
 

  
: وثيقة االستشارات المشتركة
نحو سياسة جوار أوروبية 

  جديدة



 عالقة خاصة : المقدمة. 1

مع بلدان الجوار، نحتاج إلى تعاون وشراكة أوثق لتعزيز عالقاتنا و. نحتاج ألوروبا أقوى عندما يتعلق األمر بالسياسة الخارجية
 . االقتصادية والسياسية

الجوار بهدف  دولعلى االتحاد تطوير عالقة خاصة مع ينبغي  "هاد األوروبي على أنمن معاهدة االتح) 1 (8وتنص المادة 
 ".على أساس التعاونالسلمية  سلمية ووثيقةعالقات بتتميز و قيم االتحاد على تعتمد حسن جوارو ازدهارإقامة منطقة 

 عالقات أوثق بين االتحاد األوروبي لتطوير") وروبا أوسعأ"وثيقة  (2003بية للجوار في عام جرى تصميم السياسة األورو
زيادة الوصول إلى السوق احتمال ي أوثق مع االتحاد األوروبي ووبلدان الجوار، بما في ذلك إتاحة الفرصة لتكامل اقتصاد

ًوقضت الخطة بأن يكون التكامل تدريجيا، من خالل تنفيذ إصالحات سياسية واقتصادية ومؤسسية . الداخلية لالتحاد األوروبي
 .صعبة، والتزام بالقيم المشتركة

ًوخالل األعوام العشرة الماضية، حصلت تطورات سياسية مهمة في الجوار الذي بات اليوم أقل استقرارا مما كان عليه قبل 
فعلى سبيل المثال، في الشرق، ازدادت التحديات بالنسبة إلى عدد من بلدان الشراكة الشرقية، من األزمة في . عشر سنوات

ًيضا ً إلى النزاع الحالي في أوكرانيا، وذلك بسبب السياسة الخارجية الروسية األكثر تصلبا والتي أدت أ2008ا في عام جورجي
، مما خلف 2011وفي الجنوب، تعاني سوريا من الحرب األهلية منذ عام . االتحاد األوروبيو روسيا إلى تفاقم االنقسامات بين

ًأثرا قويا على جيرانها ًوخالل األعوام الثالثة الماضية، شهدت مصر أيضا تغييرات . ً ليبيا نزاعا في الوقت الراهنكما تشهد. ً
ت عملية السالم في الشرق األوسط متوقفة وقد وقعت العديد من األعمال الجهود الكبيرة المبذولة، ما زالورغم . سياسية معقدة

االتحاد ه األحداث إلى زيادة التحديات التي يواجهها وأدت كل هذ. 2014العدائية، بما فيها ما حصل في غزة في عام 
 ً، مما فاقم أيضا الضغوط االقتصادية واالجتماعية وحركات الهجرة غير الشرعية وتدفق الالجئين على السواءاألوروبي وجيرانه

 . دى إلى تطلعات متفاوتةأوالتهديدات األمنية، و

ار، إذ تم تعزيز العنصر اإلقليمي مع تطور عملية برشلونة في اتجاه إنشاء ت السياسة األوروبية للجوخالل هذه الفترة، تطور
ًوتطور محتوى السياسة هو أيضا . 2009، وتم إطالق الشراكة الشرقية في عام 2008االتحاد من أجل المتوسط في عام 

الشراكات الخاصة بالتنقل في لة، وتجارة حرة عميقة وشاموقد بات على بلدان الجوار اليوم النظر في إقامة مناطق . بشكل كبير
عالوة على ذلك، تمت مراجعة السياسة األوروبية للجوار في . نجاز البعض من هذه األمورإوتم . ٍأو نظام خال من التأشيرات

 من نتائج إلى بعض التقدم، ا لتصميم استجابة ألحداث الربيع العربي الذي أدت انتفاضاته الشعبية وما ترتب عليه2011عام 
ًكما في تونس، وانما أيضا إلى مزيد من عدم االستقرار واال ً مختلفة جدا في مراحل االنتقاليةوكانت ال. ضطرابات السياسيةٕ

  .بحسب البلد الذي حصلت فيهطبيعتها 

لذلك لم . ًولم تتمكن السياسة األوروبية للجوار دائما من االستجابة بشكل مناسب لهذه التطورات أو للتطلعات المتغيرة لشركائنا
  . ًتتحقق مصلحة االتحاد األوروبي هو أيضا بالكامل

ووسعت .  وبالنسبة إلى مختلف قطاعات السياسةككللقد أظهر الشركاء اختالفات متزايدة في االلتزام مع االتحاد األوروبي 
االت األخرى، توقفت عملية السياسة األوروبية للجوار نطاق نفوذ االتحاد األوروبي في بعض المجاالت، لكن في عدد من المج

ٕويعود ذلك جزئيا إلى المصالح المتنافسة والى عدم اهتمام جميع الشركاء . اإلصالح  بإقامة شراكة خاصة مع االتحاد بالتساويً



كما واجه االتحاد األوروبي أزمة اقتصادية كبرى خالل األعوام األخيرة، مما أثر . األوروبي بموجب نموذج التعددية والتكامل
 . ًتما على جيرانناح

ًتترك اإلصالحات السياسية واالقتصادية وقعا كبيرا على المجتمعات واالقتصادات، كما بينت التجربة الخاصة باالتحاد  ً
ويقيم الشركاء المنافع في المدى الطويل وكذلك التكاليف الناجمة في المدى القصير كنتيجة لعالقتهم مع االتحاد . األوروبي

   . السياسة األوروبية للجواراألوروبي بموجب

 مع مختلف األطراف الفاعلة، بما فيها في العملكل منهم فيه وتحدد االتجاهات االستراتيجية لجيراننا المدى الذي يرغب 
واختار بعض الشركاء السير بشراكة أوثق مع االتحاد األوروبي، وأبدى االتحاد األوروبي من جهته استعداده . االتحاد األوروبي

ًواختار شركاء آخرون مسارا مختلفا. عميق عالقاته معهملت ويحترم االتحاد األوروبي هذه الخيارات السيادية وهو مستعد إليجاد . ً
  . أشكال أخرى من االلتزام

وبالنظر إلى كل هذه األمور، ثمة حاجة واضحة اليوم لمراجعة الفرضيات التي ارتكزت عليها السياسة، باإلضافة إلى نطاقها، 
، بما في ذلك كيفية مساهمة مختلف قطاعات السياسة في التعاون بشكل أفضل، الوسائلالطريقة التي يجب بها استخدام و

وتهدف هذه المراجعة إلى ضمان تمكن السياسة األوروبية للجوار في المستقبل من . ن ربط األولويات الداخلية والخارجيةلتأمي
كما يتعين عليها النظر في ما إذا . الستقرار واألمن واالزدهار المشترك مع شركائنا منطقة من اإقامةأن تدعم بفاعلية أكبر 

  . صالح االتحاد األوروبي وشركائهتحقق طاقتها الكاملة، وما يمكن إنجازه لتقويتها ل" العالقة الخاصة"كانت 

 المنشودة ةألوروبية للجوار مع الغايمن الضروري إجراء تحليل أوضح لمصالح االتحاد األوروبي وشركائه لمالءمة السياسة ا
فمن ناحية، من الضروري استشارة الشركاء بالنسبة إلى مصالحهم وطموحاتهم من هذه الشراكة، ويتعين على االتحاد . منها

  .  أخرى أن يحدد بمزيد من الوضوح أهدافه ومصالحه الخاصة، مع تعزيز القيم التي ارتكز عليهاةاألوروبي من ناحي

 بالتكامل، يجب أن تنظر ًامطلق ًاوفي حين أن هناك التزام. طلبات الشركاء على اختالف طموحاتهمتلبي المراجعة ويجب أن 
ًويبقى االتحاد األوروبي ملتزما بضمان تحقيق القدرة الكاملة لكل  .تنا ونعمقهاشراكب ًقدمابها  نمضي الطريقة التيفي المراجعة 

  .حتى اليوماس اإلنجازات المحققة شراكة على أس

ًظهر الشركاء التزاما أقل أو عدم التزام، يجب أن تنظر مراجعة السياسة األوروبية للجوار في األسباب وفي سبل أحيث و
بعض الشركاء من خارج إشراك إلى في الوقت الراهن وقد يكون ثمة حاجة . مالءمة التطلعات من الجانبين بصورة أفضل

ها، نيقة يمكن بها لالتحاد األوروبي مواجهة األزمات والنزاعات، بما في ذلك الطويلة مكما يجب النظر في أفضل طر. الجوار
  . مع األخذ في االعتبار مصادر التأثير والضغوط على شركائنا لتحديد مواقفهم السياسية، بما فيها تجاه االتحاد األوروبي

، ة خارجية شاملة لالتحاد األوروبيسياسمن  ًزءا ال يتجزأج السياسة األوروبية للجوار الفاعلة لكتشوفي هذا السياق، يجب أن 
  .  الخاصة باالتحاد األوروبي والدول األعضاءلياتستخدم جميع اآلتمقاربة شاملة تتسم ب

وفي هذا اإلطار، قرر رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر مراجعة السياسة األوروبية للجوار خالل السنة األولى من 
شريكة وأعربت بلدان . اقتراحات في هذا الصددوقدمت كما دعت الدول األعضاء إلى إجراء مراجعة . فوضية الجديدةوالية الم

منظمات المجتمع المدني ومنظمات الشركاء  بما فيها ،جهات معنية أخرىعن ضرورة مراجعة السياسة، شأنها بذلك شأن 
  . االجتماعيين



وفي هذا .  على تعديل سياسة التوسع التي تبقى منفصلة عن السياسة األوروبية للجوارفي الموازاة، تعمل المفوضية األوروبية
  . اإلطار، أشار الرئيس يونكر في مبادئه التوجيهية السياسية إلى أن أي توسع إضافي لن يحصل خالل السنوات الخمس المقبلة

ً، نحدد بعضا من النتائج 2وفي القسم . وروبية للجوارتهدف هذه الوثيقة إلى تأطير النقاش إلجراء مراجعة شاملة للسياسة األو
، نقترح بعض العناصر األولى 3وفي القسم .  من السياسة األوروبية للجوار حتى اليومقاةاألولية بالنسبة إلى الدروس المست

وفي . قة الرئيسيينسائل الرئيسية للنقاش مع الشركاء وأصحاب العالموير شراكة أقوى وتحديد عدد من اللالستجابة بهدف تط
 ةوسوف تساهم نتائج المشاورات في وضع وثيق. ، نلخص الخطوات التالية في ما يتعلق بتنظيم االستشارات العامة4القسم 

  .  تحدد اقتراحات ملموسة للتوجه المستقبلي للسياسة األوروبية للجوار2015أخرى في خريف 

 

 مستقبلي للسياسة األوروبية للجوار واألسئلة الخاصة بالتوجه القاةالدروس المست. 2

يرتكز هذا القسم على تجربة عشرة أعوام من تنفيذ السياسة األوروبية للجوار، كما تعكسه االتصاالت المنتظمة والمتكررة مع 
م فيها الدول األعضاء والبلدان الشريكة في السياسة األوروبية للجوار والجولة الحالية من االستشارات غير الرسمية التي ساه

  .الكثيرون

ً السياسة األوروبية للجوار إطارا لعالقات االتحاد األوروبي مع بلدان الجوار، مما مكن الدول األعضاء وفرت، 2004منذ عام و
وتكثفت عالقات االتحاد األوروبي بشكل كبير مع . وب على السواءنمن التوافق على التزام أكبر مع الجيران في الشرق والج

.   خطط عمل السياسةالتي قطعها الطرفان في من خالل السياسة األوروبية للجوار كنتيجة لاللتزامات الواضحة بلدان الجوار
 أعوام، بات 10وبعد . مع االتحاد األوروبيالتعاون الشركاء أنفسهم لمزيد من  طلبتلبية  السياسة األوروبية للجواروأتاحت 

لبلدان الشريكة، فيما لغالبية ا اد األوروبي، فاالتحاد هو الشريك التجاري الرئيسيللشراكات مع الجيران وقع أكبر في شؤون االتح
واستخدم االتحاد األوروبي السياسة األوروبية .  المسافرين والهجرة بين بلدان الجوار واالتحاد األوروبي باستمرارةترتفع حرك

سيما في مسائل الحوكمة، على أساس خطط عمل متفق للجوار لتحفيز جهود اإلصالح في كل بلد وتقييمها بصورة سنوية، ال
  . عليها مع كل من الشركاء

  . غير أنه جرى تحديد بعض أوجه القصور

فعل شركاء آخرون ذلك أو ال يهمهم يمع االتحاد األوروبي، في حين ال يسعى بعض الشركاء بفاعلية إلى تحقيق تكامل أوثق 
  . كيك في بعض الفرضيات التي بنيت على أساسها السياسة األوروبية للجواراألمر في الوقت الراهن، مما يدعو إلى التش

. ٍ الخاصة قد أخذت في االعتبار بشكل كافاطلعاتهتً البلدان دائما أن ترىًورغم أن مفهوم التمييز كان معتمدا منذ البداية، ال 
  . ة طاقتها الكاملة مع الشركاء دون تحقيق السياستينالمسؤولية المشتركالتبني و انعدامويحول 

ًعلى التزام االتحاد األوروبي بقيمه األساسية، ولكنها لم تساهم دائما في إرساء جو من الشراكة " المزيد للمزيد"وتشدد مقاربة 
  . ًالمتساوية، ولم تنجح دائما في تقديم حوافز إلجراء المزيد من اإلصالحات في البلدان الشريكة



ه الوثيقة إلى النظر في الطريقة التي يمكن أن تتحول بواسطتها السياسة األوروبية للجوار إلى وتسعى األسئلة المطروحة في هذ
ً، والى إطار أكثر مالءمة لتطوير شراكات أكثر تكامال  على السواءوسيلة أكثر فاعلية لدعم مصالح االتحاد األوروبي والشركاء ٕ

 . يعكس فيها الطرفان تطلعاتهما بصورة أفضل

  . االتحاد األوروبي أمر ال نقاش فيهء مع شركاعالقات أعمقء أهمية بنا* 

  هل يجب اإلبقاء على السياسة األوروبية للجوار؟ هل يجب أن يستمر إطار وحيد في تغطية الشرق والجنوب؟ 
 االتحاد ً بلدا في الجوار، لكن الكثير من التحديات التي يتعين على16يغطي اإلطار الحالي للسياسة األوروبية للجوار * 

 في االعتبار، أو جيران الجيرانمن دون أخذ بشكل مناسب ًاألوروبي وجيرانه أن يعملوا عليها معا ال يمكن أن تتم مواجهتها 
  . في بعض األحيان التعاون معهم

مع هل يجب اإلبقاء على النطاق الجغرافي الحالي؟ هل يجب أن تسمح السياسة األوروبية للجوار بطرق عمل أكثر مرونة 
جيران الجيران؟ كيف يمكن لالتحاد األوروبي من خالل إطار السياسة األوروبية للجوار دعم جيرانه في عالقاتهم مع جيرانهم؟ 
ما الذي يمكن فعله بشكل أفضل لضمان تالؤم أكبر بين السياسة األوروبية للجوار وعالقات االتحاد األوروبي مع روسيا، 

  إفريقيا، السيما في بلدان الساحل والقرن اإلفريقي، ومع بلدان الخليج؟والشركاء في آسيا الوسطى، أو في

كبر للدول األعضاء في حين تتم إدارة السياسة األوروبية للجوار من خالل مؤسسات االتحاد األوروبي، يمكن أن يؤدي دور أ* 
 . فضلإلى نتائج أ

ًن تعطي السياسة وزنا أكبر؟ هل يمكن أن يفضل أاء ض للدول األعتمتاز بمشاركة أكثر فاعليةكيف يمكن لمقاربة أشمل 
 الشركاء المسؤولية المشتركة عن السياسة؟

وطبقت أدوات لشراكة سياسية أوثق وتكامل اقتصادي للشركاء التواقين إلى تحقيق هذا  السياسة األوروبية للجوار طورت* 
 .  الشراكة ومناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة، بما في ذلك االتفاقيات البعيدة المدى على غرار اتفاقياتالهدف

مصممة أو يجب تطوير بدائل هل تشكل اتفاقيات الشراكة ومناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة الهدف المناسب للجميع 
  لتعكس المصالح والطموحات المختلفة لبعض الشركاء؟بحسب متطلبات كل بلد

 تطوير عالقات بين االتحاد األوروبي وغالبية شركاء السياسة األوروبية ية للجوارخطط عمل السياسة األوروبّأطرت * 
 .للجوار

ًهل إن خطط عمل السياسة األوروبية للجوار هي األداة المناسبة لتعميق شراكاتنا؟ هل هي واسعة كثيرا لبعض الشركاء؟ هل 
 ؟ً تركيزا ومن تحديد أفضل لألولوياتمن منافع مقاربة أكثرالشركاء و روبييمكن أن يستفيد االتحاد األو

 االتحاد األوروبي على مراقبة التقدم عن قرب مع كل من الشركاء تقارير تقدم العمل في السياسة األوروبية للجوارساعدت * 
 .، وفق األهداف المتفق عليها بصورة مشتركة والمحددة في هذه الخططلالذين لديهم خطط عم



هل يمكن خدمة يع الشركاء؟ هل أضفت قيمة على عالقات االتحاد األوروبي مع كل من شركائه؟ هل هذه المقاربة مناسبة لجم
ًأو الشريك باعتماد آلية أقل تعقيدا إلعداد التقارير؟ هل يجب تنظيم إعداد التقارير بحسب مستوى /مصالح االتحاد األوروبي و

 عميم العناصر الرئيسية بصورة أفضل؟التزام شريك السياسة األوروبية للجوار المعني؟ كيف يمكننا ت

بما فيها الطاقة، والنقل، ( عبر مجموعة واسعة من المجاالت ًإطارا للتعاون في القطاعات السياسة األوروبية للجوار وفرت* 
البتكار، والتعليم، ٕوالزراعة والتنمية الريفية، والعدالة والشؤون الداخلية، والجمارك، والضرائب، والبيئة، وادارة الكوارث، والبحث وا

 ).والشباب، والثقافة، والصحة، إلخ

ف لمسؤولية من الجانبين؟ كيتبني والً الشراكات بصورة أكثر وضوحا على المصالح المشتركة بهدف زيادة اأن تتركزهل يمكن 
  عناصر جديدةادمن الضروري إيج الذي سيحدثه هذا األمر؟ هل مييزالتوار التكيف مع لجيتعين على السياسة األوروبية ل

 لدعم تعاون أوثق في هذه المجاالت أو مجاالت أخرى؟

 بواسطة وتسهيلها السفر وعززت اإلصالحات، وساهمت شراكات التنقل في دعم التواصل تحرير التأشيرةسهلت إجراءات * 
 . البرامج الداعمة لهذه اإلجراءات

ًع البلدان الشريكة في السياسة األوروبية للجوار أساسيا؟ كيف ما العمل اإلضافي الضروري في هذا المجال والذي تعتبره جمي
 يمكن للسياسة األوروبية للجوار أن تدعم أكثر إدارة الهجرة وتساهم في استخالص منافع التنقل؟  

لضعف ويتأثر االزدهار في البلدان الشريكة بشكل سلبي بعوامل ا.  على حدودهاالزدهاريسعى االتحاد األوروبي إلى تعزيز * 
قتصاد غير النظامي ومواطن القصور في الديمقراطية، والتعددية واحترام حكم االالفقر، والهيكلية على غرار عدم المساواة، و

 التنمية بشكل كبيراالضطرابات الناجمة عن النزاعات أو التغييرات الداخلية السريعة أعاقت باإلضافة إلى ذلك، . القانون
  .ركاء السياسة األوروبية للجواراالقتصادية واالجتماعية لش

كيف يمكن لالتحاد األوروبي أن يبذل المزيد من الجهود لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في البلدان الشريكة 
ًللسياسة األوروبية للجوار؟ كيف يمكننا تمكين الجيل الشاب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؟ كيف يمكننا دعم العمالة المستدامة  ً ً

ربط هذه األهداف بصورة أفضل باإلصالحات الضرورية في مجاالت مكافحة الفساد، واإلصالح بشكل أفضل؟ وكيف يمكن 
 القضائي، والحوكمة واألمن، وهي شروط مسبقة لالستثمار األجنبي المباشر؟ 

جميع د على ولمعالجة التحديات الحالية بفاعلية، يتعين عليه االعتما.  على حدودهاالستقراريسعى االتحاد األوروبي إلى تعزيز 
وتمت حتى اليوم إدارة األنشطة ضمن السياسة الخارجية واألمنية المشتركة والسياسة األمنية  .يتبناها التي  التعاونآليات

وال يعوق مستوى عدم االستقرار في بعض البلدان الشريكة التقدم في . والدفاعية المشتركة خارج إطار السياسة األوروبية للجوار
 خطرة على االتحاد األوروبي، على ًا آثاريرتبالقانون، وينتهك حقوق اإلنسان وًية فحسب، بل يهدد أيضا حكم اتجاه الديمقراط

 . غرار حركات الهجرة غير المنتظمة والتهديدات األمنية

الخارجية ؟ هل يجب دمج أنشطة السياسة  النزاعات واألزمات في الجواركيف يتعين على السياسة األوروبية للجوار التطرق إلى
واألمنية المشتركة والسياسة األمنية والدفاعية المشتركة بشكل أفضل في إطار السياسة األوروبية للجوار؟ هل يجب أن يكون 

  لها دور أكبر في وضع إجراءات بناء ثقة وخطوات الحقة للنزاع وأنشطة ذات صلة لبناء الدولة والمؤسسات؟ 



مكافحة اإلرهاب على الحؤول دون التطرف ووار بشكل كبير على العمل مع الشركاء هل يجب أن تركز السياسة األوروبية للجو
   ؟والجريمة المنظمة

 هل يجب إعطاء أهمية أكبر إلصالح قطاع األمن في السياسة األوروبية للجوار؟
ًتتضمن السياسة األوروبية للجوار هدفا واضحا لدعم *  لى جانب الشركاء هذا وتابع االتحاد األوروبي إ. التعاون اإلقليميً

 . التعاون من خالل االتحاد من أجل المتوسط في الجنوب والشراكة الشرقية في الشرق

هل البعد المتعدد الطرف قادر على تحقيق المزيد من القيمة المضافة؟ هل تالئم هذه النماذج الغاية المتوخاة منها؟ كيف يمكن 
 أخرى أكثر مرونة؟ هل يمكننا أن نتعاون بشكل أفضل مع أطراف ًا أكبر أطرتعزيز فاعليتها؟ هل يمكننا أن نستخدم بفاعلية

مجلس أوروبا، منظمة األمن والتعاون في أوروبا، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر اإلسالمي، (فاعلة إقليمية أخرى 
 ؟)االتحاد اإلفريقي

، بما في ذلك تعزيز المجتمع المدني تسعى إلى االلتزام مع ٕتعمل السياسة األوروبية للجوار بشكل كثيف مع الحكومات وانما* 
 . وظيفته الرقابية، السيما في البلدان التي يتمتع فيها المجتمع المدني بحرية مطلقة أو واسعة للعمل

مزيد كيف يجب أن تطور السياسة األوروبية للجوار أكثر االلتزام مع المجتمع المدني بمعناه األوسع؟ هل يمكن القيام بال
  ؟ةالشريكان دصل مع مختلف فئات السكان في البلللتوا

النقابات (بينهم في ما ما األمور اإلضافية التي يمكن فعلها لدعم الروابط بين أوساط األعمال؟ ومع الشركاء االجتماعيين و
ط العلمية والجامعات ولتعزيز الحوار االجتماعي؟ ما الذي يمكن فعله لدعم الروابط بين األوسا) ومنظمات أصحاب العمل

 والسلطات المحلية والنساء والشباب ووسائل اإلعالم؟

  .تتوق السياسة األوروبية للجوار إلى شراكة حقيقية مع جيران االتحاد األوروبي، ويجب أن يعكس هذا التنوع ويشمله* 

التنوع الثقافي ومواجهة األحكام المسبقة؟  بالمزيد لتحفيز الحوار الديني واحترام ة للجوار األوروبيالسياسة تقومكيف يمكن أن 
ًهل يجب أن يكون الفهم المتزايد لثقافات اآلخرين هدفا أكثر تحديدا للسياسة األوروبية للجوار وكيف يجب متابعة هذا األمر؟  ً

 كيف يمكن أن تساهم السياسة األوروبية للجوار في التطرق إلى التمييز في حق المجموعات الضعيفة؟
 

 المصمم بحسب متطلبات كل بلدتعاون المزيد من الراكة مع تركيز أوضح ونحو ش. 3

 لعدد من الدول األعضاء والبلدان الشريكة في السياسة األوروبية للجوار على هذه المراجعة التجربة والمالحظات األولية رتشي
 : إلى أربعة مجاالت ذات أولوية تتطلب المزيد من االستشارات والتفكير

  زمييالت  -

 التركيز  -

  المرونة -

 تعزيز الترويج مسؤولية وتبني والال -



 

  لتمييزتحديات ا. 1

. يعتمد بعض الشركاء في الشرق مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة، ويتطلعون إلى أوثق عالقة ممكنة مع االتحاد األوروبي
حاالت، ثمة توق من جانبهم لتحديد أفق أكبر يتجاوز اتفاقيات لم يستنفد بعد في أي من هذه الورغم أن النطاق الواسع للعالقة 

  . مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة /الشراكة

وأدت األحداث في . رار الناجم عن النزاعات المسلحةوفي الجنوب، ثمة تفاوت متزايد في تطلعات البلدان الشريكة وعدم االستق
وبالنسبة إلى بعض الشركاء في الجنوب، أدى هذا إلى . ى تغييرات كبيرة في المنطقة وما بعده إل2011العالم العربي في عام 

لتداعيات األزمة تغيير سياسي إيجابي، في حين أن شركاء أخرين يمرون في مرحلة انتقالية معقدة تبقيهم معرضين بقوة 
 . السورية، أو تجعلهم أسرى نزاعات طويلة

ًريجيا في أشكال عالقات جديدة لتلبية تطلعات وخيارات من ال يعتبرون اتفاقيات الشراكة هل يجب أن ينظر االتحاد األوروبي تد
  المرحلة النهائية للشراكة السياسية والتكامل االقتصادي؟

 في فيلنيوس بالهدف الطويل األمد لمنطقة 2013ًكيف يجب أن يمضي االتحاد األوروبي قدما في تكليف قمة الشراكة الشرقية 
   والخيارات السيادية في أوروبا وخارجها؟ ةسع لالزدهار االقتصادي على أساس قواعد منظمة التجارة العالميمشتركة أو

 من العالقات لهؤالء متعددة أنواع  اعتماد معالمختلفةبعض التصاميم  السياسة األوروبية للجوار نستطيع أن نلحظ فيهل 
 الشركاء الذين اختاروا مستويات التزام مختلفة؟

 

 التركيز. 2

وتبين التجربة أن . ًتعاوننا مع شركاء السياسة األوروبية للجوار كما هو محدد في خطط العمل واسع جدا في الوقت الراهن
ويتعين على المراجعة . ًفعلياالسياسة األوروبية للجوار ستكون أكثر فاعلية عندما تتم مشاطرة برنامج االتحاد األوروبي وشركائه 

وسوف يساهم هذا في تعزيز الشراكة بين . تحاد األوروبي وكل شريك، ومجاالت االهتمام المشترك األقوىتوضيح مصالح اال
 .االتحاد األوروبي وبلدان الجوار في المستقبل

الرسمية حتى اليوم، يظهر التقييم األولي أن لالتحاد األوروبي وشركائنا مصلحة مشتركة كبيرة في غير بناء على استشاراتنا 
 : الت التاليةالمجا

ً فرص العمل أولويات بالنسبة إلى جيراننا وتصب أيضا في دعم الشاملة والمستدامة ووالتنمية االقتصادية التجارة تعزيز* 
 . مصلحة االتحاد األوروبي نفسه، في مجاالت تتراوح بين المعيشة الريفية التقليدية واألسواق البحثية والرقمية

وهناك مصلحة .  السيما في مجاالت النقل والطاقة المستدامتينالتواصلكة قوية في تحسين ًللطرفين أيضا مصالح مشتر* 
  .تهاًالطاقة وفاعليتها، فضال عن سالمًمشتركة أيضا في زيادة أمن 



ًويعد االستقرار شرطا مسبقا للعمل معا على تعزيز االزدهار.  في الوقت الراهن عدد من النزاعات في منطقة الجواريؤثر*  ً ً .
  وضعيات الناشئة عناألمنيةويتعين على االتحاد األوروبي والدول األعضاء العمل أكثر مع شركائنا لمواجهة التهديدات 
  . النزاع، والجريمة المنظمة واإلرهاب، وتطوير قدرتنا على إدارة األزمات والكوارث بصورة مشتركة

ومن . لقانون وحقوق اإلنسان والديمقراطية األساس لمواطنيهمويشكل ضمان حكم ا. بالحوكمةيواجه شركاؤنا تحديات خاصة * 
ًخالل تعزيز اليقين القانوني، يعالجون أيضا المسائل المهمة للمستثمرين المحليين واألجانب، على غرار مكافحة الفساد والغش 

  .ية المعايير الدولبحسبوتعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك المراقبة الداخلية العامة 

فلتعزيز التنقل، السيما في مجال التعليم .  مجال رئيسي للتعاون بالنسبة إلى االتحاد األوروبي وشركائناالهجرة والتنقل* 
كما أن التطرق إلى مسألة . ولألغراض العلمية والثقافية والمهنية آثار إيجابية على االقتصادات والمجتمعات على حد سواء

ًشرعية يعد تحديا مشتركاتهريب البشر والهجرة غير ال ً.  

  . ً التي تترك وقعا عبر الحدود هي الصحة واألمن والتهديدات للبيئة والتغير المناخيالتحديات المشتركة األخرى* 

ً، بما في ذلك من خالل التبادالت التربوية والشبكات األخرى، أن يؤدي دورا رئيسيا في الشبابيمكن لزيادة االلتزام مع *  ً
  . للنساءوسيستمر االتحاد األوروبي في دعم توفير المزيد من الفرص .  مشتركة للمستقبلتطوير رؤية

.  ذات االهتمام المشترك األكبرالمجاالتتشكل المراجعة فرصة إليجاد فهم راسخ بين االتحاد األوروبي وشركائنا في هذه 
 .ًن هذا أساس شراكة أقوى مستقبالوسيكو

 :ستشارات على األسئلة التاليةفي هذا الصدد، نقترح تركيز اال

o هل توافقون على مجاالت التركيز المقترحة؟ في حال عدم الموافقة، ما األولويات البديلة أو اإلضافية التي تقترحونها؟ 

o  أي أولويات يرى الشركاء في عالقاتهم مع االتحاد األوروبي؟ أي قطاعات أو مجاالت سياسة قد يرغبون في تطويرها
 ت هي أقل أهمية بالنسبة إلى الشركاء؟ أكثر؟ أي مجاال

o ركز تولويات التي تعتبرون أنه يجب أن هل للسياسة األوروبية للجوار في الوقت الراهن األدوات المناسبة لمعالجة األ
 عليها؟ كيف يمكن للحوارات القطاعية أن تساهم في هذا األمر؟

o  لتعميق التعاون في هذه القطاعات؟ في حال كانت اإلجابة ال، أي أدوات جديدة قد تكون مفيدة 

o  على عدد محدد من القطاعات الرئيسية للشركاء الذين التركيزكيف يمكن لالتحاد األوروبي أن يدعم بصورة أفضل 
 يفضلون هذا األمر؟

 

  نحو مجموعة أدوات أكثر مرونة –المرونة . 3

وهي ترتكز في الوقت . سة األوروبية للجوار ووسع نطاقهاخالل األعوام العشرة الماضية، طور االتحاد األوروبي أدوات السيا
 :الراهن على العناصر المركزية التالية



o البلدان الشريكة في السياسة األوروبية للجوار منظمة في اإلطار القانوني الذي ةالعالقات بين االتحاد األوروبي وغالبي 
 .توفره اتفاقيات الشراكة أو اتفاقيات الشراكة والتعاون

o بلدا شريكا في السياسة األوروبية للجوار12 حتى اليوم االتفاق على خطط عمل وبرامج شراكة مع تم ً وتصدر . ً
 . في كل من هذه البلدانوية عن تنفيذ أولويات خطط العملتقارير سن

o تقريرين عن ًباإلضافة إلى تقارير تقدم العمل السنوية، تتضمن حزمة الجوار السنوية أيضا وثيقة استراتيجية واحدة و
تنفيذ أولويات التعاون اإلقليمي، األول عن الشراكة من أجل الديمقراطية واالزدهار المشترك مع الشركاء في الجنوب، 

 . والثاني عن الشراكة في الشرق

o يجري االتحاد األوروبي حوارات ثنائية منتظمة مع البلدان الشريكة في السياسة األوروبية للجوار بأشكال مختلفة .
التعاون، /مجالس الشراكة(تضمن هذا تبادالت رسمية ملحوظة في اتفاقيات الشراكة واتفاقيات الشراكة والتعاون وي

كما أن هناك العديد من أوجه التفاعل األخرى، على غرار ). التعاون، اللجان الفرعية للقطاعات/لجان الشراكة
 . بالقطاعاتالحوارات الخاصة بحقوق اإلنسان وغيرها من الحوارات الخاصة

o مليار يورو إضافية 15توفير ومن المتوقع . تم توفير دعم مالي كبير للبلدان الشريكة في السياسة األوروبية للجوار 
، مما سيشكل فرصة كبيرة لتعديل تخصيص 2017ومن المزمع إجراء مراجعة نصفية في سنة . 2020-2014للفترة 

ي ضوء نتائج هذه المراجعة، ولضمان تمكن االتحاد األوروبي بصورة التمويل وتنفيذه من أداة الجوار األوروبية ف
 . أفضل من االستجابة بمرونة أكبر من خالل تعاونه المالي للتطورات السريعة التغير في المنطقة

o  كل بلد على حدة؟لأفضل مع االحتياجات واألولويات كيف يمكن توحيد خطط العمل لتكييفها بصورة 

o  صورة سنوية ضروري للبلدان التي ال تختار متابعة تكامل سياسي واقتصادي أوثق؟ التقارير بإعدادهل 

o كيف يجب أن ينظم االتحاد األوروبي العالقات مع البلدان التي ليس لها في الوقت الراهن خطط عمل؟ 

o  ل األوثق، مع سياق ال يختار فيه بعض الشركاء التكام" المزيد للمزيد"كيف يمكن لالتحاد األوروبي تكييف مبدأ
 بهدف إيجاد حوافز الحترام القيم األساسية والمزيد من اإلصالحات الرئيسية؟  

o  ًكيف يمكن تقييم تقدم العمل مقارنة بأهداف اإلصالح المتفق عليها بصورة مشتركة عندما يواجه بلد معين ضغوطا
 ؟ خارجية كبيرة، على غرار النزاعات المسلحة أو تدفق أعداد كبيرة من الالجئين

o رات في البلدان الشريكة المتأثرة  للتطوويستجيب بمزيد من المرونةبر كيف يمكن أن يلتزم االتحاد األوروبي بفاعلية أك
 بوضعيات النزاع؟ 

o أي أدوات قد يحتاج إليها االتحاد األوروبي ليستجيب بفاعلية أكبر للتطورات السريعة التغير في جواره؟ 

o ؟ وترويجهالتحاد األوروبي مناسب؟ كيف يمكن تعزيز وقعه  من اير الدعم الماليوفهل اختيار القطاعات واآلليات لت 

 

 



  تعزيز الترويجولمسؤولية التبني وا. 4

هم مجتمعات والشركاءلدى مسؤولية تبني وال الانعدام حسمن أكثر االنتقادات المتكررة التي تطاول السياسة األوروبية للجوار هي 
ومن الواضح أنه من الضروري بذل جهود كبيرة في سياق مراجعة .  العام ألهداف السياسة ووقعها، والوعي الضعيف للرأيككل

 أهدافها ونتائجها ضمن تعميمحيال هذه السياسة، وتحسين ومسؤوليتها  البلدان الشريكة تبنيالسياسة األوروبية للجوار لتحسين 
 .  االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة على السواء

o ي يسعى إليه الشركاء في السياسة األوروبية للجوار؟ كيف يمكنها أن تلبي بأفضل شكل مصالحهم وطموحاتهم؟ ما الذ 

o ؟ كيف يجب أن ةمتساويبين أطراف  وتظهر شراكة ًا لهممل يعتبرها الشركاء أكثر احترامهل يمكن تطوير طرق ع
 يؤثر هذا في التقارير السنوية؟

o للتشديد على الخيارات الخاصة بالشركاء وتمكين جميع ًاوروبية للجوار أكثر تعاونسة األهل يمكن جعل هيكليات السيا 
 األطراف الفاعلة في المجتمع المدني في البلدان الشريكة من المشاركة؟

o قيمة من إدراكلجمهور ن امكتهل يمكن أن تحقق السياسة األوروبية للجوار منافع ضمن إطار زمني أقصر حتى ي 
 أكبر؟ ما الذي قد يتطلبه ذلك من االتحاد األوروبي؟ ومن البلد الشريك؟السياسة بسهولة 

o  لالنتقال من ديناميكية الهبات إلى ديناميكية من االتحاد األوروبي الدعم المالي إعادة تصميم كيف يمكن
  ؟ًأكثر وضوحا للبلد الشريك ل، حيث يكون الدور الفاعاالستثمارات

o االتحاد األوروبي بفاعلية أكبر في تصميم السياسة وتنفيذها، بما في ذلك كيف يمكن إشراك الدول األعضاء في 
األنشطة المتصلة بالسياسة الخارجية واألمن؟ كيف يمكن تنسيق األنشطة في الدول األعضاء بصورة أفضل مع 

 السياسة األوروبية للجوار؟

للسياسة األوروبية للجوار مسؤولية أكبر تبني و ستكون هذه المرحلة من االستشارات العامة أساسية في المساهمة في بناء
 . لتعميم مضامينها بصورة أكثر فاعلية في المستقبلوتمهيد الطريق

 

 الخطوات التالية. 4

ار في شأن االتجاه المستقبلي للسياسة األوروبية للجوار، وهي تهدف إلى استشارة أكبر عدد لحو وضع إطارغاية هذه الوثيقة 
ً، فضال ءستشير الدول األعضاء والشركانوسوف . القة في االتحاد األوروبيأصحاب الع بلدان الجوار ويممكن من الشركاء ف

عن مجموعة واسعة من األطراف الفاعلة من البرلمانات، بما فيها البرلمان األوروبي، والمجتمع المدني ومؤسسات التفكير، ومن 
وسوف نلتزم مع منظمات دولية رئيسية فاعلة في الجوار، السيما . كاديميةالشركاء االجتماعيين، وأوساط األعمال واألوساط األ

 فرادوسوف تتاح الفرصة لأل. ًمجلس أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا، فضال عن المؤسسات المالية الدولية الرئيسية
 . ه الوثيقة حتى نهاية شهر حزيران المقبلتستمر االستشارات الخاصة بهذوس. ر لتقديم مساهماتهم الخطيةالمهتمين من الجمهو


