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30 كانون ثاني/ يناير 2019 

 

تعددية األطراف

لألوروبيني والعرب اتريخ طويل غين من التبادل الثقايف واالقتصادي والتجاري والسياسي، هذا ابإلضافة إىل الُقرب اجلُغرايف 
تبادل، مما ساهم يف مأسسة عالقات قوية بني االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية. فمن خالل إطار العمل هذا 

ُ
واالعتماد امل

شرتكة وصوًال إىل السالم واألمن واالزدهار يف 
ُ
شرتك هو تطوير تعاون أوثق ومن أجل حتقيق اآلمال امل

ُ
أصبح اهلدف امل

املنطقتني.

وتعترب جامعة الدول العربية التجمع العريب الوحيد الذي يشمل عموم البلدان العربية وهي نظري االحتاد األورويب اإلقليمي 
الرئيسي يف العامل العريب.

لالحتاد األورويب وجامعة الدول العربية عالقات متطورة وِودِّيَة تقوم على أساس مذكرة تفاهم ُوقَِّعت عام 2015، كما يعقد 
ستوى 

ُ
االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية لقاءات ُمنتظمة على مستوايت ُخمتلفة، ويتم تنظيم لقاءات ملسئولني رفيعي امل

بشكل منتظم خالل العام، حيث يلتقي سفراء السياسة واألمن األوروبيني مع املمثلني الدائمني جلامعة الدول العربية سنوايً، 
وتعقد لقاءات وزارية على مستوى وزراء اخلارجية كل سنتني. وقد ُدِعيَّت املمثل األعلى/ انئب الرئيس فيدريكا موغريين إىل 

اجتماعات القمة جلامعة الدول العربية خالل السنتني املاضيتني وقد حضرت موغريين هذه االجتماعات، وسوف يُعقد لقاء 
القمة األول لالحتاد األورويب وجامعة الدول العربية يف 24 و 25 شباط/ فرباير 2019 يف مصر.

 
يعمل االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية معاً من خالل منهجية مجاعية وتعاونية متعددة األطراف على التعامل مع 

ستوايت املختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية أو 
ُ
شرتكة اليت يواجهها الطرفان على امل

ُ
التحدايت امل

أمنية. 

يُعترب التعاون اإلقليمي القوي أساساً إلجياد حلول للتحدايت احلالية اليت تواجهها الدول األوروبية والعربية، حيث 
يشرتك االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية االلتزام يف تعزيز التعددية ونظام دويل يقوم على أساس القانون الدويل 

والعمل من أجل زايدة التعاون مع األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. فمن خالل إطار العمل هذا أصبحت املمثل األعلى/ 
انئب الرئيس فيدريكا موغريين عضواً يف اللجنة الرابعية حول ليبيا حيث تضم هذه اللجنة أيضاً ثالثة أعضاء آخرين 

هم جامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة.
كما يتعاون االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية يف التعامل مع عدد من ملفات األمم املتحدة مثل أجندة 2030 

ستدامة واجلهود العاملية ملعاجلة التغيريات املناخية واحلد من انتشار األسلحة النووية.  
ُ
حول التنمية امل



 

 

 اإلنذار المبكر واالستجابة لألزمات

التبادل الدبلوماسي

الحد من األسلحة

 

مكافحة اإلرهاب

الحوار السياسي
يضم احلوار السياسي والتعاون بني االحتاد األورويب ملفات إقليمية عديدة ومواضيع أفقية حتتل أولوايت األجندات لدى 
الطرفني، من العملية السلمية للشرق األوسط وسوراي واليمن وليبيا والعراق إىل حماربة اإلرهاب واهلجرة واهلدف الوحيد 

شرتك وهو البحث عن حلول دائمة من أجل حتقيق السالم واالستقرار.   
ُ
امل

يتعاون االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية معاً يف مواجهة هتريب األسلحة احملظورة من خالل مشروع يـَُقدَّر مببلغ 
2.7 مليار يورو لبناء القدرات والتدريب يف جماالت مراقبة األسلحة التقليدية لدى الدول األعضاء يف جامعة الدول 
العربية. كما مت إنشاء جمموعة عمل للرقابة على أسلحة الدمار الشامل واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والسالح 
عام 2015 كجزء من احلوار االسرتاتيجي بني االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية، حيث تلتقي جمموعة العمل 

ابنتظام لتقييم مدى تقدم عملها. 

التهديدات املتنامية والتحدايت املشرتكة اليت خيلقها اإلرهاب الدويل والتطرف وتواجهها أورواب والعامل العريب جتعل من 
مسألة وقوف الطرفني متحدين ضد اإلرهاب أمراً ضرورايً. 

لدعم جهود  شرتك 
ُ
امل عملهم  من خالل  اإلرهاب  على  العاملية  العربية ابحلرب  الدول  وجامعة  األورويب  االحتاد  يلتزم 

التحالف العاملي ضد داعش، مع احلفاظ على االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان وسيادة القانون والقانون الدويل اإلنساين. 
كما يعمل االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية، عرب إطار عمل احلوار االسرتاتيجي بينهما، على تشكيل جمموعات 

عمل ملكافحة اإلرهاب وحماربة اجلرمية املنظمة.   

عمل االحتاد األورويب منذ عام 2012 على دعم مشروع تعزيز قدرات االستجابة لألزمات لدى جامعة الدول العربية، 
حيث ساعد مبلغ 4.4 مليون يورو على متويل إعداد غرفة أزمات جامعة الدول العربية وهتدف إىل تعزيز قدرات جامعة 

الدول العربية على االستجابة لألزمات. 

يهدف مشروع الدورة التدريبية واملعلوماتية حول الدبلوماسية األوروبية العربية (احلوار) املمول من االحتاد األورويب إىل 
تعزيز احلوار بني املسؤولني العاملني يف مؤسسات االحتاد األورويب واألمانة العامة جلامعة الدول العربية.  

بادرة إىل زايدة تعزيز التعاون بني االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية وتوسيع نطاقه 
ُ
هتدف املرحلة الثانية من هذه امل

شرتكة ومن خالل اجلهود املوحدة بني برامج العمل 
ُ
ليشمل املزيد من األشخاص واجملاالت املتعددة ذات املصلحة امل

املشرتكة اليت جتمع بني االحتاد األورويب وجامعة الدول العربية.


