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 تقديم السيدة فيدريكا موغيريني 

 حتاا  األوروييفي اال للشؤون الخارجية والسياسة األمنية االعلي الممثلة

 نائبة رئيس المفوضية األورويية

 

هدف احتاا نا، يل وجو ه، أصبح مال حتساؤل. اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ياتاج مواطنونا ومعهم العالم إلى احتاا  

فاالستقرار واألمن يز ا  انعدامهما في منطقتنا وأصبات لألزمات  اخل حدو نا وما ورائها حتأثير مباشر أورويي قوي. 

على حياة مواطنينا. في مثل هذه الظروف الصعبة، االحتاا  القوي هو االحتاا  الذي يفكر يشكل استراحتيجي ويتقاسم نظرحته 

االستفتاء البريطاني إذ  يتعين علينا يالفعل أن نعيد التفكير في  ويعمل على ناو جماعي. وهذا األمر أصبح أكثر إلااحا يعد

كيفية اشتغال احتاا نا وإن كنا نعلم جيدا ماهي األهداف التي نعمل من أجلها. إننا نعلم ما هي مبا ئنا و ماهي مصالانا 

 ية مشتركة وإلى عمل مشترك.وأولوياحتنا. هذا ليس وقت الشك واالرحتياب: احتاا نا ياتاج إلى استراحتيجية. ناتاج إلى رؤ

 

ليس لبلد من يلداننا القدرة وال الموار  لمواجهة هذه التاديات واستغالل الفرص الاالية لوحده. ولكننا كاحتاا  يضم زهاء 

حتتوسع وحتتعمق في جميع أنااء العالم. ومن الناحية  ةنصف مليار مواطن، لدينا إمكانات هائلة. فشبكتنا الديبلوماسي

االقتصا ية، نُصنَّف ضمن االقتصا ات الثالثة األولى في العالم و نُعتبر الشريك التجاري األول والمستثمر األجنبي األول 

تمعة. ورغم كل ذلك، في أغلب يلدان العالم كما أننا نستثمر سويا في التعاون من أجل التنمية أكثر من ياقي  ول العالم مج

فإننا لم نستغل كل طاقاحتنا يعد. إن أغلبية واسعة من مواطنينا مقتنعون يأنه علينا حتامل مسؤوليتنا لالضطالع يدور كبير في 

حتعزيز األمن في العالم. إال أننا لن ننجح في االستجاية إلى متطلبات مواطنينا والعمل على حتعزيز شراكاحتنا إال إذا عملنا 

 نا متادين.جميعا وك

 

وكلمة "العالمي" ال يرا  يها هنا المعنى الجغرافي للكلمة فاسب، يل حتايل كذلك على مجموعة واسعة من السياسات 

واآلليات التي حتنهض يها االستراحتيجية. فبقدر ما حتركز على القدرات العسكرية ومكافاة اإلرهاب يقدر ما حتركز على 

جة والدفاع على حقوق اإلنسان. كما حتهتم يبناء السلم والرفع من قدرة الدول حتعزيز فرص الشغل و إحداث مجتمعات مندم

والمجتمعات على التأقلم  اخل أوريا وحولها. االحتاا  األورويي يفتخر  وما يقوحته الناعمة وسيستمر في ذلك ألننا األفضل 

ال يعكس حقيقة الوضع المتطور الذي في هذا المجال. لكن القول إن أورويا ال حتعدو أن حتكون سوى "قوة مدنية " فهذا 

نعيشه. فعلى سبيل المثال، ينخرط االحتاا  األورويي حاليا في سبعة عشر عملية عسكرية ومدنية قوامها آالف الرجال 
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والنساء منضوون حتات اللواء األورويي من أجل السلم واألمن، أي من أجل أمننا وأمن شركائنا. فالقوة الناعمة والقوة 

 ان لعملة واحدة .الصلبة وجه

 

هذه االستراحتيجية حتعكس طموح االحتاا  األورويي إلى استقاللية استراحتيجية. وهذا ضروري لتعزيز المصالح المشتركة 

لمواطنينا وكذا مبا ئنا وقيمنا. كما أننا نعلم أن هذه األولويات ستاقق يشكل أفضل إن كنا متادين وسيتم حتاقيقها على ناو 

ولي قائم على القوانين وعلى حتعد ية األطراف. لقد ولى زمن الشرطي العالمي والمااريين الفرا ى. أفضل في إطار نظام  

ومن ثم، على سياستنا الخارجية واألمنية أن حتتفاعل مع الضغوط الدولية والاراكات المالية كما عليها أن حتتفاعل في اآلن 

نا على حتقوية شركائنا: سنواصل حتعميق روايطنا عبر ذاحته مع القوات العظمى ومع الهويات الضعيفة. سيعمل احتاا 

األطلسية وسنستمر في حتوطيد شراكتنا مع حلف الناحتو كما سنريط االحتصال مع الفاعلين الجد  ونباث عن أنماط جديدة من 

ح الاكومة التعاون. وإضافة إلى ذلك، سنستثمر في األنظمة اإلقليمية وفي التعاون يين المناطق و اخلها. كما سنعزز إصال

. وسنلتزم يشكل عملي وفي ظل احترام المبا ئ يتقاسم المسؤوليات  21العالمية حتى حتتمكن من مواجهة حتاديات القرن 

العالمية مع شركائنا والمساهمة في قوحتهم. لقد استخلصنا الدرس القائل يأن ضعف جيراننا وشركائنا يؤ ي إلى ضعفنا. 

 األطراف وعيا منا أن السياسة الدولية ليست لعبة صفرية النتيجة.ومن ثم، سنستثمر في حلول مرياة لكل 

 

هذا ما سيجعل كل  ولة عضو وكل مواطن في احتاا نا أحسن حاال. فكل هذه األهداف ال يمكن أن حتتاقق إال من خالل 

تركة حتاد نواجهه كل يوم، أورويا متادة وملتزمة التزاما حقيقيا. إن الجمع يين ثقافاحتنا لتاقيق أهدافنا وخدمة مصالانا المش

 ولكنه يعد في الوقت نفسه مكمن قوحتنا: فالتنوع هو ما يجعلنا أقوياء.

 

نعم، مصالانا هي من  ون شك مصالح أورويية مشتركة وال يمكن خدمتها إال عبر حتسخير اإلمكانيات المشتركة. ولهذا 

أورويا ياتاج إلى سياسات حتقوم على وحدة الهدف السبب، فإننا نضطلع يمسؤولية جماعية لجعل احتاا نا أكثر قوة. شعب 

ووحدة العمل لدى الدول األعضاء. عالم هش يتطلب احتاا ا أوروييا أكثر ثقة ومسؤولية وسياسة خارجية وأمنية منفتاة 

ي على الخارج ومستشرفةً للمستقبل. هذه االستراحتيجية الشاملة سترشدنا في عملنا اليومي ناو احتاا  يستجيب يشكل حقيق

لااجيات مواطنيه وآلمالهم وحتطلعاحتهم، وهو احتاا  نجح في استتباب السلم  على مدى سبعين عاما، احتاا  قا ر على اإلسهام 

 في السلم واألمن في منطقتنا وفي العالم أجمع. 
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 ا ما ينتظره العالم أجمع.ذما يستاقه مواطنونا وها ذ. هةقو أكثر ناتاج ألورويا

رفاه السلم وجلب الي ذرويي الومشروعنا األو هد اا  األورويي وخارجه. احتاا نا مُ االحتفي نعيش أزمة وجو  

فيه  اجتاحفي الوقت الذي  النظام األمني األورويي ، حتم خرقيةجهة الشرقال ففي اآلن مال حتساؤل.يوجد ديمقراطية الو

الزال ال يزال عاجزا عن مجاراة النمو االقتصا ي وأورويا.  وحتىهاب والعنف إفريقيا الشمالية والشرق األوسط اإلر

وأسباب التغير المناخي  مستمر فريقيا والتوحترات األمنية في آسيا في حتزايدإالديمغرافي في عدة جهات ومناطق من النمو 

 ،النمو العالمي والتنقل والتقدم التكنولوجيف. استثنائيةفرصة  يح لناعلى صعويتها حتتالزالت حتتفاقم. لكن هذه الظروف 

 اريةو يأطول  لمدةمن الفقر والعيش  اإلفالتمن  العديد من الناسيمكن يجعلنا نز هر و ،حتعميق الشراكاتموازاة مع 

احتنا يمصالانا ومبا ئنا وأولواسترشا ا ي ،حتعقيداصراعا و  طا وايرحتأكثر الذي أصبح هذا العالم  سنواجه صعاب. أكبر

 سنظل ،المتعد ة التاريخية ناانجازاحتعلى و حتناقو مكامن المجسدة في المعاهدات واعتما ا علىالمشتركة. وحتأسيسا على القيم 

 يناء احتاا  أقوى يؤ ي  وره الجماعي في العالم.  من أجلمتادين 

 مصالحنا ومبادئنا المشتركة .1

أمننا ومن ثم، ف ترايطاناألمن الداخلي والخارجي مفيضمن األمن لمواطنيه وأراضيه. سو االحتاا  األورويي السلم سيعزز

 األمن خارج الادو . ياستتباب مرحتبطالداخلي 

يستلزم حتاقيق أهداف مما االز هار يجب حتقاسمه فشعويه. لرفاه ال من أجل حتوفير المزيد مناالحتاا  األورويي سيعمل 

عا ل و منفتح كذلك على نظام اقتصا ي  ولي يتوقفحتاا  واز هار االالتنمية المستدامة عبر العالم يما في ذلك أورويا. 

 .ة من المنافع العالمية المشتركةالمستدام وعلى االستفا ة

اد  مصداقيتنا وحتأثيرنا على الصعيد قيمنا سيُ الوفاء المستمر لإن و .التأقلمعلى  ديمقراطياتهاالحتاا  األورويي قدرة عزز سي

 الخارجي. 

لتوفير المنافع العامة متفق يشأنها القوانين ال أن نعززمصلاتنا . فمن االحتاا  األورويي ينظام قائم على القوانين وسيرحتقي

على القوانين في  اقائم الميعا اسيعزز االحتاا  األورويي نظامو. ةستداماالسلم ويناء عالم يسو ه الوالمساهمة في العالمية 

 األمم المتادة. في ظل إطار حتعد ية األطراف كمبدأ أساسي و

 حتاقيقمن أجل  الذي يادونا الستراحتيجية الاالية ومن الطموحاحتقييم واقعي للبيئة منبثقة من  سنسترشد يمبا ئ واضاة

 ،حتعقيدا الذي يزيدالم هذا الع . فيعلى النهج العملي القائم على المبا ئ في السنوات المقبلة عملنا  وسيعتمدعالم أفضل. 

وإحداث تاقيق األمن والرفاه والديمقراطية لمواطنيه كفيل ياحتاا  حقيقي  الذي يمثله فالثقل العاممتادين.  نظليجب أن 

  .إيجايي في العالم فرق

 

 

 ملخص                                        
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ال يمكن لالحتاا  أن يقفل أيوايه لتفا ي المخاطر فراف األخرى. األط حياليطا، سيلتزم االحتاا  األوريي رافي عالم أكثر حت

كل مع  هذا الترايط،وللافاظ على  يمقراطياحتنا، سنقوم يإ ارة  همأمن مواطنينا واز هار ومن أجل حتعزيزالخارجية. 

 .العالم أجمع إشراك ياملها معه، من خالل الفرص والتاديات والتوجسات التي

مناطق  وفيأورويا  فيمسؤولية روح ال. سنلتزم يأقوىورويي يروح مسؤولية هتدي االحتاا  األفي عالم أكثر نزاعا، سي

سنعمل سباب العميقة للنزاعات والفقر وسنعمل على معالجة األ ،على الصعيد العالميوالجنوب.  الشرق و ناحية راولجا

 حقوق االنسان.على حتعزيز 

لها ارحتباط وثيق المسؤولية ها، ذلك أن يجب حتقاسم ، إال أن هذه المسؤوليةسيكون االحتاا  األورويي فاعال عالميا مسؤوالً  

الدول والهيئات اإلقليمية والمنظمات الدولية.  تعامل مع، سنوفي السعي إلى حتاقيق أهدافناشراكاحتنا الخارجية.  يتجديد

سنعمق شراكاحتنا ، كما والمجموعات االقليميةالدول كذا و حتشاطرنا نفس الفكرسنعمل مع الشركاء األساسيين والبلدان التي و

 .مترايطفاعلين أساسيين في عالم  ياعتبارهما مع المجتمع المدني والقطاع الخاص

 الخارجي لأولويات العم .2

 خمس أولويات. إلى العمل على االحتاا  األورويي سيسعىمبا ئ واضاة،  ووفقلتعزيز مصالانا المشتركة، 

 اً منأ لمواطنيهاحتاا نا  ولقد وفر. في عقر  ارهلالحتاا  األورويي حتبدأ  العالميةالستراحتيجية إن ا: أمن االتحاد األوروبي

انعدام أمن ووالتغير المناخي  ةاالقتصا ي قلباتوالت المختلفةرهاب والتهديدات لكن اإلين، غير مسبوق اً واز هار و يمقراطيةً 

، عليها ا وخارجهاهألمن والسلم  اخل حدو االرحتقاء يالكي حتكون أرويا قا رة على ويهد  اليوم شعوينا وأراضينا.  ةالطاق

جهو نا في مجال الدفاع واألمن  يتعزيزسنقوم من ثم، جية. حتيسترااالستقاللية االطموح وأن حتتالى يالقدر الكافي من ال

في ألعضاء أن حتترجم إلى أفعال التزاماحتها على الدول اوااللكتروني ومكافاة االرهاب والطاقة واالحتصاالت االستراحتيجية. 

من الجماعي األسيساهم أكثر في معاهدات. االحتاا  األورويي الا في مالمساعدة المتبا لة والتضامن المنصوص عليه مجال

 .(ناحتو)رويا من خالل العمل الوثيق مع شركائه وعلى رأسهم حلف شمال االطلسي وأل

 ول ومجتمعات الجوار الشرقي  قدرة حتأقلم حتعزيز مصلاة شعوينا من. التأقلم قدرة جيراننا في الشرق والجنوب على

،  ال يد سياسة التوسع الاالية لالحتاا  األوروييو وفق  .في الجنوب آسيا الوسطى إلى حدو  إفريقيا الوسطى منالممتدة 

. على التأقلم دان البلقان وحتركيايلقدرة  لتقويةقائم على شروط صارمة وعا لة وذو مصداقية  انضماممسلسل من اعتما  

التي ورويية، حترغب العديد من الشعوب يناء عالقات أوثق مع االحتاا . إن قوة الجذب الدائمة وفي إطار سياسة الجوار األ

سواء في هي كذلك أولوية في يلدان أخرى  القدرة على التأقلممن شأنها الدفع يتاول هذه البلدان. لكن يتمتع يها االحتاا  

من  القدرة على التأقلم يمختلف الوسائلسيقوم االحتاا  األورويي يدعم ولهذا، وخارجها. أسياسة الجوار األورويية  ارإط

كما سيقوم يتطوير سياسات  ،حاالت الهشاشة الاكومية واالقتصا ية والمجتمعية والمناخية والطاقيةأقصى خالل استهداف 

 أورويا وشركائها. لفائدةأكثر فعالية في مجال الهجرة 

هد ة. وفي هذا الصد ، مصالانا الايوية المشتركة مُ  : عند اندالع النزاعات العنيفة، حتصبحمقاربة مندمجة لحل النزاعات

قائم على المبا ئ كما سيشجع األمن اإلنساني من خالل وعملي  على ناوسينخرط االحتاا  األورويي في عملية يناء السالم 

لكل السياسات المتاحة لالحتاا   منسقنفيذ منهجية شاملة لال النزاعات واألزمات من خالل استعمال حتإن منهجية مندمجة. 

االحتاا  األورويي "، ذلك أن المنهجية الشاملة"معنى ومدى هذه حتوسيع  وفي هذا السياق، سيتم  .أساسي أمراألورويي 

وقاية، وسيستجيب يشكل مسؤول وحاسم في جميع مراحل النزاعات وسيتدخل على ناو سريع في مجال ال سيعمل

 ولهذا الغرض، سيعملأزمة جديدة. أي اندالع  عندالمبكر  االنساابإعا ة االستقرار وحتفا ي  سيسعى إلىلألزمات كما 

قليمية إمثل أزمة ليبيا وسوريا لها أيعا  مالية ووطنية و . فاألزمات الااليةمختلفة إ ارية مستويات فياالحتاا  األورويي 

خالل إال من السلم المستدام إذ ال يمكن حتاقيق  فقط لدناهذه النزاعات ال يمكن حلها من  لكنمعالجتها.  تعينلمية يوعا
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شراكات إقليمية و ولية واسعة ومعمقة ومستدامة سيعمل االحتاا  األورويي على حتشجيعها  إطار احتفاقات شاملة ومرسخة في

 و عمها.

مالية، أصبات الدينامية اإلقليمية من ال الصعوياتعالمية و ال عيش يين الضغوطي: في عالم أنظمة التعاون اإلقليمي

و  يشكل أفضل األمنية هاإ ارة انشغاالحتمن الدول والشعوب  حتمكنكمة اإلقليمية واألهمية يمكان. األشكال الطوعية للا

هذه مبررات أساسية كل لثقافات والهويات والتأثير في الشؤون العالمية. إيراز االمنافع االقتصا ية للعولمة و  االستفا ة من

القرن الاا ي والعشرين ولهذا سندعم أنظمة التعاون اإلقليمي عبر العالم.  خاللالحتاا  األورويي في اسلم و النمو اللتعزيز 

أورويا ومنطقة المتوسط والشرق في  من العالم: أهداف خاصة في مناطق مختلفة حتاقيق االحتاا  األورويي على سيعمل

 األطلسي سواء في الشمال أو الجنوب وفي آسيا ومنطقة األركتيك،. وما وراءاألوسط وإفريقيا 

: االحتاا  األورويي ملتزم حيال نظام عالمي قائم على القانون الدولي يضمن الحوكمة العالمية للقرن الحادي والعشرين

قط وليس ف التغييرإلى  هو حتطلع. هذا االلتزام ة المشتركةالعالمي من المنافع الستفا ةواحقوق االنسان والتنمية المستدامة 

مم المتادة منظمة قوية وأن حتكون قاعدة صلبة لنظام سيعمل االحتاا  األورويي على أن حتكون األوالنظام القائم. على لافاظ ل

مع المنظمات االقليمية والدولية يالتعاون عالميا  حتطوير ر و  منسقة سيسعى إلىمتعد  األطراف قائم على القوانين كما 

 والدول والفاعلين غير الاكوميين.

 من الرؤية إلى الفعل .3

شبكاحتنا الفريدة ووزننا االقتصا ي وكل األ وات التي في حوزحتنا.  استغاللمن خالل  منسقسنواصل أولوياحتنا على ناو 

 .يتسم ياالستجاية والتكاملولتاقيق أهدافنا، يجب ان نستثمر جماعيا في احتاا  ذو مصداقية 

على  . مصداقية االحتاا  األورويي حتتوقفاحيوي أمرا المصداقيةحتعتبر احتجاه العالم،  تنا: لاللتزام يمسؤولياتحاد ذو مصداقية

قوي يتطلب كذلك الحتاا  االوالتشبت يقيمنا.  وحتناغمهاوعلى انجازاحتنا وقدرحتنا الدائمة على الجذب وفعالية سياساحتنا  حتوحدنا

. كل القدرات الدفاعية أمر عاجلاالستثمار في األمن والدفاع ها، ولهذا فإن جميع أيعا ي االستثمار في السياسة الخارجية

 حتبقى للدول األعضاء السيا ة فيوالخارجية ويناء قدرات شركائنا وضمان سالمة أورويا. ضرورية للر  على األزمات 

لكن، الكتساب هذه القدرات واإليقاء عليها ال يد من أن يكون التعاون في مجال الدفاع هو القاعدة.   .قراراحتها الدفاعيةاحتخاذ 

لما حتكتسيه مل على إحداث صناعة  فاعية أورويية متينة سيعكما  يشكل حتلقائي سيشجع االحتاا  األورويي التعاون الدفاعي

 استقاللية قرار أورويا وعملها.من أهمية يالغة في 

السياسة األمنية على يجب  و على معاهدة لشبونة.يشكل كامل : يجب أن يعتمد عملنا الديبلوماسي  اتحاد سريع االستجابة

التعاون أكثر  يكون هذا يايثالتعاون يين الدول األعضاء  ين حتاسينكما يتعوالدفاعية المشتركة أن حتكون أكثر استجاية. 

أكثر مرونة  ، فيجب أن حتكونسياسة التنميةأما حتنظيما من خالل االستعمال الكامل لإلمكانيات التي حتتياها معاهدة لشبونة. 

 وأن حتتجاوب مع أولوياحتنا االستراحتيجية.

يين الدول األعضاء ومؤسسات االحتاا  األورويي  سواء سياساحتنا الخارجية: علينا أن نكون أكثر اندماجا في اتحاد مندمج

ويين األيعا  الداخلية والخارجية لسياساحتنا. هذا األمر ينطبق يشكل خاص على حتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والهجرة أ

سان والنوع االجتماعي في مكافاة اإلرهاب. علينا كذلك أن ندمج حتلقائيا قضايا حقوق اإلنفي مجال خاصة  ،واألمن

 المؤسسات.في القطاعات السياسية و

إرا ة وقا ر على إحداث فرق إيجايي في  ياحتاا  أورويي أكثر قوة وذ ناوعلى رؤية وطموح  حتعتمدهذه االستراحتيجية 

اكة مع شرالو التالي يروح المسؤوليةالعالم. مواطنونا يستاقون احتاا ا حقيقيا يعزز مصالانا المشتركة من خالل 

 هذا إلى أفعال.كل اآلن أن نترجم  علينااألطراف األخرى. 


