
 2020-2017في الفترة أولويات الشراكة بين االتحاد األوروبي ومصر 

 أوال: مقدمة

 2001والتي تم توقيعها في  الشراكةاتفاقية إن اإلطار العام للتعاون بين االتحاد األوروبي ومصر منصوص عليه في 

تبقى سارية، فإن هذه الوثيقة تحدد األولويات  الشراكة. وفي حين أن جميع عناصر اتفاقية 2004ذ في ينفتودخلت حيز ال

، والتي ستوجه التي تم مراجعتها ةسياسة الجوار األوروبيالتي تم تحديدها بين االتحاد األوروبي ومصر في ضوء 

 الشراكة خالل الثالثة سنوات القادمة. 

 دعمالتي تواجه االتحاد األوروبي ومصر، من أجل  المشتركة " تهدف إلى التصدي للتحدياتالشراكة أولوياتإن "

بااللتزام ويتم االسترشاد في ذلك ولضمان االستقرار طويل األمد لجانبي البحر األبيض المتوسط.  المشتركة المصالح

لتعاون القانون واحترام حقوق االنسان. كما تهدف إلى تعزيز ا وسيادةالديموقراطية ب لقيم العالمية المتعلقةبالمشترك ا

 ".2030رؤية  –المستدامة  للتنميةاستراتيجية مصر “لمساندة 

 

 المقترحةثانيا: األولويات 

يجب أن تساهم "أولويات الشراكة" في تحقيق تطلعات الشعوب على جانبي البحر األبيض المتوسط. وخصوصا، 

 ن مستوى المعيشةياالقتصادي وتحسر فرص العمل المناسبة، االزدهار يالمساعدة في ضمان العدالة االجتماعية، توف

 الفعالوالحكم المدعوم باالبتكار،  ،ز استقرار مصر واالتحاد األوروبي. إن النمو الشامليتعز إلى سيؤدي، مما جوهريا

يمثالن جانبان اساسيان حقوق االنسان والحريات األساسية و ،القانون سيادةلوالذي يخضع بدوره  المبني على المشاركة،

وتهدف إلى  دوليين كطرفين وتأخذ أيضا "أولويات الشراكة" في االعتبار دور االتحاد األوروبي ومصر. األهدافلهذه 

سترشد األولويات الشاملة اآلتية  . وعليه، على المستوى اإلقليمي والدولي اوالثنائي سواء على المستوي زيادة تعاونهم 

 الشراكة الجديدة: 

  االجتماعية المستدامان اقتصاد مصر الحديث و تنميتها .1

 واالقتصادية االجتماعية باألهداف النهوض أجل من سيتعاونان رئيسيين كشريكينومصر األوروبي االتحاد إن

  مزدهرة و مستقرة مصر لبناء رؤية مع" 2030 رؤية – المستدامة للتنمية مصر استراتيجية" في عليها المنصوص

 

  التحديث االقتصادي وريادة األعمال (أ )

للنمو  تشجيعا  بيئة أكثر  أمور منها خلق عدةمن خالل  األمدإن مصر ملتزمة بتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية طويلة 

ومن ، وخصوصا للشباب والنساء، متضمنة تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في االقتصاد. وخلق فرص العمل الشامل

أكبر من أجل تنفيذ أفضل  مساحة ماليةذلك تدابير تستطيع توليد  لشم، سياألمدطويلة االستدامة االقتصادية تحقيق أجل 

تعزيز مناخ و القطاع الخاصالمستدامة، وإصالحات إضافية في الدعم والضرائب، وتقوية دور  التنميةالستراتيجية 

، ذلك من خالل سياسة تجارية أكثر انفتاحا وتنافسية، واالستفادة الكاملة االجنبيةلجذب المزيد من االستثمارات  األعمال

وكذلك من خالل مساندة مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل تطوير نظام نقل فعال. عالوة على ذلك، الفائض الرقمي من 

د، وذلك من خالل استخدام والحكم الرشي اإلصالح اإلداري العامفإن االتحاد األوروبي سوف يساند جهود مصر نحو 

ذوات  األعمال التجاريةنماذج و يةلمجتمعاالثورة الرقمية وكذلك النماذج  في االعتبار خذاألمع  الجودة إحصائيات عالية

 .الصلة



الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشاريع  للمشروعاتأهمية كبيرة تولي  ةالمستدام للتنميةإن االستراتيجية المصرية 

قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي للموارد المعدنية في صعيد مصر واستصالح أربعة  تنميةالعمالقة مثل مشروع 

في عملية  كمساهمات رئيسيةوذلك كله كذلك بنك المعلومات المصري و، وزيادة الحيز العمرانيماليين فدان للزراعة 

، شاملالصغيرة والمتوسطة من أجل نمو  المشروعات. ونظرا ألهمية تطوير األمدطويلة  ةواالجتماعي ةياالقتصاد التنمية

فإن هذا القطاع سوف يستمر في لعب دور مركزي في تعاون االتحاد األوروبي مع مصر. كما أن االتحاد األوروبي 

ر قناة السويس )محور قناة السويس(. عالوة سبل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لمشروع تطويفي سوف ينظر 

البحث واالبتكار والنهوض بالتكنولوجيا الرقمية عبر القطاعات الخاصة بعلى ذلك، سيتعاون االتحاد األوروبي ومصر 

بتركيز التعاون في عدد من  ااهتمامهملى الضوء عتحاد األوروبي ومصر اال سلط كل منوالخدمات. في هذا السياق، فقد 

 و إيراسموس + Horizon2020 عليم العالي بما في ذلك إطار البحث والت أنشطة

ارتباطا  تراث مصر المتنوع والذي ال يقدر بثمن، والمساهمة الكبيرة للقطاع الثقافي )والذي يرتبط بالسياحةلونظرا 

( في الناتج اإلجمالي المحلي للدولة، وفرص العمل، واحتياطي النقد األجنبي والمجتمع عموما، فإنه سيتم التركيز وثيقا

 .المحلية االقتصادية والتنمية الثقافي والتراث الثقافة بين الصلةبشكل خاص على 

 التجارة واالستثمار (ب )

 تقوية العالقة التجارية واالستثمارية الحاليةبملتزمان وهما  مهمان تجاريان شريكانإن االتحاد األوروبي ومصر 

 المنطقة تجارة حرة، يتم تطبيقهالمنشئة بين االتحاد األوروبي ومصر  الشراكةالتجارية في اتفاقية  البنودوالتأكيد على أن 

طرح فكرة مبادرة شاملة كن االتفاقية من الوصول إلى كامل إمكاناتها. في حين أن االتحاد األوروبي سبق وقد بأسلوب يم  

، إال أن االتحاد األوروبي ومصر القائمة ع منطقة التجارة الحرةيالتفاقية تجارة حرة عميقة وشاملة من أجل تعميق وتوس

 في تحديد سبل أخرى مناسبة لتعزيز العالقات التجارية.سيتشاركان 

 التطور االجتماعي والعدالة االجتماعية (ج )

التزامها نحو إصالح وتعزيز التطور االجتماعي والعدالة االجتماعية من أجل التصدي تؤكد مصر من جديد على 

التنمية  عملية ب تنهضالتي تواجهها، ومن أجل تعزيز الموارد البشرية للدولة والتي سوف السكانية للتحديات االجتماعية و

من  لحماية الفئات المهمشةم لجهود مصر سيقدم االتحاد األوروبي الدع. وفي هذا الصدد، االقتصادية و االجتماعية

. عالوة على شبكات األمان االجتماعي والحماية االجتماعيةاألثار السلبية المحتملة لإلصالحات االقتصادية من خالل 

، كذلك تحسين تقديم الخدمات الريفية و المدنية التنمية ن في تعزيز اذلك، فإن االتحاد األوروبي ومصر سوف يستمر

. وسوف يشارك االتحاد ةيبرامج الصحالو)متضمنا التدريب التقني والمهني(  التعليماألساسية، مع التركيز على تطوير 

 شاملة للرعاية الصحية وتحسين خدمات الرعاية الصحية. مظلةاألوروبي بخبرته في تأسيس 

 تأمين الطاقة، العمل على البيئة والمناخ (د )

مصادر الطاقة المتجددة  خصوصا مع التركيز علىتنويع مصادر الطاقة، يتعاون االتحاد األوروبي مع مصر في  سوف

وسيقوم االتحاد األوروبي، بناء على طلب من الحكومة المصرية، بمساندة جهود مصر كفاءة الطاقة. والعمل على 

 طلبات التنمية المستدامة في الدولة والحد من انبعاثات لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والتي تهدف إلى تلبية مت

للتعاون بين . باإلضافة إلى أن اكتشاف حقول الغاز البحرية في مصر يوفر مجاال هاما غازات االحتباس الحراري

، مصر في الغازإسالة  لعملياتالمطلوبة  لبنية التحتيةوجود ا، نظرا لاالتحاد األوروبي ومصر في مصادر الطاقة التقليدية

نظرا لالحتياجات االستهالكية الكبيرة  –، والذي سيخدم مصلحة مصر المتوقعةلطاقة اتوليد زيادة عمليات بما سيسمح م

ومصلحة االتحاد األوروبي في تنويع  –( و التنمية االجتماعية  ذلك بيئة األعماليشمل للدولة وإمكانيات توليد الدخل )و

التعاون مجاالت بين االتحاد األوروبي ومصر سوف يساهم في التعرف على  ر حول الطاقةتعزيز الحواإمداداته. إن 

، نقل الفضلى الخبرات والممارساتتبادل  إلنشاء محور طاقة إقليمي(، البحث المشترك، الفنية  الرئيسية )مثل المساعدة 



األنظمة مع إدراك الحاجة إلى الحفاظ على التكنولوجيا وتعزيز التعاون دون اإلقليمي )بين دول البحر األبيض المتوسط(، 

 البحرية للبحر األبيض المتوسط.البيئية 

. التنمية المستدامة تحقيق العمل على المناخ والبيئة في سياقسوف يتعاون االتحاد األوروبي مع مصر في تعزيز 

مساهمات تطبيق  علىفور تبني اتفاقية باريس حول تغير المناخ، سوف يساند االتحاد األوروبي  امع التزاماتهما تماشي

في مجالي التكيف والتخفيف. باإلضافة إلى أن االتحاد األوروبي سوف يتعاون مع  المقررة على المستوى الوطنيمصر 

إطار سنداي للحد من "و 2030 نميةأجندة الت –من ضمنها  –عدة مستويات  علىتحقيق األهداف المحددة من أجل مصر 

 . "مخاطر الكوارث

، بما في ذلك المستدامة الموارد إدارةوسوف يبحث االتحاد األوروبي مع مصر امكانية التعاون في مجاالت مثل  

ما في ذلك الحد من ، بالصلبة النفايات إدارة الصحي، الصرف البيولوجي، التنوع على والمحافظةالموارد المائية، 

إدارة النفايات الخطيرة ، فضال عن مكافحة التصحر وتدهور األراضي. كما أن االتحاد و والكيماوية الملوثات الصناعية، 

الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد  اإلعالنن الفرص المنصوص عليها في ااألوروبي ومصر يستكشف

الذكية،  البحرية وتشمل المجاالت المحتملة للتعاون قيد النظر، الموانئ. .1IMP/CCمرفق األزرق من خالل 

 والمجموعات البحرية، واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومصائد األسماك البحرية.

 

 الخارجية السياسة في شركاء .2

على المستوى الثنائي  االتحاد األوروبي ومصر مصلحة مشتركة في تعزيز التعاون في السياسة الخارجية كل من ىلد

 واإلقليمي والدولي.

 استقرار الجوار المشترك وما بعده

باالتحاد السلم واألمن إن لمصر دور لتلعبه مستخدمة مقعدها في مجلس األمن باألمم المتحدة وكذلك مقعدها في مجلس 

ع يتوسد األوروبي تعميق واألفريقي. كما تستضيف مصر المقر الرئيسي لجامعة الدول العربية، والتي ينوي االتحا

أكبر وتفاهم مشترك حول العديد من المسائل، بما في سيسعيان لتعاون التعاون معها. كما أن االتحاد األوروبي ومصر 

متعدد األطراف. إن الشراكة بين االتحاد األوروبي ومصر مهمة من أجل استقرار وازدهار منطقة الصعيد  علىذلك 

البحر األبيض المتوسط، الشرق األوسط وأفريقيا. كما أن التعاون بين االتحاد األوروبي ومصر، بما في ذلك في المحافل 

م ولمواجهة التحديات السياسية واالقتصادية التي السالإقرار ، المنازعاتاإلقليمية، سوف يهدف إلى المساهمة في حل 

تبادل المعلومات حول التحديات اإلقليمية يعززان سوف االتحاد األوروبي ومصر  فإنتواجهها هذه األقاليم. باإلضافة 

 التي تؤثر على الجانبين. الكبرى والدولية

 التعاون في إدارة األزمات والمساعدات اإلنسانية

الخبرات في إدارة األزمات والوقاية منها، على سيتبادالن األوروبي ومصر التعاون والمشاورات وسيعزز االتحاد 

الصراع و األزمات التي تنشأ بسبب  نميةلتحديات المعقدة للسالم واالستقرار والتلالمستوى الثنائي واإلقليمي، للتصدي 

 بعد ذلك. وما ا، في الجوار المشترك بينهماتالنزاعالناتجة عن الطبيعية 

 

 االستقرار تعزيز .3

                                                           
1
 المناخحوار السياسات اإلقليمية بشأن السياسة البحرية المتكاملة / تغير  مرفق    



ديمقراطية حديثة هو تحدي مشترك يواجه االتحاد األوروبي ومصر. ولذلك فإنه من الضروري إنشاء دولة االستقرار 

نص يالمدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كما  –لشعبها على نحو عادل. إن حقوق االنسان  المنافعتوفر 

هي قيم مشتركة تمثل حجر  –عليها القانون الدولي لحقوق االنسان، و معاهدة االتحاد األوروبي و الدستور المصري 

الديمقراطية والحريات ملتزمان بتعزيز األساس للدولة الديمقراطية الحديثة. وعليه فإن االتحاد األوروبي ومصر 

لجميع مواطنيهم، تماشيا مع التزاماتهم الدولية. وفي هذا السياق، فإن حقوق دستورية باعتبارها األساسية وحقوق االنسان 

  االتحاد األوروبي سوف يوفر الدعم لمصر في ترجمة هذه الحقوق إلى قوانين.

 ديمقراطية حديثة دولة  (أ )

األساسية  تلتزم مصر واالتحاد األوروبي بكفالة المساءلة وسيادة القانون واالحترام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات

تعزيز قدرة مؤسسات الدولة من أجل . وسوف يدعم االتحاد األوروبي جهود مصر في المواطنين واالستجابة لمطالب

بتوفير األمن للجميع، وكذلك لتطوير  تنفيذ مهامها علىمؤسسات تطبيق القانون لتعزيز قدرة إصالح فعال للقطاع العام، 

قطاع تحديث باإلضافة إلى أن االتحاد األوروبي ومصر سوف يعززان التعاون في الوظائف الدستورية للبرلمان الجديد. 

وزيادة إمكانية وصول جميع المواطنين إلى العدالة من خالل المساعدة القانونية وإنشاء محاكم متخصصة، في العدالة 

 في القضائي التعاون تطوير يف ومصر األوروبي االتحاد سينظر كما. الفساد مواجهة وفي العامة المالية إصالح إدارة

المنظم االتصاالت  خالل من وذلك ومصر، األوروبي االتحاد بين البرلماني التعاون أن كما. والمدنية الجنائية المسائل

بين اللجان والمجموعات البرلمانية، سوف يعزز التنسيق والتفاهم المتبادل. كما أن االتحاد األوروبي سوف يدعم جهود 

إلى تمكين السلطات المحلية من تخطيط الخدمات العامة وتقديمها، فضال عن ضمان المساواة في الفرص مصر الرامية 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتعزيز التكامل االجتماعي للجميع.

 

 األمن واالرهاب (ب )

سيج االجتماعي لألمم يفضي إلى اإلرهاب يهددان الن يذلوالتطرف العنيف ال اإلرهابهدف مشترك. كما أن  األمن إن

ألمن ورفاهية مواطنينا. إن محاربة هذه التهديدات يمثل يمثالن تهديدا كبيرا عبر جانبي البحر األبيض المتوسط. وهما 

التعاون فيه من خالل منهج متكامل يتصدى لألسباب الجذرية لإلرهاب لهما لالتحاد األوروبي ومصر يمكن  امشترك اهدف

التنمية وتعزيز محاربة التطرف والوقاية منهمع احترام حقوق االنسان والحريات األساسية، من أجل النجاح في 

شكل من  التعاون في محاربة التطرف وأيملتزمان بومصر وروبي األ. كما يبقى االتحاد االقتصادية و االجتماعية 

 كراهية اإلسالم وكراهية األجانب.أشكال التمييز بما في ذلك 

تعزيز أمن الطيران واألمن الوقائي فضال عن القدرة على منع علي سبيل المثال، وتشمل مجاالت التعاون األخرى، 

لمشروع بالمخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر واالتجار غير ا

 ل األموال.يوغس

ويتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما في مجال تنفيذ برنامج عمل األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة 

 الصغيرة واألسلحة الخفيفة، بما في ذلك تبادل الخبرات والتدريب وغير ذلك من أنشطة بناء القدرات.

 أجل المنفعة المتبادلةإدارة تدفقات الهجرة من  (ج )

السياق الرئيسي للتعاون بين االتحاد األوروبي  انوفريإن اإلعالن السياسي لقمة فاليتا وخطة عمل فاليتا المشتركة سوف 

، بما في الهجرة حوكمةومصر في مجال الهجرة. سوف يدعم االتحاد األوروبي جهود الحكومة المصرية لتعزيز إطار 

إدارة الهجرة. سوف يدعم االتحاد األوروبي جهود مصر في محاربة  تريعي واستراتيجياذلك عناصر اإلصالح التش

و ضحايا االتجار بالبشر عرف علىتال، بما في ذلك والوقاية منهمااالتجار بالبشر و تهريبهم ، نظاميةالهجرة غير ال

تماشيا مع  هالهم أهل سعى لدعم وتعزيز القدرة المصرية لحماية حقوق المهاجرين وتوفير الحماية لمن ي. كما ستهممساعد

للمهاجرين غير الشرعيين الطوعية التعاون في العودة سبل المعايير الدولية. سوف يبحث االتحاد االوروبي ومصر 



ر قانوني. وسوف يسير ذلك جنبا إلى جنب مع التعاون في لبالدهم األصلية للتأكد من أن الهجرة يتم إدارتها عالميا في إطا

 ، وال سيما التخلف والفقر والبطالة.النظاميةمعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير 

كما التي يمكن أن تسهم بدورها في تنمية مصر.  رفةاألشخاص في تنمية المهارات والمع تنقل عمليةويمكن أن تساهم 

بين القوة العاملة عالية المهارة في االتحاد األوروبي ومصر. كما أن االتحاد األوروبي  يمكنها بناء جسور مستدامة

 ومصر ملتزمين بالحماية الكاملة لحقوق المهاجرين.

 ثالثا: مبادئ التعاون

أن يعزز الروابط، ومن ثم يعزز الشراكة بين االتحاد  الشعوبواالتصاالت بين  البشري العامل دعم شأنمن إن 

وتعد المساءلة والمسؤولية المتبادلة تجاه الشعبين األوروبي والمصري جانبا أساسيا من "أولويات األوروبي ومصر. 

 .الشراكة"

اإلقليمي  تعاون أقوى على المستوى اإلقليمي ودونوينبغي أيضا معالجة القضايا ذات االهتمام المشترك من خالل 

ومن خالل في إطار االتحاد من أجل المتوسط  ،الصددفي هذا  معا،سيعمل االتحاد األوروبي ومصر وجنوب(. -)جنوب

 لحوار بين الثقافات.وخاصة بشأن  امؤسسة آنا ليند، 

بشأن الحوار السياسي  تعميقمن الضروري سيصبح وثبت أن ثقافة الحوار أداة قيمة في تنمية االحترام المتبادل. قد و

الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحفاظ على الجوانب التقنية التي تعززه. وسيوفر الحوار أيضا الوسائل الالزمة إلثبات 

 الشراكة وتقييم عمقها وإنجازاتها.

الذي يكمن فيه استقرار مجتمعاتنا على المدى  - الشبابوتماشيا مع أولويات الحكومة المصرية، فإن التركيز على 

سيتم تعميمه في "أولويات الشراكة". ويتمثل أحد  -للتقدم في أي مجتمع ضروري هو أمر ل - المرأةوعلى  -الطويل 

األهداف الرئيسية في تمكينهم وتزويدهم باألدوات القانونية والعملية لتولي دورهم الواجب في المجتمع من خالل 

تهم النشطة في االقتصاد وحكم بلدهم. وسيواصل االتحاد األوروبي تبادل خبراته في مكافحة التمييز ضد المرأة مشارك

 وتوفير الفرص للشباب. دماجناالوتعزيز المساواة بين الجنسين، فضال عن تعزيز 

ويات الشراكة"، وإلى حكم هو مساهم مهم وقوي في تنفيذ "أول المجتمع المدنيويوافق االتحاد االوروبي ومصر على أن 

ن مع المجتمع ، ويمكن أن يدعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر. وسيعمالومبني على المشاركةيتسم بالشفافية 

المدني للمساهمة بفعالية في عملية التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية بما يتماشى مع الدستور المصري 

 ات الصلة.والتشريعات الوطنية ذ

 رابعا: الختام

المشتركة، حدد االتحاد األوروبي ومصر معا "أولويات الشراكة" وسيتم تطوير آلية متفق عليها للتقييم  المسئوليةبروح 

منتصف المدة لتقييم أثر "أولويات الشراكة". وتماشيا مع النهج في خالل والرصد. ومن المتوقع أيضا القيام بمراجعة 

من أجل ترشيد تنفيذ اتفاقية المشاركة "أولويات الشراكة"، سيعمل االتحاد األوروبي ومصر على  على المتركز

هما الهيئتان الرئيسيتان اللتان ستقومان بإجراء التقييم  المشاركة ومجلس المشاركةمصالحهم المشتركة. وستظل لجنة 

 الشامل لتنفيذ "أولويات الشراكة" على أساس سنوي.


