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  األوروبية المفوضية

  صحفي بيان

  أقوى لجوار أقوى شراكات :األوروبي الجوار سياسة مراجعة
 

   صالبة أكثر لجوار أقوى شراكات يقترح األوروبي االتحاد
 

                                                                        األوروبي الجوار سياسة مراجعة

  2015 لثانيا تشرين 18 ،بروكسيل

  

 اليوم األمنية والسياسات الخارجية لشؤونل األوروبي لالتحاد األعلى والممثل األوروبية المفوضية كشفت
 األوروبي لالتحاد الجديد التوجه تفصيل مع ،األوروبي الجوار سياسة مراجعة لعملية الرئيسية الخطوط

 والدول األعضاء الدول مع موسعة مشاورات بعد المراجعة جاءت وقد .ينوالجنوبي ينالشرقي جيرانه تجاه
   .االكاديمية والمنتديات المدني والمجتمع الدولية والمنظمات الشريكة

 جيراننا مع أقوى شراكة ان" :موغيريني ريكاييدف األوروبية المفوضية رئيس ةنائب/العليا ةالممثل توصرح
 في اإلرھابية الھجمات ان .حدودنا وخارج خلدا  عدة تحديات نواجه بينما االوروبي لالتحاد أساسية تعتبر
 نواجه اننا اخرى مرة تظھر والعراق، وتركيا ومصر لبنان في األخيرة والھجمات الجمعة، يوم باريس
 اولحون امنا أكثر بيئة معا نبني أن يجب . الدولي المجتمع من موحد بشكل تواجه ان يجب عالمية تحديات

 الجذرية االسباب ومواجه الفقيرة المناطق في والنمو التنمية ودعم ككل منطقتنا تواجه التي االزمات حل
 الدفاع في تستمر سوف التي األوروبي الجوار لسياسة الحالية المراجعة ھدف ھو تحديدا ھذا ان.لھجرةل

 .األمنية الشؤون في أكبر  تعاون في الشركاء تدمج وسوف االنسان، وحقوق المشتركة قيمنا عن
 على ناوقدرت ومجتمعاتھم الشركاء مرونة لتعزيز طرق لتوفير تسعى اليوم تحديدھا تم تيال اإلجراءات

   " . المشتركة أھدافنا نحو معا بفاعلية العمل

 الحاحا األكثر التحدي ان" :نھا يوھانس التوسع ومفاوضات األوروبي الجوار سياسة مفوض وأضاف
 والحكم والفساد الفقر لكن .جميعا يھددنا والتطرف رھابواإل النزاعات ان .الجوار دول استقرار ھو امامنا
 ضروري ھو حيثما شركائنا مع عالقتنا في التركيز سنعيد لذلك، .األمن النعدام درامص أيضا ھي السيء
 الشباب تشغيل على كبير تركيز مع االقتصادي، التنمية وتحديدا، .الحقيقية المشتركة مصالحنا على
   ."فتاحالم ھي المھارات ستكونو

   والملكية فاضلةوالم ستقراراال

 وزيادة المفاضلة .تفويضھا في الرئيسية السياسية األولوية االستقرار تعتبر األوروبي الجوار سياسة
 بأن اإلقرار مع الجديدة، األوروبي الجوار سياسة في إضافية رئيسية عناصر ستكون المشتركة الملكية
 فيما دولة كل  رغبات يعكس بشكلو ،األوروبي االتحاد ومعايير مةبأنظ للتقيد يطمحون الشركاء كل ليس
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 القيم عن الدفاع في يستمر سوف األوروبي االتحاد .األوروبي االتحاد مع شراكتھا ومجال بطبيعة يتعلق
 االنسان وحقوق الديمقراطية لتعزيز فعالية أكثر طرق إليجاد ساعيا األوروبي الجوار سياسة عبر العالمية
   .القانون وسيادة األساسية ياتروالح

  

  الرئيسية القطاعات

 خلق فان وتحديدا الشمولية، االقتصادية التنمية لدعم الجھود وتبذل ستجند الجديدة األوروبية الجوار سياسة
 جديد تركيز ھناك سيكون .االقتصادي لالستقرار رئيسيةال جراءاتاال ضمن  سيكون بابللش عمل فرص
 ومحاربة النزاعات منع مجال في تحديدا االمن، قطاع في الشريكة الدول مع أكبر مجھود بذل على

 والقانوني اآلمن والتنقل الحراك وھي اال إضافية أولويات وھناك .التطرف جماح كبح وسياسات اإلرھاب
 العمل على خاص  تركيز  وضع سيتم وأخيرا، .البشر وتھريب واالتجار القانونية غير الھجرة مع والتعامل

   .المناخية التغييرات مع والتعامل الطاقة توفيرل الشركاء مع

   الشراكة نحو جديد وتوجه وفعالية أكبر مرونة

 وجھة من السياسية األولويات معالجة اجل من شركائه مع عالقاته تركيز إعادة يعرض األوروبي االتحاد
 لرفع رئيسي عنصر يعتبر وھو الشركاء مع الخيار ھذا نقاش سيتم .للشراكة كأساس الطرفين نظر

 في السياسة وتنفيذ تحديد في مكثف بشكل األعضاء الدول اشراك ھو أيضا الھدف .بالملكية اإلحساس
   .المجاورة الدول

 السنوية الرزمة الغاء يتضمن بما الجديدة، العمل أساليب بعض ستطرح الجديدة األوروبي الجوار سياسة
 كل عمل وخطة طبيعة مع ليتالءم أفضل بشكل مصمم سيكون التقارير اعداد .الدول قاريرلت التقليدية
   .عالقة

 بحيث مرونة أكثر بطريقة المتوفرة المالية الموارد لتشغيل تسعى سوف األوروبي للجوار الجديدة السياسة
 ھناك يكون أن ويتوقع .الجوار في التحديات امام أسرع بشكل والرد التعامل من األوروبي االتحاد يتمكن
   .والشباب االجتماعيين والشركاء المدني المجتمع مع أكبر تعامل

 من االتحاد .2015 عام في ريغا قمة مع يتماشى بما الشرقية الشراكة تقوية سيتم ،اإلقليمي المستوى على
 المجاورة الدول بين التعاون دعم في أكبر دوار تلعب أن يمكن المتوسط األبيض البحر منطقة اجل

 حيثما الجوار بعد ما أخرى إقليمية أطراف إلشراك ستسعى األوروبي للجوار الجديدة السياسة .الجنوبية
   .اإلقليمية التحديات معالجة عند مناسب ھو

   الالحقة الخطوات

 الدول مع المشترك البيان في اليوم عنھا الكشف تم التي المقترحات نقاش سيتم القادمة، األشھر خالل
   .المستقبلية العالقات وشكل الجديدة لألولويات مشترك تحديد الى النظر مع الشريكة والدول عضاءاأل
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   :المعلومات من للمزيد

  :الصحفي للبيان الرابط

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/ 

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm 

 

  اقرأ االعالن المشترك

 رابط

 

  خلفية

 من اجل مساعدة االتحاد األوروبي في دعم وتعزيز 2004تم إطالق سياسة الجوار األوروبي في العام 
االتحاد األوروبي يبقى ملتزما بھذه األھداف، .  حدودهاالستقرار واالمن واالزدھار في الدول األقرب الى

لكن االحداث في األعوام األخيرة أظھرت الحاجة لتوجه جديد، وإعادة تحديد األولويات وتقديم طرق 
  . جديدة للعمل

المراجعة، المقترحة من قبل الرئيس يونكر والتي طلبتھا الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، خضعت 
 مساھمة من الدول األعضاء والحكومات الشريكة 250عامة التي جمعت ما يزيد عن لمشاورات 

ومؤسسات االتحاد األوروبي والمنظمات الدولية والشركاء االجتماعيين والمجتمع المدني واالعمال 
االستجابة الشاملة تؤكد الحاجة لتغيير في . التجارية والمجتمع األكاديمي وأعضاء آخرين من الجمھور

  . اسة الجوار األوروبي من ناحية المحتوى واألساليبسي

  
 
 
 
 
Contacts : 

• Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70) 

• Catherine RAY (+32 2 296 99 21) 

• Nabila MASSRALI (+32 2 296 92 18) 

• Adam KAZNOWSKI (+32 2 298 93 59) 

• Anca PADURARU (+ 32 2 296 64 30) 

 

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email  
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