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 جديدة: إعادة يناء العالقات مع دول الجوار الجنوي الوروي  األجوار العشية  إطالق سياسة 

 5102الموقف من سياسة االتحاد األوروي  لعام 

______________ 

أصيحت عممية إعادة النظر ف  العالقات القائمة مع دول الجوار، تحت عنوان "نحو سياسة جوار أوروي  
  أولويًة، حاجة حقيقية نظرا لما تفتقره المنطقة من ازدىار وتنمية وسالم، وىكاالتحاد األوروي  اعتيرىا جديدة" والت  

 . يامن ةالمنشود ةف الفعمياىداال

ف  ظل أنواع ومستويات مختمفة من الصراعات.  فقد استضافت المنطقة  ما  خطيراتعيش المنطقة وضًعا 
الجئ، ما وّلد ضغًطا غير مسيوق عمى أريعة ماليين وثالثماية الف  ماليين الجئ سوري من أصلثالث يقارب 

وارتفعت النسية يين متوسط  .العقد الماض  خاللالمجتمعات الُمضيفة. فاتسعت الفوارق وتعمقت عمى كل المستويات 
ازدادت ومن ثّم من الفئات السكانية عمى أساس االستيالك ارتفاعا ممحوًظا. مع غيرىم حجم االنفاق لدى "األثرياء" 

الحاجة إلى تعزيز القطاعات االنتاجية الت  من شأنيا خمق فرص العمل الُمستدام، إذ تيمغ نسية اليطالة لدى فئة 
المئة لدى اإلناث، وُيقدر عدد الوظائف األضافية المطموية  يحمول عام ي 64المئة وي 2..5 ف  المنطقة الشياب
 اليين وظيفة سنوًيا( .م 2مميون وظيفة.  )يمعدل  6.إلى  5101

نّيو الرييع العري  إلى ضرورة معالجة ىذه المشكالت االجتماعية واالقتصادية  5101ف  أواخر عام 
عادة النظر ف  األولويات ف  المنطقة، يّيد أن استجاية االتحاد األوروي  ف  عام  ارتكزت عمى  5100المتجذرة وا 

مكانية الوصول إلى ميدأ " المزيد من أجل المزيد" الذي أتاح زي ادة الدعم ف  مجال المعونة المالية وتعزيز االنتقال وا 
ىذه التدايير ف  معالجة نجح السوق األورويية الموحدة )العناصر الثالث : المال واالنتقال واألسواق(. يأي حال، لم ت

ج سياسة االتحاد األوروي  األسياب الت  أدت إلى اندالع االنتفاضات وحسب، إنما تحّولت إلى مجرد استكمال لني
الت  كانت سييا ف  اندالع االنتفاضات ويروز التحديات الت  يواجييا االتحاد األوروي  و الذي وّلد ىذه التفاوتات 

 واليمدان الشريكة .  

منذ نشوء األزمة لجأ اإلتحاد األوروي  إلى االزمة االقتصادية والمالية. تأت  ف  طميعة ىذه التحديات  
، فعرض اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاممة عمى دول  يات االقتصادية المييرالية الجديدة كوسيمًة لمخروج منالسياسا

ىو  دور القطاع الخاص ف  التنميةاعتير ان الجوار وعزز االستثمارات األورويية ف  قطاع  الينى التحتية والطاقة، و 
ألنيا تمثل أداة رئيسة ف  السياسة الخارجية لالتحاد والخاص . كذلك عزز الشراكة يين القطاعين العام مركزي

دول العالم اسواق المؤسسات األورويية الصغيرة والمتوسطة وانخراطيا ف   ولوجاألوروي ، ال سيما من اجل ضمان 
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عمى لنمو ا مقاريةإلى تين  الت  تدعو  "العمل كالمعتاد"مقارية وى   يا. الثالث عن طريق إزالة كل الحواجز من أمام
تمتع المواطنين يكامل حقوقيم وتعيد ضمان تقّمص دور دول الرعاية االجتماعية ف  تدعو الى الحقوق، كما حساب 
 الحقيقة لألزمة.  سيابإنتاج اإل

تستضيف أزمة الهجرة. يتمثل التحدي الثان  ف  العالقات المتجددة يين االتحاد األوروي  وجواره ف  و 
نازحين ف  دا كييرة من الالجئين واألشخاص الاعديد من األزمات والحاالت اإلنسانية الطارئة أعدالمنطقة الت  تشيد ال

أمن ، شعرت يعد ذات أزمة ى  اليجرة أن موغرين  لمسياسة الخارجية السيدة داخل. ويينما تعتير الممثمة العميا ال
ياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية جراء الدول األعضاء ف  االتحاد األوروي  أنيا ميددة عمى المستويات الس

يسمح يانتقال عدد لك  تدفق الالجئين. وليذا، يعمل االتحاد األوروي  عمى تشديد االجراءات األمنية عمى الحدود 
وعمد إلى تعزيز التعاون مع يمدان المنشأ والعيور عن طريق رصد أموال إضافية ونشر فقط، محدود من الالجئين 

، الفًتا (5102)يحمول أواخر عام صال أوروييين لشؤون اليجرة ف  مصر والمغرب ولينان وتونس واألردنضياط ات
ألزمة حال إلى أن "ارتفاع معدل العائدين ينيغ  أن يكون رادًعا لميجرة غير الشرعية". لم توفر ىذه المقارية األمنية 

تقاسم المسؤولية والمساءلة ف  تحقيق ميدأ نيا ال تنيع من حقوق اإلنسان.  كما إالدولية لمعايير الاليجرة ينسجم مع 
وعالوة عمى ذلك يجب أال تكون المساعدات مشروطة يالحد من المياجرة  السالم واالستقرار واالزدىار  ف  المنطقة.

عدات فان مثل ىذا الريط يشكل خرقا لمحق ف  التنقل. أيضا، ال ينيغ  أن يكون ىناك اي تداخل يين سياسات المسا
والمخاوف السياسية يشأن اليجرة تحتاج مساعدات التنمية إلى أن يتم إنتاجيا يغض النظر عن اليجرات المتدفقة من 

 الدول المتمقية لممنح.

عالوة عمى ذلك، وف  حين ُيعد تقمّص الحيز المخصص لممجتمع المدن  من التحديات ف  الجوار الجنوي ،  
العالمية،  يأيى االتحاد األوروي  االعتراف يأن تنفيذ سياسات اليموم أثيرت ىذه المشكمة مؤخًرا يوصفيا من فقد 

التكّيف الييكم  القائمة عمى التدايير التقشفية لمواجية األزمة ُييدد العدالة االجتماعية. وىذا يؤدي إلى تخصيص 
االمل التجارة، يالتزامن مع تراجع دعم المجتمع المدن  نحو تعزيز ية يصورة رئيسة و مساعدات التنمالالموارد المالية و 

تحقيق لالقادر عمى المشاركة ينشاط ف  إحداث التغيير الديمقراط  واالجتماع  واالقتصادي ف  مجال المنصرة و 
 ، ماة لالجئيناالستجاية لمحاالت االنسانية الطارئعمى المجتمع المدن  الذي يركز والتوجو نحو التنمية المستدامة. 

.  عالوة عمى ذلك، يعكس ىذا التحجيم لدور مالئمة  تضييق ىذا الحيز الُمقمص أصاًل وال يوفر ييئة ضيف في
المجتمع المدن  تغييًرا ف  النموذج يحيث لم يعد ُينظر إلى المجتمع المدن  يوصفو شريكا ميما ف  عممية التنمية يل 

مكانة يصورة اساسية.  ووفًقا لذلك، ُيعطى ىذا القطاع دورا متزايًدا ف  أصيح القطاع الخاص ىو من يتيوأ ىذه ال
 تعزيز الشراكات يين القطاعين العام والخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة . 
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ن خالل ف  ىذا االطار، كانت مشاركة المجتمع المدن  ف  عممية صياغة سياسة الجوار الجديدة م 
موضع ترحيب، لكنيا لن تعدو عن كونيا مجرد جيد محدود  5102مارس \ير آذار المشاورات الت  انطمقت ف  ش

الت  أثارتيا يعين االعتيار وُتعالج ف  إطار السياسة الجديدة. فضال عن اعتماد اىداف المالحظات ما لم تؤخذ 
وروي  ممارستو عير ثمة دور شديد األىمية يستطيع االتحاد األاذ ، 5101ف  إطار خطة الجديدة لتنمية المستدامة ا

من معاىدة لشيونة. وال يّد أن ُيستكمل ىذا الدور  512التزامو القانون  وتعيده يالقضاء عمى الفقر كما ورد ف  المادة 
. )أي التجارة واليجرة ، وما إلى النامية يضمان اتساق سياسات التنمية والمساءلة ف  السياسات المطيقة ف  اليمدان

 ذلك .(

سياسة الجوار األوروي  الجديدة ويمناسية إطالق االتحاد األوروي  استراتيجية جديدة لمتجارة  وعشية إطالق 
طار جديد التحاد الطاقة ، وتين  خطة عمل االتحاد االوروي  لمفترة  واالستثمار ، وأجندة أورويية جديدة لميجرة ، وا 

وف  أعقاب المقاء الحواري االقميم  الثالث  يشأن حقوق االنسان والديمقراطية ، .510و 5102الممتدة يين عام  
 ،  5األورويية –حول الشراكة العريية 

 األساسية التالية:مور ن المجتمع المدن   ف  المنطقة العريية التذكير ياالمنّود يصفتنا 

x ونموذج تنموي جديد عدالة اجتماعية، مساواة دون من ازدهار ال 
لشيونة إلتزاما قانونيا يفرض عمى االتحاد االتحاد األوروي  إنشاء منطقة تتضمن المادة الثامنة ف  اتفاقية 

من الرخاء واالزدىار . مع ذلك ، ركز تنفيذ سياسة الجوار األوروي  مدة طويمة عمى أرقام نمو الناتج 
صرف المحم  اإلجمال  اثناء مراقية االصالحات االقتصادية ، متجاىاًل يذلك حقيقة أن النمو االقتصادي ال

ال يعالج أسياب انعدام المساواة. لقد يينت الثورات الشعيية الت  اندلعت ف  المنطقة العريية يوضوح إلى أي 
مدى نجحت نماذج التنمية الُمطيقة ف  عيد األنظمة غير الديمقراطية ف  جذب االستثمارات وتحقيق نسية 

قم الفقر واليطالة . ويناء عمى ذلك، ال يّد أن ثايتة من النمو لكنيا أخفقت ف  معالجة انعدام المساواة وتفا
 .يتينى التركيز عمى إطار سياسة الجوار

عادة التضمين  و األوروي  الجديدة مقارية شاممة لمنمو  الُمستدام   الذي يؤدي إلى خمق فرص العمل وا 
:  الجغرافية والعرقية التوزيع العادل لمثروة. كذلك ال يّد أن يسعى إلى معالجة التفاوتات عمى مختمف الُصعد 

ة منيا عائقا كييرا ف  طريق تحقيق التنمية . عالوة دواالثنية والدينية والعمرية والجنسانية والت  ُتعد كل واح
عمى ذلك ، يتعين عمى االتحاد األوروي  االعتراف يالطييعة الريعية لمدول ف  المنطقة العريية  والت  تقوم 

آليات غير منصفة لتوزيع الثروة ونظم حماية اجتماعية غير فّعالة .  عمى اقتصادات غير منتجة وتعتمد
ومن ثّم يتعين عمى سياسة الجوار األوروي  الجديدة اليادفة إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
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ن تكون ع االنتاج ويناء القدرات االنتاجية ف  اليمدان الشريكة . وينيغ  أويوالُمستدامة اعطاء األولوية لتن
استثمارات االتحاد األوروي  ف  المنطقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة يين القطاعين 
العام والخاص وتخصيص الموارد مترايطة ومتسقة مع احتياجات التنمية لدى الشركاء وتحترم الحيز 

يّد ان يساىم االطار الجديد ف  وضع  السياسات  وحقوق االنسان ف  اليمدان الشريكة . عالوة عمى ذلك ، ال
مقارية تقوم عمى حقوق االنسان لتوفير الحماية االجتماعية والتغطية الشاممة لمجميع يواسطة آليات الحماية 

 .األرضيات الوطنية لمحماية االجتماعيةانطالقا من االجتماعية المالئمة والفعالة 
 

x اإلقميميتعزيز التكامل  و سالم دون استقرار من  ال 
لقد حالت الصراعات القائمة يين الدول وف  داخل الدول عينيا دون إستغالل الشعوب لمواردىا وقدراتيا 
مكانياتيا الذاتية من اجل تحقيق التنمية. ودائما ما كانت الموارد الُمخصصة لألمن واليجرة مرتفعة جًدا.  وا 

إلى التغاض  عن متطميات التنمية االجتماعية أدت ىيمنة المخاوف " األمنية" عمى األجندات الوطنية و 
لى تنفيذ سياسات تحد من حرية التعيير والرأي وحرية تكوين الجمعيات. ومن ثم ، ال يّد أن  االقتصادية وا 

شرط أساس  لمتنمية ف  المنطقة. وال ينيغ  أن ىو السالم ان تعترف سياسة الجوار األوروي  الجديدة ي
ة حدود االتحاد األوروي  وضمان أمن مواطينو" . لذا يتعين عمى سياسة الجوار تقتصر مقاريتيا عمى "حماي

األوروي  تين  رؤية أوسع نطاقا لمسالم تشمل التنمية المستدامة وتعالج التفاوتات وتضمن التمتع الكامل 
ل السالم يحقوق االنسان العالمية. كما ينيغ  أن يوسع االطار الجديد نطاق المقارية الت  يعتمدىا لتشم

واألمن يصفتيما من حقوق االنسان.  وينيغ  لو التصدي لالنتياكات الت  يرتكييا االحتالل االسرائيم . 
ويعد ىذا التزاما قانونيا ُيفرض عمى االتحاد األوروي  يموجب اتفاق الشراكة الموقع مع اسرائيل، الذي تنص 

ترتكز عمى احترام حقوق االنسان والقيم الديمقراطية.  المادة الثانية منو عمى ان العالقة يين الطرفين يجب أن
التعاون االقميميين عاممين أساسيين لتعزيز السالم والتنمية لدى الشركاء و من ناحية ثانية، يعد التكامل 

الجنوييين. ويسعى االتحاد األوروي  إلى تحقيق ىذا التعاون انطالقا من إطار االتحاد من اجل المتوسط. 
انتقادات تطال إطار االتحاد من اجل المتوسط القائم عمى تعزيز مشروعات التعاون االقميمية  مع ذلك، ثمة

ومنيا اقتصاره عمى اليعدين التكنوقراط  واالقتصادي من غير األخذ يعين انتقائية. ف  مجاالت ذات أولوية 
حرر من الفصل العنصري يما ف  ذلك الحق ف  تقرير المصير والت 2االعتيار حقوق االنسان والديمقراطية

. ال يّد أن يراع  إطار سياسة الجوار االوروي  الجديدة "تنشيط العالقات وجميع أشكال االحتالل والتمييز
سيحدث عن طريق تفعيل الحوار السياس  االقميم  الذي يعالج التحديات القائمة ، وىذا األورويية –العريية 

 .وطييعة العالقات يين الجانيين
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x غياب المسألة  ظل في لمشراكة حقيقية ال 

إلى تعزيز االزدىار وتحقيق االستقرار واألمن لمجميع. مع ذلك، لم تحقق  األورويية  سياسة الجوار تيدف
–النجاح المنشود وجاءت إنجازاتيا محدودة. ويعود سيب ذلك يصورة رئيسة إلى غياب الشراكة العريية

الت  اعتمدتيا يروكسل تتجاىل المحيط وتفتقر إلى الممكية الوطنية  األورويية الحقيقية: إذ كانت السياسة
ىذه العممية الت   ومجا. وعكست خطط العمل وير واولوياتياواالنعكاس الحقيق  الحتياجات اليمدان الشريكة 

كانت تقوم ايضا عمى مقارية مركزىا أورويا. ويالنتيجة، أفرطت الطروحات والميادرات الخاصة يسياسة 
متأزمة ) الوضاع األحاد األوروي  ف  حماية مصالح االتحاد عمى حساب شركائو ال سيما  عند مواجية االت

 ( .ونتائجو العري  أي االزمة االقتصادية وأزمة اليجرة ف  اليحر األييض المتوسط و الرييع
لقد أسفرت الحوارات كما اتيمت ىذه الشراكة يعدم مراعاة  الشمولية والشفافية ف  عممية صناعة السياسة.  

الت  ُتعقد حصرا مع الحكومات الوطنية خمف األيواب الموصدة عن وضع خطط عمل تفتقر إلى الممكية 
الوطنية أو ال تعكس االحتياجات والمطالب الحقيقية لكل شرائح المجتمع. حيث خضعت االصالحات 

ضحة، كما كان التماس المساءلة  أحادي القصيرة والطويمة األمد لممراقية من غير تحديد معايير ومؤشرات وا
الجانب من اليمدان الشريكة إلى االتحاد األوروي . وجميت التدايير المقترحة يما ف  ذلك مقارية "المزيد 
لتحقيق المزيد" المزيد من الغموض وانعدام الثقة، ذلك أن الحوافز لم تكن تستند إلى الحريات األساسية أو 

لى ماسسة عممية تقييم سياسة الجوار األورويية يشكل دوري وتشارك  ف  من يناك حاجة إحقوق اإلنسان
 أجل ضمان أن تستجيب الحتياجات وتطمعات كال الشريكين.

x المدني المجتمع  دون الشركاء من  لحاجات  ال اعتبار 
ُتركز و المساءلة". و  عمى حصر دور المجتمع المدن  ف  "وظيفة المراقية يركز ال يزال  االتحاد األوروي  

االموال الُمخصصة يموجب الميادرات من قييل مرفق المجتمع المدن  يصورة اساسية عمى ممارسات يناء 
القدرة يدال من االقرار يضرورة دعم المجتمع المدن  لممشاركة ف  صناعة السياسة عير آليات الحوار 

ة إقامة شراكة حقيقية مع المجتمع المدن ، الييكمية. وعميو، يتعين عمى سياسة الجوار األوروي  الجديد
تعترف يدوره وتفسح المجال الجراء حوار مياشر مع مسؤول  االتحاد األوروي  ف  دائرة العمل الخارج  
األوروي  والمفوضية األورويية ويعثات االتحاد األوروي . وال يّد أن يتناول الحوار الشامل والشفاف مع 

ات دون الوطنية والوطنية واالقميمية كل المجاالت يما ف  ذلك السياسات المجتمع المدن  عمى المستوي
التجارية وعمميات السالم.  وينيغ  ان تقوم عمى "ممكية" المجتمع المدن  لمحوار من أجل تمكين الجيات 
  الفاعمة من تسميط الضوء عمى األولويات وتحديد جداول عمميا. وىذا األمر يتطمب مشاركة المجتمع المدن
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ف  كل مستويات صناعة السياسة  يدءا من اليرمجة مرورا يالتنفيذ والمراقية والتقييم ومشاركة الجماعات 
المختمفة يما فييا النقايات العمالية المستقمة وجمعيات رجال األعمال والحركات االجتماعية ووكاالت التنمية 

ذلك ، ال يّد أن تساىم الميادرات ف  إطار  المحمية المستقمة ،  والمنظمات الشيايية وغيرىا. عالوة عمى
سياسة الجوار األوروي  الجديدة ف  خمق الييئة التمكينية ويناء القدرات المؤسسية لضمان وصوليا إلى كل 

 أنواع المعمومات والموارد.
x حقوقي  اطار اوروبية مستدامة  دون سياسة جوار  ال 

 ىذه يعد عقد عمى تطييق جوارىا. ولكن مستدامة وطويمة االمد معشراكة  تحقيق إلى األورويية الجوار سياسة ىدفت
 األورويية إلى االنتقال الجوار ياإلخفاقات. تتجو عممية مراجعة سياسة المنذرة وتم االعتراف السياسة ظيرت النتائج

وتؤمن الممكية.   مرنة سياسة االعتيار االختالفات الوطنية، إلى يـعين تأخذ الت   إلى المقارية المقارية الموحدة  من
المقارية السياسية مستدامة. ترتكزاستدامة  تكون ان يمكن عدة سنين ال كل السياسة إطار مراجعة تمت ولكن ان
العالمية   الميادئ  تعزيز ، لمتمكن من االنسان عمى حقوق مين  عمل اطار  اعتماد عمى األورويية الجوار سياسة

 الديمقراطية والقوانين.

التنموية  عند تطييقيا   اتساق السياسات  تحسين  األورويية الجوار اطار سياسة  عمى يجب التعزيز، ىذا  لتحقيق
 . لذلك.510-5102والديمقراطية  االنسان الجديدة لحقوق تكون متسقة مع خطة عمل االتحاد األوروي  ويجب ان

تصميم  سياستو. فيجب تسيق والالحقة لتطييق لمفترة الت   االثار  يتقييم  يقوم ان األوروي  االتحاد عمى يجب
 عمى . يجبومراجعة  نتائجيا االثر االجتماع  والييئ م تقيي  والطاقة  يناء عمى  نتائج االستثمار سياسات التجارة

تحرص عمى تطييق االلتزامات الناشئة عن المعاىدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان  األورويية ان الجوار سياسة
 الخاص يجب القطاع دورل االتحاد األوروي  دعم والعيد الدول  الخاص يالحقوق المدنية والسياسية. استنادا إلى

  الشريكة و اليمدان والتنافسية ف  االنتاجية تعزيز حيث من  الخاص القطاع واضحة لدور اقرار معييرالحرص عمى 
  القطاع االنسانية عير مراقية حماية الحقوق ف   األوروييةاليمدان  دور االنتاجية. يجب تحسين القطاعات دعم

اعتماد إطار دول  ممزم لمقطاع الخاص لضمان   اساس  ف  يمعب دور ان  االتحاد األوروي  عمى الخاص ويجب
 .احتراميا لحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية
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  الموقعون
 

 مصر
 الجمعية المصرية لمنيوض يالمشاركة المجتمعية     مجدي عيد الحميد يالل 

 الييئة القيطية االنجيمية لمخدمات االجتماعية     مكرم يايوي  اىيماير 
 

 االردن
 مركز الفينيق لمدراسات      احمد عوض

 
 فمسطين

 مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية      فراس جاير
 
 انلبن

 شيكة المنظمات العريية غير الحكومية لمتنمية       زىرة يّزي
 نحو المواطنية      سامر عيداهلل 

 
 سوريا

 –العالم الدييموماس  االقتصاديين العرب،  دائرة طاسمير عي
  العرييةالنسخة 

 
 تونس

 المنتدى التونس  لمحقوق االقتصادية واالجتماعية عالء طالي 
 الديمقراطيات لمنساء التونسية الجمعية مالحيز فتحية 

  



ــة  ــى تقوي ــدف إل ــة مســتقلة، ته ــة ديمقراطي ــة هــي شــبكة مدني ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غي ــات العربي شــبكة المنظم
ــدان  ــة المســتدامة فــي البل ــرام حقــوق اإلنســان والتنمي ــة واحت ــم الديمقراطي ــز قي ــه وتعزي المجتمــع المدنــي وتمكين
ــرام  ــه واحت ــرد وكرامت ــة الف ــان وحري ــوق اإلنس ــة لحق ــرعة الدولي ــع الش ــجم م ــا ينس ــة، بم ــة والديمقراطي العربي
التعدديــة والتوزيــع العــادل للثــروة والمحافظــة علــى التــراث الحضــاري والثقافــي فــي المنطقــة وتحقيــق األولويــات 

التنموية للمجتمعات المحلية 
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