر مع الدول المجاورة إلى توافق في ا التوصل االتحاد األوروبيفي عضاء األدول لل
عالقات االتحاد األوروبي مع دول الجوار بشكل ملحوظ من وقد زادت كثافة على حد سواء.  الشرق والجنوب

واضحة المنصوص عليها من قبل الجانبين في خطط عمل الخالل سياسة الجوار األوروبية، نتيجة لاللتزامات 
لمزيد من بامطالب الشركاء ل لالستجابةسياسة الجوار األوروبية وسيلة  وضعتوقد  سياسة الجوار األوروبية.

مكانة أعلى  فيالشراكات مع الدول المجاورة أصبحت ، سنوات 10 مرور بعدو . األوروبي المشاركة مع االتحاد
 كما أنن الشريكة؛ االتحاد األوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لمعظم البلداف ،شؤون االتحاد األوروبي داخل
. وقد استخدم تزايد مستمرفي سياسة الجوار األوروبية واالتحاد األوروبي دول والهجرة بين  المسافرين حركة

، وال سيما في قضايا سنوًيا جهود اإلصالح في كل بلد الجوار األوروبية لتعزيز وتقييمسياسة االتحاد األوروبي 
 يك على حدة.كل شر ، على أساس خطط العمل مع ةكمو الح
 

 .بعض أوجه القصور تحديدومع ذلك، فقد تم 
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الشركاء اآلخرون نفس  ، فيما ال يتبنىمع االتحاد األوروبي وثيقتكامل إلى تحقيق بعض الشركاء بنشاط يسعى 
سياسة  على أساسها بنيتبعض االفتراضات التي  مما يدعو للشك في، في الوقت الراهن على األقل االتجاه،

 .وروبيةالجوار األ
 
 اتطلعاتهما يعكس ا دائمً  المنفردة البلدان ال تجدا منذ البداية، على الرغم من أن مفهوم التمايز كان موجودً و 

عدم وجود إحساس بالملكية المشتركة مع الشركاء يمنع السياسة من تحقيق كامل إن . بشكل كاف   الخاصة
 .إمكاناتها

 
 توفيرفي  على الدواملم يسهم  غير أنهقيمه األساسية، بتحاد األوروبي التزام االلمزيد" المزيد ل "يؤكد مذهب و 

مزيد من اإلصالحات في لتحث على تنفيذ احوافز  تقديمفي  دائًما جحنكما لم يمن الشراكة المتساوية،  مناخ
 .البلدان الشريكة

 
أن تصبح وسيلة روبية سياسة الجوار األو ل يمكنالستكشاف كيف  الرسالةفي هذه  المطروحةاألسئلة وتسعى 

طارً شركائهو مصالح االتحاد األوروبي كل من تعزيز في أكثر فعالية   أكثر اكتماالً إقامة شراكات إلى  يؤديا ، وا 
 .اتطلعاتهمل انعكاًسا أفضلالجانبان حيث يجد 

 
  سؤال محلاالتحاد األوروبي ليست  ءكامع شر  عالقات أعمقأهمية بناء إن. 
دول تغطية كل من في ستمر إطار واحد يينبغي أن هل اسة الجوار األوروبية؟ ينبغي الحفاظ على سيهل 

 الشرق والجنوب؟
 

  ك، فإن العديد من . ومع ذلدول الجوارمن دولة  16اإلطار الحالي لسياسة الجوار األوروبية يغطي
 معها كما يجبالتعامل ال يمكن  لمعالجتها مًعااالتحاد األوروبي وجيرانه كل من حتاج يالتحديات التي 

 .جيران الجيران ،دون األخذ بعين االعتبار، أو في بعض الحاالت التعاون مع
طرق  باستخداميجب أن تسمح سياسة الجوار األوروبية هل الحفاظ على النطاق الجغرافي الحالي؟  هل يجب

الجوار األوروبية،  لعمل مع جيران الجيران؟ كيف يمكن لالتحاد األوروبي، من خالل إطار سياسةلأكثر مرونة 
يمكن عمله لضمان مزيد من الترابط بين سياسة الجوار الذي مع جيرانهم؟ ما  علتفاالدعم جيرانه في أن ي

الشركاء في آسيا الوسطى، أو في أفريقيا، وخاصة في و األوروبية والعالقات بين االتحاد األوروبي وروسيا، 
 ؟منطقة الساحل والقرن األفريقي، ومع دول الخليج

 
  زيادة لمن خالل مؤسسات االتحاد األوروبي، يمكن يتم سياسة الجوار األوروبية  أن تنفيذفي حين
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 .نتائج أفضلتحقيق إلى  تؤديمشاركة الدول األعضاء أن 
أكبر؟  ثقالً سياسة للعطي أن تا من جانب الدول األعضاء مع مشاركة أكثر نشاطً  شموليةكيف يمكن لنهج أكثر 

 لسياسة؟املكية ل أقوى ةشاركوجود مهل يفضل الشركاء 
 

 لتوثيق الشراكة السياسية والتكامل االقتصادي تهدف أدوات  وطبقت وضعت سياسة الجوار األوروبية
 ،االرتباط، بما في ذلك االتفاقات بعيدة المدى مثل اتفاقيات لتحقيق هذا الهدف الطامحينمن الشركاء 

 .رة العميقة والشاملةومناطق التجارة الح
وضع  م هل يجبأ ،جميعلالهدف الصحيح ل ومناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة االرتباطاتفاقيات ل تمثل ه

 شركاء؟المصالح وطموحات بعض  تباينا لتعكس بدائل مصممة خصيصً 
 

 ات بين االتحاد األوروبي ومعظم تطوير العالقل إطاًرا خطط عمل سياسة الجوار األوروبية وضعت
 .لجوار األوروبيشركاء سياسة ا

 من الالزم بالنسبة أكبرهل هي األداة المناسبة لتعميق شراكاتنا؟ هي خطط عمل سياسة الجوار األوروبية  هل
وزيادة تحديد  تركيزتضييق نطاق المن  أن يستفيدواالشركاء، و وروبي، التحاد األل هل يمكنلبعض الشركاء؟ 

 األولويات؟
 

  كل الذي يحرزه تقدم ال ةراقبعلى م التحاد األوروبيااألوروبية  سياسة الجوار متابعةتقارير ساعدت
األهداف  معومقارنته ، عن كثب عملخطط  يمتلكون نيذشركاء سياسة الجوار األوروبية المن شريك 

 .المنصوص عليها في تلك الخططو المتفق عليها المشتركة 
من  شريك ات االتحاد األوروبي مع كلقيمة مضافة لعالقيمثل هذا النهج جميع الشركاء؟ وهل  يناسب هل

هل عداد التقارير؟ أبسط إلمن خالل آلية  الشركاءمصالح االتحاد األوروبي و/ أو تحقيق يمكن أن هل شركائه؟ 
لعناصر توصيل اا لمستوى مشاركة شريك سياسة الجوار األوروبية المعني؟ كيف يمكننا التقارير وفقً  تنظيميجب 

 ؟بصورة أفضل الرئيسية
 

 عبر مجموعة واسعة من المجاالت )بما في ذلك  يا للتعاون القطاعإطار  سياسة الجوار األوروبية  قدمت
والجمارك، والضرائب، والبيئة،  ،والشؤون الداخلية ،والتنمية الريفية، والعدالة ،والزراعة ،والنقل ،الطاقة

دارة الكوارث، والبحث واالبتكار   وما إلى ذلك.( الصحة،و والثقافة،  ،والشباب ،والتعليم ،وا 
ملكية على كال الجانبين؟ كيف الشراكات أكثر على المصالح المشتركة، من أجل زيادة المكن أن تركز هل ي

هل يتوجب استخدام ؟ و عليه هذا التغيير قد ينطوي الذيسياسة الجوار األوروبية التمايز تستوعب يجب أن 
 أو غيرها؟ عناصر جديدة لدعم تعاون أعمق في هذه المجاالت
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 وقد  ؛عززت اإلصالحاتكما السفر وتسهيل منح تأشيرة الدخول  تحرير التأشيراتعمليات  يسرت
 .دعم هذه العملياتلبرامج وجود االتصاالت، مع  زيادةفي شراكات التنقل  ساهمت

الجوار  جميع شركاء سياسةل بالنسبة أساسيًاعتبر ي والذيالضروري في هذا المجال، اإلضافي العمل  هوما 
 والمساعدة لالستفادة منالمزيد من الدعم إلدارة الهجرة أن تقدم األوروبية؟ كيف يمكن لسياسة الجوار األوروبية 

 التنقل؟
 

  الضعف با في الدول الشريكة سلبً  الرخاءيتأثر و . على حدوده الرخاءيسعى االتحاد األوروبي إلى تعزيز
 ،والتعددية ،وأوجه القصور في الديمقراطية ،صاد غير الرسميواالقت ،والفقر ،مثل عدم المساواة الهيكلي

التنمية االقتصادية واالجتماعية جهود الكثير من  عطلتلقانون. وباإلضافة إلى ذلك، تواحترام سيادة ا
 اتأو التغيير  ات الداخليةالصراع ات الناتجة عناالضطراببسبب شركاء في سياسة الجوار األوروبي لل

 ة.السريع ةالداخلي
مزيد من الجهد لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في البذل ي أن كيف يمكن لالتحاد األوروبي

ا؟ ا واجتماعيً ا وسياسيً اقتصاديً األجيال الشابة تمكين  يمكن البلدان الشريكة في سياسة الجوار األوروبية؟ كيف
إلصالحات بااألهداف على نحو أفضل  هذهربط مستدامة؟ وكيف يمكن العمل التعزيز فرص  يمكن كيف

التي تعد من المتطلبات األساسية واألمن،  ة،كمو والح ،اإلصالح القضائيو  في مجال مكافحة الفساد، الواجبة
 الستثمار األجنبي المباشر؟ا الجتذاب

 
  يةفعالبمواجهة التحديات القائمة بغية و  ،بالده على حدود االستقراريسعى االتحاد األوروبي لتعزيز ،

سياسة الأنشطة  يتم تنفيذ. حتى اآلن تعاونال أدواتمن جميع  أن يستفيداالتحاد األوروبي يجب على 
ال األمن المشترك خارج إطار سياسة الجوار األوروبية. سياسة الدفاع و و ة، المشترك يةالخارجية واألمن

فحسب، نحو الديمقراطية التقدم في تعطيل مستوى عدم االستقرار في بعض الدول الشريكة يتسبب 
خطيرة على االتحاد األوروبي،  اآثار  لهكما أن ، كذلك قانون، وينتهك حقوق اإلنسانيهدد سيادة ال هولكن

 ة.غير النظامية والتهديدات األمني مثل تدفقات الهجرة
 أنشطةدمج  ؟ يجبأن تتعامل مع الصراعات واألزمات في الجوارسياسة الجوار األوروبية  يتوجب علىكيف 

إطار سياسة  داخلعلى نحو أفضل  ،المشترك واألمن الدفاع وسياسة المشتركة، واألمنية الخارجية السياسة
 ، وكذايجب أن يكون لها دور أكبر في وضع تدابير بناء الثقة وا جراءات ما بعد الصراعهل الجوار األوروبية؟ 

 المؤسسات ذات الصلة؟و  الدولةمستوى البناء على أنشطة 
لوقاية من التطرف، ومكافحة لعلى العمل مع الشركاء من التركيز سياسة الجوار األوروبية أن تعزز ينبغي هل و 

 اإلرهاب والجريمة المنظمة؟
 ؟أهمية أكبرسياسة الجوار األوروبية إصالح القطاع األمني  أن توليينبغي هل و 
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  ًئهشركا مع بالتعاون. عاون اإلقليميالتتعزيز أال وهو  اواضحً  اتشمل سياسة الجوار األوروبية هدف ،
 الشرقية يةشراكة الجنوبالفي  من خالل االتحاد من أجل المتوسط  نهج التعاوناالتحاد األوروبي  انتهج

 .في الشرق
كيف و ؟ منها لغرضا معهذه األشكال تتناسب ؟ هل مضافةالقيمة ال يزيدأن البعد متعدد األطراف  هل يستطيع

أن نتعاون بشكل أفضل  نايمكنهل ؟ بفعالية يمكننا استخدام أطر أخرى أكثر مرونةهل ا؟ يمكن تعزيز فعاليته
جامعة الدول العربية، و  ،أوروبا في والتعاون األمن ومنظمةمع الجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى )مجلس أوروبا، 

 واالتحاد اإلفريقي(؟ ،اإلسالمي التعاونومنظمة 
 لتواصل مع كذلك إلى اتسعى  هاعلى نطاق واسع مع الحكومات، ولكن تعمل سياسة الجوار األوروبية

، وخاصة في البلدان لمنظمات المجتمع المدني الرصد إمكانيات، بما في ذلك تعزيز المجتمع المدني
 .لعمل، لحرية كبيرةبحرية كاملة، أو المجتمع المدني يحظى فيها التي 

هل هناك ما ؟ نطاقأوسع على التواصل مع المجتمع المدني من سياسة الجوار األوروبية تزيد كيف يجب أن 
 ؟ةشريكفي البلدان اللسكان لمختلفة المناطق ال لتتبعيمكن القيام به 
لتعزيز الروابط بين مجتمعات األعمال مع الشركاء االجتماعيين )النقابات العمالية  عمله ما الذي يمكن

؟ ما الذي يمكن عمله لتعزيز الروابط بين المجتمعيوار وتعزيز الحوفيما بينها، ومنظمات أصحاب العمل( 
 سائل اإلعالم؟و والشباب، و  والمرأة، ،والسلطات المحلية ،والجامعات ،المجتمعات العلمية

 
  يجب أن و شراكة حقيقية مع الدول المجاورة لالتحاد األوروبي،  إلى تنفيذسياسة الجوار األوروبية تسعى

 ويشجعه. التنوع ذلكعكس ي
واحترام التنوع الثقافي،  ،سياسة الجوار األوروبية المزيد من الجهد لتعزيز الحوار الدينيأن تبذل يمكن  كيف

سياسة الجوار األوروبية، وكيف في ا زيادة التفاهم بين الثقافات أكثر تحديدً أن تكون يجب هل ؟ التحيزومواجهة 
 معالجة التمييز ضد الفئات الضعيفة؟ اعد علىأن تسهذا؟ كيف يمكن لسياسة الجوار األوروبية  يمكن تحقيق

 
III. نحو شراكة تتميز بتركيز واضح وتعاون مالئم 

سياسة الجوار األوروبية الشريكة في أعضاء االتحاد األوروبي و عدد من الدول ل والتعليقات األولية اتخبر ال تشير
 :والتفحصمزيد من التشاور ات الخضوع للأولوي ضمنتأتي أربعة مجاالت إلى مراجعة الهذه  علىالبلدان 
 التمايز 
 التركيز 
 المرونة 
 الملكية والرؤية 
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 تحديات التمايز .1
 
مع  توثيق عالقتهمإلى  ون، ويطمحعلى مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملةبعض الشركاء في الشرق ل قب  ي  

 أبعد ما يكون عن االستهالكيزال ال  لعالقةل األكبر نطاقالعلى الرغم من أن و . قدر اإلمكان االتحاد األوروبي
االرتباط اتفاقيات  التعاون ليتجاوزأفق  لتوسيعجانبهم  من اتهناك تطلعإال أن في أي من هذه الحاالت، 

 ومناطق التجارة الحرة.
 
لقد عن الصراع المسلح.  ن الشريكة وعدم االستقرار الناتجتطلعات البلدا متزايد بينهناك تباين في الجنوب، و 

في المنطقة.  ةت جذرياتغير في حدوث وما بعده  2011العالم العربي في عام التي شهدها حداث األ تسببت
تحوالت بآخرون  ة؛ فيما يمرإيجابي ةسياسي اتتغيير أسفرت هذه األحداث عن ، ينلبعض الشركاء الجنوبيبالنسبة 
 .في نزاعات طال أمدها نيعالق ظلوا كما أن هناك منلتداعيات األزمة السورية،  يتعرضون أومعقدة، 

استكشاف صيغ عالقة جديدة لتلبية تطلعات واختيارات العمل تدريجيًا على يتعين على االتحاد األوروبي هل 
 لشراكة السياسية والتكامل االقتصادي؟لالمرحلة النهائية  االرتباطأولئك الذين ال يعتبرون اتفاقيات 

 ،في فيلنيوس ،2013في مهام مؤتمر قمة الشراكة الشرقية ا االتحاد األوروبي قدمً  يمضيكيف ينبغي أن 
الزدهار االقتصادي القائم على قواعد منظمة التجارة لمنطقة مشتركة أوسع  بإنشاءهدف طويل األجل ال لخدمة

 العالمية والخيارات السيادية في جميع أنحاء أوروبا وخارجها؟
 الذينلشركاء لمختلفة من العالقات  اأنواع يمثل امتغير  التشكي ليضم اسة الجوار األوروبيةيتسع نطاق سيهل 

 مستويات مختلفة من المشاركة؟ ونختار ي
 
 . التركيز2

على نطاق ا يعمل حاليً على النحو المبين في خطط العمل، تعاوننا مع شركاء سياسة الجوار األوروبية، إن 
جدول أعمال  مشاركة أكثر فعالية عند األوروبية ستكونا. وتشير التجربة إلى أن سياسة الجوار واسع جدً 

مصالح االتحاد األوروبي  ةستعراض إلى توضيح ماهيويحتاج اال. وشركائها مشاركة حقيقيةاالتحاد األوروبي 
الشراكة بين االتحاد تقدم تعزيز ذلك على يساعد ساالهتمام المشترك. مجاالت أقوى و ، من شركائه وكل شريك

 .األوروبي والبلدان المجاورة
 مشتركمجاالت االهتمام الأقوى أن  إلىالتقييم األولي يشير ، تاريخهرسمية حتى المشاورات غير ال استناًدا إلى

 :ليئه هي كما ياالتحاد األوروبي وشركابين 
 لدى دول األولويات من لة والمستدامة وتعزيز فرص العمل الشام والتنمية االقتصادية التجارةعزيز ت

من سبل العيش الريفية  تبدأفي مجاالت وذلك حة االتحاد األوروبي ذاته، مصل خدمبما يالجوار، 
 .واألسواق الرقميةحتى إجراء األبحاث التقليدية 
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 ال سيما في مجاالت النقل المستدام والطاقة. التواصلمشتركة قوية في تحسين  وهناك أيًضا اهتمامات ،
 .سالمة الطاقة اة، وكذالطاقكفاءة و في زيادة أمن  مشترك اماهتما وهناك أيضً 

  ًللعمل  اأساسيً  ااالستقرار شرطً يمثل . الجوارمنطقة عدد من النزاعات التي تؤثر على ا يوجد حالي
االتحاد األوروبي والدول األعضاء إلى بذل المزيد من الجهد يحتاج و تعزيز االزدهار.  المشترك بغية

الجريمة الناتجة عن و تنشأ عن حاالت الصراع، التي  األمنيةمع شركائنا لمواجهة التهديدات  بالتعاون
 .إدارة األزمات والكوارث االشتراك في المنظمة واإلرهاب، وتطوير قدرتنا على

  ضمان سيادة القانون وحقوق اإلنسان والديمقراطية هي المفتاح إن . ةكمو الحيواجه شركاؤنا تحديات
القضايا  الدولالقانون، تعالج ب الثقةتعزيز  . من خاللو دول الجوار الشريكةمواطنالذي يحتاجه األول 

 ،، مثل محاربة الفساد واالحتيالعلى حد سواء لمستثمرين المحليين واألجانبا التي تحظى باهتمام
 .ا إلى المعايير الدوليةاستنادً  ،العامة، بما في ذلك الرقابة الداخلية العامة األموالإدارة وتعزيز 

  وخاصة التنقلتعزيز إن . هلالتحاد األوروبي وشركائبالنسبة للتعاون  ائيسيً ر  مجاالً  لهجرة والتنقلاتمثل ،
كل من إيجابية على  آثارغراض مهنية، له ألوالتدريب  ،العلمي والثقافيالتدريب و  ،في مجاالت التعليم

 اتهريب البشر والهجرة غير الشرعية تحديً  ويمثل التعامل معاالقتصادات والمجتمعات على حد سواء. 
 ا.مشتركً 

  األمن الصحي، والتهديدات التي  يأتيلحدود ل عابرةآثار  التي لها التحديات المشتركةسائر ضمن
 .وتغير المناخ ،تتعرض لها البيئة

  التواصل شبكاتل التبادل التعليمي وغيرها من ، بما في ذلك من خالالشبابيادة التواصل مع يمكن لز ،
زيادة  هدعمسيواصل االتحاد األوروبي و ستقبل. ة مشتركة للما في تطوير رؤيا رئيسيً لعب دورً يأن 

 .للمرأةالفرص المتاحة 
 

مناطق  حول أقوى هسخ بين االتحاد األوروبي وشركائرا تفاهماالستعراض فرصة للتوصل إلى يمثل هذا 
 تمضي قدًما.. وسيكون هذا هو األساس لشراكة أقوى ةالمشترك اتاالهتمام

 
 :أن تركز المشاورات على األسئلة التاليةفي هذا الصدد، نقترح و 

  أو األولويات اإلضافية هي البدائل ، ما موافقًا كنتالمقترحة؟ إن لم  مجاالت التركيزهل توافق على
 ؟هاالتي تقترح

 أو  اتقطاعما هي الو مع االتحاد األوروبي؟  مشركاء من حيث عالقاتهال التي يراهاولويات األا هي م
 تحظى باهتمام أقل من جانب ما هي المجاالت التي؟ هافي تطوير  ونرغبي التيمجاالت السياسة 

 لشركاء؟ا
 ينبغي  تعتقد أنهلمعالجة األولويات التي الالزمة  السليمةا األدوات سياسة الجوار األوروبية حاليً  ىهل لد

 كيف يمكن أن تساهم الحوارات القطاعية؟و ؟ عليها أن تركز
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  تعميق التعاون تعود بالفائدة على أن  من شأنهااألدوات الجديدة التي كذلك، ما هي األمر إذا لم يكن
 في هذه القطاعات؟

 دعم التركيز على عدد محدود من القطاعات الرئيسية، للشركاء الذين ي أنيف يمكن لالتحاد األوروبي ك
 يفضلون هذا؟

 
 نحو أدوات أكثر مرونة .3
وتوسع فيها،  سياسة الجوار األوروبيةأدوات روبي االتحاد األو  الماضية، وضع ةمدى السنوات العشر  على
 :لى العناصر الرئيسية التاليةإا حاليً  هذه األدوات ستندوت

o األوروبية في اإلطار م العالقات بين االتحاد األوروبي وغالبية الدول الشريكة في سياسة الجوار يتنظ
 .لتعاوناو أو اتفاقيات الشراكة االرتباط اتفاقيات  تقدمهي ذالقانوني ال

o شريكة في سياسة من الدول الدولة  12حتى اآلن مع االرتباط خطط العمل أو جداول أعمال  تتوافق
 .تقرير سنوي عن تنفيذ أولويات خطة العمل يصدرمن هذه البلدان، بلد الجوار األوروبية. لكل 

o ين تقرير و  ةتيجية واحداسترا رسالة ةالسنويالجوار ضم حزمة تلى التقارير المرحلية السنوية، باإلضافة إ
الشراكة من أجل الديمقراطية واالزدهار المشترك مع  حول اأحدهمتنفيذ أولويات التعاون اإلقليمي،  حول

 .واآلخر بشأن الشراكة الشرقية ،الشركاء في الجنوب
o سياسة الجوار األوروبية في حوارات ثنائية منتظمة مع معظم الدول الشريكة  بيو األور االتحاد  يعقد

االرتباط أو اتفاقات الشراكة المنصوص عليها في اتفاقيات  التبادل الرسميذلك يشمل و أشكال مختلفة. ب
(. الفرعية واللجان القطاعية يات،/ التعاونالجمعيات ولجان، يات/ التعاونالجمعياتمجالس والتعاون )

حوارات الخاصة بكل السائر خرى، مثل حوارات حقوق اإلنسان و األواجهات الالعديد من  كذلكهناك و 
 .قطاع

o للدول الشريكة في سياسة الجوار األوروبية. ومن الهادف مالي الدعم مبالغ كبيرة من الم يقدتم بالفعل ت
. ومن المقرر عقد استعراض 2020-2014 في الفترة منمليار يورو  15 تقديم حواليالمتوقع 

لية الجوار األوروبية في آلتمويل ال وتفعيل فرصة كبيرة لضبط توزيع وهي، 2017منتصف المدة لعام 
مرونة من خالل باالتحاد األوروبي على االستجابة  قدرةلتأكد من ، وكذا لضوء نتائج هذه المراجعة

 .في المنطقة التغيرعة يسر للتطورات التعاون المالي 
o  بلد على كل واألولويات المنفردة لحتياجات مع االعمل لتكييفها بشكل أفضل التبسيط خطط يمكن كيف

 حدة؟
o  ؟تقارير السنويةالوثيق لتقديم التكامل السياسي واالقتصادي تحتاج البلدان التي لم تطلب هل 
o  لعمل؟لا خطط مع الدول التي ليس لديها حاليً  أن يضع هيكاًل للعالقات التحاد األوروبيلكيف ينبغي 
o  بعض الشركاء ال يرغب  حيث السياق مع (المزيد للمزيدأن يكيف مبدأ )كيف يمكن لالتحاد األوروبي
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المزيد من اإلصالحات تنفيذ حوافز الحترام القيم األساسية و  بغية توفيرتكامل أوثق، في تحقيق 
 الرئيسية؟

o المتفق عليها عندما يواجه بلد المشتركة أهداف اإلصالح  مقارنًة معتقييم التقدم المحرز يمكن ف كي
 الالجئين؟تدفق النزاع المسلح أو  على سبيل المثال، ةكبير  ةخارجي اطً و شريك ضغ

o  لتطورات في الدول الشريكة لأكثر مرونة و فعالية واالستجابة بكيف يمكن لالتحاد األوروبي االنخراط
 من حاالت الصراع؟ ةالمتضرر 

o  للتطورات سريعة التغير في أكثر فعالية بالستجابة لوروبي ألاالتحاد ا التي يحتاج إليهاما هي األدوات
 ؟الجوار

o ؟ كيف يمكن مناسبًااالتحاد األوروبي المقدم من  عم الماليدتوصيل الل اختيار قطاعات وآليات ه
 ؟هوضوحهذا الدعم و  تعزيز تأثير

 
 الملكية والرؤية .4

 
عبر و الشركاء،  من قبللملكية ل باالفتقاراالنتقادات المتكررة لسياسة الجوار األوروبية هو الشعور أكثر من 

جهود ماسة لبذل . ومن الواضح أن هناك حاجة هاتأثير أهداف السياسة و بالجمهور وعي ضعف مجتمعاتهم، و 
في سياق استعراض سياسة الجوار األوروبية لتحسين كل من ملكية هذه السياسة من قبل الدول الشريكة  حثيثة

 .االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة إلىعلى حد سواء  اهنتائجو  اأهدافه توصيلو 
 

 تستوعب هذه السياسةسياسة الجوار األوروبية؟ كيف يمكن أن  من خاللالشركاء إليه سعى يالذي ماذا 
 ؟بشكل أفضل مصالحهم وطموحاتهم

 
على وجود شراكة  وتقديم الدليل ،اأكثر احترامً  بوصفهايمكن تطوير طرق العمل التي ينظر إليها الشركاء هل 

 لتقارير السنوية؟على ا أن يؤثر هذاين؟ كيف ينبغي يمتساو بين طرفين 
 

خيارات الشركاء على  بهدف التركيزا، أكثر تعاونً لتصبح هياكل سياسة الجوار األوروبية  تحسينيمكن هل 
 لمشاركة؟من اوتمكين جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في جميع أنحاء البلدان الشريكة 

 
حتى يتمكن الجماهير ، قصيرةخالل فترة زمنية ة بها المنوطفوائد ال أن تحققلسياسة الجوار األوروبية  يمكنهل 

البلد  جانب االتحاد األوروبي؟ ومنجانب من ذلك تحقيق  هيتطلب الذيقيمة هذه السياسة بسهولة؟ ما  من إدراك
 الشريك؟
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حيث بالمنح، سياسة  من بدالً  اتاستثمار شكل كيف يمكن إعادة صياغة الدعم المالي لالتحاد األوروبي في 

 لبلد الشريك؟ل النشط دورال يتضح
 

 االتحاد األوروبي على نحو أكثر فعالية في تصميم السياسات في عضاءاألكيف يمكن أن تشارك الدول 
، بما في ذلك السياسة الخارجية واألنشطة األمنية ذات الصلة؟ كيف يمكن ألنشطة الدول أعضاء وتنفيذها

 الجوار األوروبية؟سق بشكل أفضل مع سياسة تاالتحاد األوروبي أن ت
 

الشعور دة على بناء المزيد من حاسم في المساع سيكون لها أثرهذه المرحلة من التشاور مع الجمهور إن 
 ة مستقباًل.سياسة الجوار األوروبيبتواصل أكثر فعالية تحقيق تمهيد الطريق لو الملكية، ب
 

IV.  الخطوات القادمة 
والغرض لسياسة الجوار األوروبية. االتجاه المستقبلي  حول يسلنقاش السياإلى وضع إطار لهذه الوثيقة تهدف 
أصحاب المصلحة في جميع و ذلك هو التشاور على أوسع نطاق ممكن مع الشركاء في الدول المجاورة من 

مع مجموعة واسعة وكذا تشاور مع الدول األعضاء والشركاء، ن. سوف على حد سواء أنحاء االتحاد األوروبي
ومؤسسات الفكر والرأي،  ،والمجتمع المدني ؛البرلمانات، بما في ذلك البرلمان األوروبي مثللة من الجهات الفاع

المنظمات الدولية  ةشاركم سوف نعمل على دمجو األكاديمية. و الشركاء االجتماعيين، واألوساط التجارية و 
عن مؤسسات  فضالً  ،ي أوروباف مجلس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون وتحديًدا، الجوارالرئيسية العاملة في 

مكتوبة. ومن المتوقع  همرصة تقديم مساهماتبفن من الجمهور و المهتم األفراد وسيحظىالتمويل الدولية الكبرى. 
 .التشاور حول هذه الوثيقة حتى نهاية يونيويستمر أن 
 


