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 الجنوبً الجوار دول مع العالقات بناء إعادة

 شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة من إعداد مداخلة

 مراجعة سٌاسة الجوار األوروبًمن ضمن 

 

الدروس والعبر المستقاة على مدى السنوات 
العشرة التً ُطبقت فً خاللها سٌاسة الجوار 

 األوروبً

 لت االنتفاضات الشعبٌة التً شهدتهامث   
المنطقة العربٌة فرصة ذهبٌة إلعادة النظر فً 

وال سٌما   (ENPسٌاسة الجوار األوروبً )
بلدان العربٌة واالتحاد الشراكة المبرمة بٌن ال

ٌُبرز االتصال المشترك الذي أعدته  األوروبً. 
الممثلة العلٌا والمفوض األوروبً تحت عنوان " 

ٌ ر  " دروسا وعبًرا1إستجابة جدٌدة لجوار متغ
أنه ٌبقى مجرد ممارسة لتقٌٌم ذاتً ال مهمة، غٌر 

األوروبً وأصحاب  ٌُشارك فٌه شركاء االتحاد
  .ن )بما فً ذلك المجتمع المدنً(المصلحة المعنٌو

ارتكزت المراجعة على مقاربة " العمل  
كالمعتاد"  فً ما ٌتعلق باألدوات التً توفرها ال 

والتنقل سٌما العوامل الثالثة  المال والسوق 
رات ( التً تشمل المباد 3Ms)ألُمشار إلٌها بـ

: تعمٌق العالقات التجارٌة عن طرٌق التالٌة
اتفاقات التجارة الحرة العمٌقة والشاملة  وإنشاء 
عالقات شراكة فً مجال التنقل وتخصٌص 
موارد إضافٌة للمنطقة من غٌر إعداد تقٌٌم حقٌقً 

.  وبعبارة آلثارها االنمائٌة فً البلدان الشرٌكة
ثانٌة ، ٌتبٌن أن االتحاد األوروبً قد خفض القٌمة 
الُمضافة التً تسعى إلٌها بلدان الجوار الجنوبً 

لمتمثلة فً تعزٌز من وراء هذه الشراكة وا
وإنشاء نظام ال ٌشترط تأشٌرة توقعات السوق 
. فً ٌن فرص التموٌل االضافٌةالدخول وتحس

ة ترتٌب اقع لدى الطلب إلى شعوب المنطقالو
تق دم إجراء االصالحات  قضاٌاها بحسب األولوٌة

الدٌمقراطٌة والسٌاسٌة والمؤسسٌة واإلدارٌة 
العمالة على قضٌة التجارة الحرة وإدارة تحسٌن و

 .  2شؤون الهجرة

هناك غٌاب للتوازن بٌن الركائز الثالثة  
هً الخطط والتً تقوم علٌها هذه الشراكة 

السٌاسٌة منذ عملٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة و
إذ تفوقت الجهود المبذولة إلنشاء برشلونة . 

منطقة اقتصادٌة مشتركة عن طرٌق تعزٌز 
التبادل التجاري الحر بٌن االتحاد األوروبً 

ب البحر المتوسط وشركائه المختلفٌن فً جنو
على الجهود الرامٌة إلى إنشاء منطقة مشتركة 

سالم لتعزٌز التنمٌة االجتماعٌة وتحقٌق ال
واالزدهار . كما اتهمت هذه الشراكة بعدم مراعاة  
 الشمولٌة والشفافٌة فً عملٌة صناعة السٌاسة. 
لقد أسفرت الحوارات التً ُتعقد حصرا مع 
الحكومات الوطنٌة  خلف األبواب الموصدة عن 

لكٌة الوطنٌة أو ال وضع خطط عمل تفتقر إلى الم
لب الحقٌقٌة لكل شرائح ات والمطاتعكس االحتٌاج

حٌث خضعت االصالحات القصٌرة المجتمع. 
للمراقبة من غٌر تحدٌد معاٌٌر والطوٌلة األمد 



 
 المساءلة التماس  ات واضحة ، كما كانومؤشر

أحادي الجانب من البلدان الشرٌكة إلى االتحاد 
وجلبت التدابٌر المقترحة بما فً ذلك األوروبً. 

لمزٌد" المزٌد من مقاربة " المزٌد لتحقٌق ا
تكن الغموض وانعدام الثقة ، ذلك أن الحوافز لم 

 و حقوق اإلنسان . تستند إلى الحرٌات األساسٌة أ

 

فً عملٌة التشاور الخاصة بسٌاسة الجوار 
 5102األوروبً لعام 

إن إقدام االتحاد األوروبً فً عام 
التقٌٌم ، على  عملٌة ضمن إطار ممارسةو 2115

تفاء بنشر وثٌقة االستراتٌجٌة االنتقال من االك
 ( إلى اطالق2111)كما حصل فً عام  الجدٌدة

عملٌة تشاور تهدف إلى صٌاغة سٌاسة جدٌدة 
تستند إلى المداخالت واإلسهامات التً ٌقدمها 
اصحاب المصلحة المعنٌون ُتعد خطوة إلى األمام 

العدٌد من التحدٌات التً  مع ذلك ، ال تزال. 
تحد من فعالٌة الُمشاركة  تواجهها البلدان الشرٌكة

فً هذه العملٌة  ، ومن هذه التحدٌات مشاكل 
الوصول إلى المعلومات واالفتقار إلى القدرات 

االتحاد  ة لالنخراط المباشر مع بعثاتالمطلوب
جراء األوروبً فضال عن العوائق اللغوٌة وا

مرٌن " وضع العالمة  فً ت شبٌهة بتمشاورا
 الخانة المناسبة" . 

وعلٌه ، تمثل العملٌة القائمة حالٌا فرصة 
ملتزما بالشروط حقٌقٌة ما دام االتحاد األوروبً 

 :  الوادرة أدناه

x  ال ٌجوز أن ٌقتصر الهدف من  عملٌة
المراجعة على إعادة النظر فً أسباب 
االنخراط الثانوي للشركاء الجنوبٌٌن فً 

الجوار األوروبً أو تحدٌد  سٌاسة

مكامن االخفاق فً عملٌة التنفٌذ التً 
بل ٌجب أن ٌقوم بها هؤالء الشركاء . 

تقٌٌم ٌشمل  ٌتٌح المجال أمام اعداد
العالقة بٌن البلدان العربٌة واالتحاد 
األوروبً ، واألدوار والمسؤولٌات 
المنوطة بكال الشرٌكٌن على قدم 

ز السٌاسة المساواة . وال بّد أن ترتك
الجدٌدة على الدروس المستقاة وأن تأخذ 
بعٌن االعتبار مخاوف االتحاد األوروبً 
ومطالب الشركاء على حد سواء ، 
وتحقٌق التوازن بٌن الجوانب 
االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة 

 والثقافٌة.
x ّد أن تكون نتٌجة عملٌة التشاور أي ال ب

الجوار  المسودة األولٌة لسٌاسة
أمام المداخالت  األوروبً الجدٌدة متاحة

والنقاشات االضافٌة عن طرٌق عقد 
لقاءات حوارٌة شاملة وشفافة وتشاركٌة  

. وٌتعٌن على على مستوى البلد الشرٌك 
توفٌر جدول بعثات االتحاد األوروبً 

إلى  دعوة مفتوحة توجٌهزمنً واضح و
كل الجمعات المعنٌة للمشاركة فً العملٌة 
. كما ٌنبغً أن تكون هذه الوثٌقة متاحة 
باللغات المحلٌة )العربٌة( لتفعٌل مشاركة 

 كافة األطراف المعنٌة . 
x ًوقبل  ال ٌتعٌن على االتحاد األوروب

نشر كل اعتماد السٌاسة الجدٌدة 
تلقاها على المداخالت المدونة التً 

الصفحة االلكترونٌة الُمخصصة 
للمشاورات وحسب ، إنما ٌتعٌن علٌه 

الّرد على التعلٌقات أو التوصٌات أًٌضا 
الواردة. على أن ٌتولى هذه المهمة 
مؤسسات االتحاد األوروبً ) البنك 



 
ُتعد الشفافٌة فً  .األوروبً لالستثمار(

عملٌة مراجعة سٌاسة الجوار األوروبً 
تطبٌق مبدأ  خطوة إلى األمام  فً

المساءلة المتبادلة وتعكس محاولة 
مخلصة لالستجابة لمخاوف الناس 

 ومطالبهم . 

 

  إعادة بناء العالقات مع دول الجوار الجنوبً 

األوروبً  كان الهدف من سٌاسة الجوار
لدى إطالقها فً ضوء توسٌع رقعة االتحاد 

الحؤول دون بروز  2114فً عام  األوروبً
سع  خطوط تقسٌم جدٌدة بٌن االتحاد األوروبً المو 
وجٌرانه. وكانت تهدف إلى تعزٌز االزدهار 

مع ذلك ، لم وتحقٌق االستقرار واألمن للجمٌع. 
تحقق النجاح المنشود وجاءت إنجازاتها محدودة . 

غٌاب وٌعود سبب ذلك بصورة رئٌسة إلى 
األوروبٌة الحقٌقٌة : إذ كانت  –الشراكة العربٌة 

المحٌط  تتجاهلالسٌاسة التً اعتمدتها بروكسل 
وتفتقر إلى الملكٌة الوطنٌة واالنعكاس الحقٌقً 

وعكست الحتٌاجات البلدان الشرٌكة ورغباتها. 
وثائق خطط العمل والبرمجة هذه العملٌة التً 
كانت تقوم اٌضا على مقاربة مركزها أوروبا . 

فرطت الطروحات والمبادرات وبالنتٌجة ، أ
الخاصة بسٌاسة االتحاد األوروبً فً حماٌة 

ال سٌما  عند مصالح االتحاد على حساب شركائه 
مواجهة أي أوضاع متأزمة ) أي االزمة 
االقتصادٌة وأزمة الهجرة فً البحر األبٌض 

 .  المتوسط(

عملٌة التشاور التً اطلقها االتحاد  تّوجه
ٌدة أشد تركٌزا وأكثر األوروبً نحو شراكة جد

ٌّز بٌن الشركاء وتضمن الملكٌةمرونة   .  وتم

فً الواقع ثمة إمكانٌة ألن ٌصبح االطار 
الجدٌد آلٌة لدعم التنمٌة الُمستدامة فً المنطقة 

ساس ٌضمن النقاط العربٌة إذا ما ُبنى على أ
 : التالٌة

لة للنمو  ومعالجة تبنً مقاربة شام .0
المادة  تتضمنانعدام المساواة والفقر : 

قٌة لشبونة إلتزاما قانونٌا الثامنة فً اتفا
 ٌفرض على االتحاد االتحاد األوروبً

منطقة من الرخاء واالزدهار . مع إنشاء 
ذلك ، ركز تنفٌذ سٌاسة الجوار األوروبً 
مدة طوٌلة على أرقام نمو الناتج المحلً 

ة االصالحات ناء مراقباإلجمالً اث
حقٌقة أن بذلك  االقتصادٌة ، متجاهاًل 

ال ٌعالج أسباب  النمو االقتصادي الصرف
لقد بٌنت الثورات الشعبٌة مساواة. انعدام ال

التً اندلعت فً المنطقة العربٌة بوضوح 
إلى أي مدى نجحت نماذج التنمٌة الُمطبقة 
فً عهد األنظمة غٌر الدٌمقراطٌة فً 

مارات وتحقٌق نسبة ثابتة من جذب االستث
النمو لكنها أخفقت فً معالجة انعدام 

وبناء المساواة وتفاقم الفقر والبطالة . 
على ذلك، ال بّد أن ٌتبنى التركٌز على 
إطار سٌاسة الجوار األوروبً الجدٌدة 
مقاربة شاملة للنمو  الُمستدام الذي 
ٌؤدي إلى خلق فرص العمل وإعادة 

أن  كذلك ال بدّ روة. التوزٌع العادل للث
إلى معالجة التفاوتات على مختلف ٌسعى 

الُصعد :  الجغرافٌة والعرقٌة واالثنٌة 
والدٌنٌة والعمرٌة والجنسانٌة والتً ُتعد 
كل واحة منها عائقا كبٌرا فً طرٌق 

ٌن عالوة على ذلك ، ٌتعتحقٌق التنمٌة . 
 على االتحاد األوروبً االعتراف

عٌة للدول فً المنطقة ٌبالطبٌعة الر



 
العربٌة  والتً تقوم على اقتصادات غٌر 
منتجة وتعتمد آلٌات غٌر منصفة لتوزٌع 
الة .  الثروة ونظم حماٌة اجتماعٌة غٌر فع 

ٌتعٌن على سٌاسة الجوار ومن ثم  
الهادفة إلى تحقٌق األوروبً الجدٌدة 

التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 
ة للتنّوع األولوٌ اعطاء والُمستدامة

االنتاجً وبناء القدرات االنتاجٌة فً 
. وٌنبغً أن تكون البلدان الشرٌكة 

استثمارات االتحاد األوروبً فً المنطقة 
ودعم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 
وتعزٌز الشراكة بٌن القطاعٌن العام 

مترابطة والخاص وتخصٌص الموارد 
ومتسقة مع احتٌاجات التنمٌة لدى 

رم الحٌز السٌاساتً وحقوق الشركاء وتحت
االنسان فً البلدان الشرٌكة . عالوة على 
ذلك ، ال بد  ان ٌساهم االطار الجدٌد فً 
وضع مقاربة تقوم على حقوق االنسان 
لتوفٌر الحماٌة االجتماعٌة والتغطٌة 
الشاملة للجمٌع بواسطة آلٌات الحماٌة 
االجتماعٌة المالئمة والفعالة بما فً ذلك 

الوطنٌة للحماٌة االجتماعٌة . األرضٌات 
 فً هذا الصدد ، ال بد  من اإلشارة إلىو

أن األدوات الُمقترحة لتحقٌق التكامل 
االقتصادي وتشمل اتفاقات التجارة الحرة 

 تستند بصورة ملموسةالعمٌقة والشاملة 
إلى النموذج االقتصادي اللٌبرالً الجدٌد، 

ها بصورة تسمح ومن ثم  ال بد من تنقٌح
د سٌاساتها ٌحدكومات الشرٌكة بتللح

ٌتوافق مع احتٌاجات ومتابعتها بما 
 والسٌاق الوطنً الخاص بها . 3التنمٌة

توسٌع مجاالت التركٌز لتشمل تحقٌق  .5
تركز مبادرة السالم والتكامل االقلٌمً : 

االتحاد األوروبً االصالحٌة على 
الربط مجاالت معٌنة مثل التجارة و

واألمن والحكم والمرأة )الطاقة( والهجرة 
ٌ ر المناخً. مع ذلك وفً  والشباب والتغ
حٌن ٌعترف االتحاد األوروبً بانعدام 
األمن وتنامً التشدد والتطرف وغٌاب 
االستقرار فً المنطقة ، ال ٌزال التركٌز 
على تعزٌز السالم محدوًدا . فً الواقع ، 
لقد حالت الصراعات القائمة بٌن الدول 

عٌنها طوٌال دون  الدول وفً داخل
قدراتها والشعوب لمواردها إستغالل 

وإمكانٌاتها الذاتٌة من اجل تحقٌق التنمٌة 
نت الموارد الُمخصصة ا. ودائما ما ك

لألمن والهجرة مرتفعة جًدا . أدت هٌمنة 
المخاوف " األمنٌة" على األجندات 
الوطنٌة إلى التغاضً عن متطلبات 

وإلى تنفٌذ التنمٌة االجتماعٌة االقتصادٌة 
سٌاسات تحد من حرٌة التعبٌر والرأي 

ومن ثم ، ال بّد وحرٌة تكوٌن الجمعٌات . 
أن تعترف سٌاسة الجوار األوروبً 
الجدٌدة بالسالم بصفته شرط أساسً 

وال ٌنبغً أن للتنمٌة فً المنطقة . 
تقتصر مقاربتها على " حماٌة حدود 
االتحاد األوروبً وضمان أمن مواطٌنه " 

ٌتعٌن على سٌاسة الجوار األوروبً . لذا 
تبنً رؤٌة أوسع نطاقا للسالم تشمل 
التنمٌة المستدامة وتعالج التفاوتات 
وتضمن التمتع الكامل بحقوق االنسان 

كما ٌنبغً أن ٌوسع االطار العالمٌة . 
الجدٌد نطاق المقاربة التً ٌعتمدها 
لتشمل السالم واألمن بصفتهما من 

له التصدي  وٌنبغً حقوق االنسان. 
لالنتهاكات التً ٌرتكبها االحتالل 



 
ً. وٌعد هذا التزاما قانونٌا االسرائٌل
على االتحاد األوروبً بموجب  ٌُفرض

اتفاق الشراكة الموقع مع اسرائٌل ، الذي 
تنص المادة الثانٌة منه على ان العالقة 
بٌن الطرفٌن ٌجب أن ترتكز على احترام 

ٌة. من حقوق االنسان والقٌم الدٌمقراط
ناحٌة ثانٌة ، ٌعد التكامل التعاون 

ن لتعزٌز السالم ٌاالقلٌمٌٌن عاملٌن أساسٌ
والتنمٌة لدى الشركاء الجنوبٌٌن . وٌسعى 

ا التعاون االتحاد األوروبً إلى تحقٌق هذ
من اجل  انطالقا من إطار االتحاد

المتوسط. مع ذلك ، ثمة انتقادات تطال 
قائم على إطار االتحاد من اجل المتوسط ال

تعزٌز مشروعات التعاون االقلٌمٌة فً 
ومنها  4مجاالت ذات أولوٌة انتقائٌة

اقتصاره على البعدٌن التكنوقراطً 
واالقتصادي من غٌر األخذ بعٌن االعتبار 

ال بّد أن .  5حقوق االنسان والدٌمقراطٌة
ٌراعً إطار سٌاسة الجوار االوروبً 

 –العالقات العربٌة أن " تنشٌط  ةالجدٌد
األوروبٌة سٌحدث عن طرٌق تفعٌل 
الحوار السٌاسً االقلٌمً الذي ٌعالج 
التحدٌات القائمة وطبٌعة العالقات بٌن 

فً ما ٌتعلق بالتكامل " .  6الجانبٌن
التجاري ، ُتساهم نزعة االتحاد االوروبً 
نحو تطبٌق مستوٌات مختلفة من 
الشراكات مع المناطق العربٌة دون 

ان المغرب العربً االقلٌمٌة )مثل بلد
ودول مجلس التعاون الخلٌجً ( فً " 

 " . 7تبدٌد الجهود وتفتٌت المنطقة 
االنتقال من مقاربة أمن الحدود إلى  .3

سٌاسة للهجرة تقوم على حقوق االنسان 
فً ضوء عدد الوفٌات الهائل فً البحر : 

األبٌض المتوسط والذي ٌقدر أن ٌصل 
ألف قتٌل بحلول نهاٌة عام  31إلى 

، التزم االتحاد األوروبً الذي  2115
عقد اجتماعا خاصا بشأن قضٌة الهجرة 

، بتحقٌق  2115أبرٌل  \نٌسان  23فً 
أربع أولوٌات : تعزٌز حضور االتحاد 

روبً فً البحر ، ومكافحة األو
بموجب القانون الدولً  المتاجرٌن بالبشر

ومنع تدفق الهجرة غٌر الشرعٌة ، 
والمسؤولٌة. وتمتٌن التضامن الداخلً 

العملٌة وجاء ذلك فً أعقاب اطالق 
البحرٌة، " قوة االتحاد األوروبً البحرٌة 

( " ، فً EUNAVFORفً المتوسط )
ٌونٌو بهدف تحدٌد مواقع  \حزٌران  22

السفن واالمساك بها والتخلص منها 
والوصول إلى االصول التً ٌستخدمها أو 
ٌشتبه أن ٌستخدمها مهربو المهاجرٌن أو 

. ترى الممثلة العلٌا  8المتاجرٌن بالبشر
أن هذه المقاربة تستهدف نموذج عمل 
المهربٌن . بأي حال ، ال بد  من اإلشارة 
إلى أن نموذج العمل هذا كان ردة فعل 
على سٌاسة الهجرة التقٌٌدٌة التً تنتهجها 

لذا الدول األعضاء فً االتحاد األوروبً. 
كات لتفادي ارتكاب المزٌد من االنتها

ترافق  أن لحقوق المهاجرٌن ، ال بد  
التدابٌر المتخذة لمنع الهجرة غٌر 
الشرعٌة فً األقالٌم المجاورة عملٌة 
بحث عن حلول فعلٌة لألزمة االجتماعٌة 
االقتصادٌة واألزمة السٌاسٌة اللتٌن 

. وأوصى خبراء األمم تعصفان بالمنطقة 
المتحدة المعنٌون بحقوق االنسان بأن 

هجرة التً ٌعتمدها االتحاد سٌاسة ال
" تحتاج إلى تجاوز وضع األوروبً 



 
وارئ وتوجٌه المشروعات نحو سبل الط
تتسم بالمزٌد من الشمولٌة التً تنقل ال

.. كما ٌتعٌن علٌها واالبتكار والتنظٌم 
أكثر تخفٌضا لألضرار .. سٌاسات  وضع

وإٌجاد خٌارات التنقل المنظمة والمبتكرة  
المهاجرٌن على تفادي  الرامٌة إلى تحفٌز

" . وال بد من 9اللجوء إلى المهربٌن 
باالتساق المضً قدما بكل هذه الجهود 

كما ، مع تنفٌذ سٌاسة الجوار األوروبً 
ال بد  أن تتبنى سٌاسة الجوار االوروبً 

مقاربة منقحة للهجرة . وال بّد الجدٌدة 
أن ٌشمل ذلك تنظٌم الهجرة وتسهٌلها 

وذلك عن طرٌق منح بدال من مقاومتها 
فرصة جادة إتاحة التأشٌرات االنسانٌة و

 إلعادة التوطٌن . 
معالجة تقلص الحٌز الُمخصص للمجتمع  .4

المدنً عن طرٌق تبنً آلٌات شاملة 
وشفافة للمشاركة المدنٌة فً عملٌات 
صناعة السٌاسات على مختلف 

ٌُعد تقلص  المستوٌات والقطاعات: 
ن واحد م الحٌز الخاص بالمجتمع المدنً

الجوار التحدٌات الرئٌسة التً ٌواجهها 
. تتخذ غالبٌة الدول الشرٌكة 11الجنوبً
حرٌة تكوٌن  خطٌرة لتقٌٌدتدابٌر 

الجمعٌات وحرٌة التعبٌر والرأي بغٌة 
لحد من إمكانٌة الوصول إلى المعلومات ا

والموارد وتجاهل الدور الحقٌقً للمجتمع 
 بالدورالمدنً . ٌعترف االتحاد األوروبً 
أطلق الجوهري للمجتمع المدنً حٌث أنه 

وٌل من اجل المبادرات وضاعف التم
. مع ذلك ، ال ٌزال  تعزٌز هذ الدور

تركٌز االتحاد األوروبً على حصر دور 
المجتمع المدنً فً "وظٌفة المراقبة" 

و"ضمان المساءلة العامة الفضلى" . 
ُتركز االموال الُمخصصة بموجب 

ل مرفق المجتمع المدنً المبادرات من قبٌ
بصورة اساسٌة على ممارسات بناء 
القدرة بدال من االقرار بضرورة دعم 
المجتمع المدنً للمشاركة فً صناعة 
السٌاسة عبر آلٌات الحوار الهٌكلٌة . 
وعلٌه ، ٌتعٌن على سٌاسة الجوار 
األوروبً الجدٌدة إقامة شراكة حقٌقٌة 
مع المجتمع المدنً ، تعترف بدوره 

فسح المجال الجراء حوار مباشر مع وت
مسؤولً االتحاد األوروبً فً دائرة 
العمل الخارجً األوروبً والمفوضٌة 
األوروبٌة وبعثات االتحاد األوروبً. وال 
بّد أن ٌتناول الحوار الشامل والشفاف 

المستوٌات مع المجتمع المدنً على 
والوطنٌة واالقلٌمٌة كل  دون الوطنٌة

ذلك السٌاسات التجارٌة المجاالت بما فً 
 وٌنبغً ان تقوم علىوعملٌات السالم .  

من " ملكٌة " المجتمع المدنً للحوار 
أجل تمكٌن الجهات الفاعلة من تسلٌط 
الضوء على األولوٌات وتحدٌد جداول 
عملها . وهذا األمر ٌتطلب مشاركة 
المجتمع المدنً فً كل مستوٌات صناعة 

مرورا بالتنفٌذ السٌاسة  بدءا من البرمجة 
والمراقبة والتقٌٌم ومشاركة الجماعات 
المختلفة بما فٌها النقابات العمالٌة المستقلة 
وجمعٌات رجال األعمال والحركات 
االجتماعٌة ووكاالت التنمٌة المحلٌة 
المستقلة ،  والمنظمات الشبابٌة وغٌرها. 
عالوة على ذلك ، ال بد  أن تساهم 

الجوار المبادرات فً إطار سٌاسة 
األوروبً الجدٌدة فً خلق البٌئة التمكٌنٌة 



 
وبناء القدرات المؤسسٌة لضمان وصولها 

 إلى كل أنواع المعلومات والموارد.

________________________________
________________________________

_______ 

1- http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/
com_11_303_en.pdf 

دراسة أعدها المعهد األوروبً للبحر المتوسط  -2
.  2114عام 

-p://www.iemed.org/actualitathtt
-euromed-en/noticies/lenquesta
-la-de-levolucio-optimisme-amb-veu

termini-llarg-a-mediterrania-regio 
بٌان مشترك صادر عن منظمات المجتمع  -3

المدنً فً المغرب والبلدان العربٌة ٌطرح 
المخاوف المتعلقة باتفاقٌة التجارة الحرة العمٌقة 

ة البرمة بٌن المغرب واالتحاد األوروبً والشامل
  . 

http://www.annd.org/english/data/l
atest/file/106.pdf 

 
إزالة الملوثات من البحر االبٌض المتوسط  -4

والممرات البحرٌة والبرٌة والحماٌة المدنٌة 
لبدٌلة : خطة البحر المتوسط الشمسٌة والطاقات ا

، والتعلٌم العالً والبحوث ، والجامعة 
 األورومتوسطٌة ومبادرة األعمال فً المتوسط . 

االتحاد من اجل المتوسط ، مقاربة حاسمة  -5
، متوفر على الرابط التالً :  2114

http://www.google.com.tr/url?sa=t
cd&rct=j&q=&esrc=s&source=web&

=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%

2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarg
a%2Farticulo%2F4918443.pdf&ei=xp

-BjVe
GFcelsAHag4CYCw&usg=AFQjCNFQ7

rq8kULtTUz8gmKUbGFtxI3WBg&bv
m=bv.93990622,d.bGg&cad=rja  

متى سٌصبح التعاون العربً االقلٌمً خٌارا  -6
ة االلكترونٌة  لشهر استراتٌجٌا ؟  افتتاحٌة النشر

ابرٌل بقلم زٌاد عبد الصمد ، متوفرة  \نٌسان 
 على الرابط التالً : 

http://enewsletter.annd.org/newsletter
Id.php?newsletterId=37#sthash.K4m7Ld
cW.dpuf 

 
 المرجع عٌنه -7
8- http://www.consilium.europa.eu/en

-releases/2015/06/22-/press/press
operation/-naval-fac 

9- http://www.ohchr.org/EN/NewsEve
nts/Pages/DisplayNews.aspx?NewsI

D=15889&LangID=E 
حلقة دراسٌة نظمها المجتمع المدنً االقلٌمً  -11

حول آلٌات الحوار الهٌكلً على المستوى 
قلٌمً فً الجوار الجنوبً )عقدت فً اال

فً تونس( . تتضمن  2114ٌونٌو  \حزٌران 
التحدٌات األخرى التنقل وانعدام المساواة . 

 لمزٌد من االطالع ٌرجة زٌارة الرابط التالً: 
-http://www.enpi

info.eu/files/publications/Public%
-20report%20

Tunis%20Regional%20Civil%20S
ociety%20Seminar.pdh 
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