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االتحاد األوروبي وجيرانه

                نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

 يدعم االتحاد األوروبي جيرانه
في الشرق والجنوب من أجل اقامة

االستقرار

األمان

االزدهار

يعــد األمــن اآلن أولويــة سياســية فــي العديــد مــن الحــوارات الثنائيــة، ويمــول االتحــاد األوروبــي مبــادرات تســاعد علــى 
تعزيــز صمــود البلــدان والمجتمعــات فــي مناطــق الجــوار. وفــي بيئــة ســريعة التطــور، تتطلــب معالجــة القضايــا المتعلقــة 
باألمــن بكفــاءة جهــوًدا مشــتركة ومزيًجــا مبتكــًرا مــن األدوات واإلجــراءات. يعمــل االتحــاد األوروبــي بشــكل وثيــق مــع 
جيرانــه فــي الشــرق والجنــوب فــي المجــاالت األمنيــة التاليــة، مــع الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد فــي 

صميــم هــذا التعــاون.

تماشيا مع سياسة الجوار 
األوروبية المنقحة لعام 2015.

التصدي لإلرهاب ومنع التطرف

األهداف
تطوير نظام فعال للعدالة الجنائية.	 
مكافحة تمويل اإلرهاب.	 
محاربة التطرف واأليديولوجية المتطرفة.	 
تعزيز الحوار وتبادل المعلومات.	 

ــات االتحــاد  ــي بعث ــراء مكافحــة اإلرهــاب/ األمــن ف ← يســاعد خب
األوروبــي فــي الجزائــر ولبنــان وليبيــا والمغــرب وتونــس فــي تنفيــذ 

هــذا التعــاون

مثال

ــس  ــي تون ــام 2019، ســاعد دعــم االتحــاد األوروب ــي ع ف
ــة لمكافحــة غســل األمــوال  ــال للمعاييــر الدولي علــى االمتث

ــاب. ــل اإلره وتموي

مجموعــة  قائمــة  مــن  تونــس  اســم  شــطب 
المالــي. العمــل 

النتيجة

 مًعا في مواجهة
التحديات األمنية
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األهداف

منــع 	  جهــود  فــي  بنشــاط  االنخــراط 
ــاء  ــات وبن ــات وإدارة األزم ــوب النزاع نش
الســام لتحقيــق األمــن واالســتقرار، مــع 
ــم  ــرام القي ــراف واحت ــة األط ــز تعددي تعزي

الديمقراطيــة. 

مثال

عمليــة ايرينــي )EUNAVFOR MED IRINI( هــي الجهــة الفاعلــة الوحيــدة 
التــي تنفــذ حظــر األســلحة الــذي تفرضــه األمــم المتحــدة علــى ليبيــا. 

بالفعــل خمــس  أجــرت   ،2020 آذار/مــارس  فــي  منــذ إطاقهــا 
عمليــات تفتيــش، قبالــة الســاحل الليبــي، لســفن يشــتبه فــي أنهــا تحمــل 
ــق  ــت فري ــد أطلع ــا. وق ــن وإلــى ليبي ــة م ــلحة وأعتــاد ذات صل أس
ــي  ــا، تغط ــًرا خاًص ــى 16 تقري ــدة عل ــم المتح ــع لألم ــراء التاب الخب

ــزاع. ــي الن ــطة طرف أنش

النتيجة

 منع نشوب النزاعات، وإدارة األزمات واالستجابة لها، والتعاون في السياسة األمنية والدفاعية المشتركة
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ــي  ــاد األوروب ــي لالتح ــتركة ف ــة المش ــة والدفاعي ــة األمني ــات السياس ــام وعملي مه

ــركاء  ــات ش ــات والعملي ــاعد البعث تس
االتحــاد األوروبــي فــي مجــاالت مثل 
إدارة الحــدود أو مكافحــة الجريمــة 
المنظمــة أو إصــاح قطاعــات األمــن 

ــة النظــام القضائــي أو مراقب

7,000
شخص في عام 

2019

تم تدريب ما يقارب

52
قانونًا ومبادرة قانونية 

في عام 2019

تم صياغة أكثر من 6
بعثات وعمليات أوروبية جارية:

البعثة األوروبية االستشارية بأكرانيا، بعثة االتحاد األوروبي 
للمراقبة بجورجيا، بعثة المساعدة الحدودية لاتحاد األوروبي 
في ليبيا، عملية القوة البحرية لاتحاد األوروبي في المتوسط 
ايريني، بعثة المساعدة الحدودية لاتحاد األوروبي برفح، 

البعثة األوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية

من النساء والرجال  
لدعم الشركاء

تم نشر أكثر من

1,500

األهداف
تحويــل قطــاع األمــن لتعزيــز المســاءلة والفعاليــة 	 

واحتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.
ــيدة 	  ــة الرش ــرعية والحوكم ــز الش ــم لتعزي ــم الدع تقدي

ــن. ــاع األم ــي قط ــتدامة ف ــة واالس والنزاه

مثال

ــة  ــي جمهوري ــرطة ف ــاح الش ــي إص ــاد األوروب ــم االتح يدع
ــا. مولدوف

ســاهم البرنامــج فــي زيــادة مســتوى ثقــة مواطنــي 
مولدوفــا فــي الشــرطة: ارتفعــت نســبة ســكان مولدوفــا 
ــن ٪31  ــرطة م ــي الش ــون ف ــم يثق ــون إنه ــن يقول الذي

ــام 2019. ــي ع ــى 39.5٪ ف ــام 2014 إل ــي ع ف

النتيجة

تعزيز التعاون في مجال إصالح قطاع األمن

النتيجة

األهداف
التعطيــل الفعــال ألنشــطة المنظمــات اإلجراميــة وتجريدهــا 	 

مــن قاعدتهــا الماليــة
محاربــة الظواهــر اإلجراميــة مثــل االتجــار بالســلع غيــر 	 

المشــروعة والتصــدي للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة 
واالتجــار باألشــخاص وتهريبهــم.

القانــون 	  إنفــاذ  ســلطات  قــدرة  تعزيــز  علــى  التركيــز 
الشــركاء  وتعــاون  والمدنيــة  القضائيــة  والســلطات 
مــع وكاالت  العــدل  والشــؤون الداخليــة  فــي االتحــاد 

األوروبــي.

مثال

ــي  ــاون ف ــات والتع ــادل المعلوم ــي تب ــاد األوروب ــم االتح يدع
القانــون بشــأن الحركــة  إنفــاذ  بيــن مؤسســات  التحقيقــات 

الدوليــة لألســلحة الناريــة غيــر المشــروعة.
مــن خــال دعمــه المالــي لإلنتربــول، ســاهم االتحــاد 
األوروبــي فــي مصــادرة 1.5 مليــون يــورو نقــًدا 
ــخًصا  ــال 17 ش ــام 2018، واعتق ــي ع ــدرات ف ومخ
بتهمــة ارتــكاب جرائــم أســلحة ناريــة فــي العــراق 

واألردن ولبنــان والمغــرب.

النتيجة

تعطيل الجريمة المنظمة4.
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© حقوق التّأليف والنّشر محفوظة لفائدة االتحاد األوروبي، 2021 

يمكــن اســتخدام هــذه الوثيقــة شــريطة ذكــر المصــدر وتحديــد التّعديــات التــي تــّم إدخالهــا )الترخيــص بموجــب رخصــة المشــاع اإلبداعي-اإلصــدار الدولــي 4.0(. بالنّســبة إلــى اســتعمال أو نســخ العناصــر التــي ال 
ترجــع ملكيّتهــا إلــى االتحــاد األوروبــي يُطلــب التّرخيــص مباشــرة لــدى أصحــاب تلــك الحقــوق. © حقــوق الّصــور محفوظــة لفائــدة المفوضيّــة األوروبيـّـة، مــا لــم يُذكــر غيــر ذلــك.© حقــوق األيقونــات محفوظــة 

Flaticon لفائــدة

فــي أعقــاب تفشــي فيــروس كورونــا، تضاعفــت الجهــود المبذولــة لتعزيــز الصمــود فــي مواجهــة المعلومــات المضللــة فــي منطقــة الجــوار وتحققــت فــي الوثيقــة 
المشــتركة »معالجــة المعلومــات المضللــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا – الحصــول علــى الحقائــق الصحيحــة« فــي حزيــران/ يونيــو 2020.

شــاهد أكثــر مــن 500 ألــف شــخص حملــة »فّكــر قبــل أن تشــارك« علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي 
أيار/مايــو 2020 والتــي تركــز علــى تعزيــز قــدرة الشــباب علــى الصمــود أمــام المعلومــات المضللــة فــي 

بلــدان الشــراكة الشــرقية الســت. 

يركــز مشــروع »االســتقرار مــن خــال المصالحــة« فــي ليبيــا علــى حوكمــة وســائل اإلعــام، ومكافحــة 
المعلومــات المضللــة، وتعزيــز الصحافــة المســتقلة، وتعزيــز بنــاء القــدرات اإلعاميــة. وقــد قــدم دورات 
تدريبيــة )عبــر اإلنترنــت( للصحفييــن حــول المعلومــات المضللــة والتحقــق مــن الحقائــق )بمــا فــي ذلــك مــا 

يتعلــق بفيــروس كورونــا( وأنشــأت منصــة للتحقــق مــن الحقائــق. 

ــات االتحــاد األوروبــي  ــة بخصــوص عقوب ــق بالمعلومــات المضلل ــو توضيحــي يتعل ــاج مقطــع فيدي ــم إنت ت
علــى ســوريا، ممــا اســتتبع نقاًشــا ناجًحــا عبــر اإلنترنــت شــارك فيــه أكثــر مــن 17 ألــف شــخص.

األهداف
تقريــب الشــركاء مــن معاييــر االتحــاد األوروبــي 	 

واألطــر القانونيــة والسياســاتية.
تعزيز حوار السياسات بشأن األمن السيبراني.	 
تعزيز قدرات الصمود في المجال اإللكتروني.	 

مثال

مــن خــال مشــروع األمــن الســيبراني فــي الجــوار الشــرقي، 
يركــز االتحــاد األوروبــي علــى دول الشــراكة الشــرقي، علــى 
ســبيل المثــال مــن خــال دعــم أمــن االنتخابــات فــي جورجيــا 

فــي إطــار االنتخابــات البرلمانيــة لعــام 2020.
قــدم المشــروع مجموعــة مــن األنشــطة حــول األمــن 

ــة. ــات، والهندســة االجتماعي الســيبراني لانتخاب النتيجة

تعزيز األمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية5.

األهداف
اســتعدادهم 	  تحســين  علــى  الشــركاء  مســاعدة 

ــن  ــك م ــي ذل ــا ف ــتجابة، بم ــى االس ــم عل وقدرته
باألســلحة  الخاصــة  االمتيــاز  مراكــز  خــال 
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة 

الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي.

مثال

يوفــر مشــروع ميديبيــت الممــول مــن االتحــاد األوروبــي بنــاء 
ــة أو  ــة البيولوجي ــدات الصحي ــع ومكافحــة التهدي ــدرات لمن الق
الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع اإلنســان لبلــدان البحــر األبيــض 

المتوســط ومنطقــة البحــر األســود.
يســاهم المشــروع بشــكل مباشــر فــي اســتجابة االتحــاد 
األوروبــي لحالــة طــوارئ كورونــا مــن خــال تعزيــز 
الشــبكة اإلقليميــة مــن 22 أخصائــي أوبئــة ميدانييــن و 

15 زميــًا وكذلــك قدراتهــم.

النتيجة

 معالجة التهديدات الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

تعزيز حرية الصحافة والتصدي للتضليل7.

األهداف
اإلعــام 	  حريــة  تعزيــز 

اإلعامــي  التضليــل  ومعالجــة 
بجميــع أشــكاله و علــى جميــع  

. ت يا لمســتو ا
وغيــر 	  الحــرة  الصحافــة  دعــم 

علــى  المنطقــة،  فــي  المتحيــزة 
ســبيل المثــال مــن خــال تدريــب 

واإلعامييــن. الصحفييــن 

أمثلة


