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 بيان وفد منظمات المجتمع المدني العربي حول وثيقة مراجعة سياسة الجوار االوروبي  

 

بالتزامن مع زيارة وفد من  11/11/2012مراجعة سياسة الجوار األوروبي" في أطمقت المفوضية االوروبية اعالن "
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية الى بروكسيل لتعميق النقاش مع المؤسسات االوروبية حول السياسة 

ابعة الشراكة، االورومتوسطية، فوجدنا كأعضاء في ىذا الوفد وكممثمين عن شبكات ومنظمات عربية  معنية بمت
ضرورة التفاعل مع الوثيقة التي اصدرتيا المفوضية. في ىذا السياق، نرحب بخطوة مراجعة الشراكة واطالق مسار 
تشاوري تشاركي لمراجعة سياسة الجوار ونضيف انطالقا من ادراكنا ألىمية ىذه الشراكة وانعاكاساتيا الكبيرة عمى 

 التأكيد عمى المالحظات التالية:دولنا، انو لزامًا عمينا اعادة الطرح و 

  بشكل عام، لم تحمل الوثيقة الجديدة مراجعة جوىرية لمخيارات االستراتيجية والسياسية التي تبنتيا سياسة
الجوار السابقة وذلك عمى المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية حيث استمرت بالنيج 

اد دون مراجعة وتقييم االثار واالنعكاسات التي نتجت عن إتّباع مثل الذي يعطي االولوية لألمن واالقتص
وازدياد ىذه السياسات خالل العقد المنصرم والتي يمكن اجماليا في: تفاقم ظاىرة العنف واالرىاب 

 التفاوتات االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
  ونة المجتمعات واستقرارىا، تشكل تراجعًا وتضييقًا إن المقاربة التي تنطمق منيا الوثيقة، التي تركز عمى بناء مر

ألىداف االزدىار والتنمية والسالم التي كانت األىداف األساسية لسياسة الجوار كما انيا تشكل تراجعًا عن سّمة 
سع التي تتناول أىداف أو  2030اإللتزامات الدولية والمواثيق الممتزم بيا اإلتحاد األوروبي وآخرىا أجندة التنمية 

 وأشمل من المقاربة التي تضمنتيا وثيقة اإلتحاد األوروبي.
  تستمر الوثيقة في إعتماد المقاربة األمنية في التعامل مع قضايا اإلرىاب والتصدي لميجرة غير النظامية، بل ُتعمي

ذا التوجو إعُتمد من شأن ىذه المقاربة وتجعل منيا مدخاًل أساسيًا لسياسة الجوار. من ىنا، من المفيد التأكيد أن ى
في السياسة السابقة وفشل في تحقيق األمن المنشود بل وساىم في تعميق األزمة وتوسيع الفجوات بين المواطنين 

 وتقميص مساحة الحريات العامة  وتضييق البيئة التمكينية لممجتمع المدني. 
 لتصدي لميجرة غير النظامية أو ال يمكن رىن مسألة المساعدات التنموية والقروض بتكميف حكومات الجنوب با

إعادة توطين الالجئين أو المياجرين في دول الجنوب إنما ينبغي أن يتم التعامل مع قضايا اليجرة عمى أساس 
عدم  –إحترام المواثيق والعيود الدولية التي تضمن حق التنقل وحماية الالجئين الفارين من مناطق النزاع والحروب 

 رىابية .ربط انتقال األفكار اإل
  إن استمرار المقاربة االقتصادية المبنية عمى أرقام نمو الناتج المحمي لم تنجح في المنطقة ولم تؤِد الى تحقيق

االىداف التنموية في زمن ما قبل الربيع العربي، وغاب عن الوثيقة اي تحول الى مقاربة شاممة لمنمو الُمستدام 
عادة التوزيع العادل لمثروة. واطمقت الوثيقة من منطمق ان تحرير التضميني والذي يؤدي إلى خمق فرص العمل و  ا 

التجارة وتشجيع االستثمارات االجنبية ىو المدخل الى تحقيق النمو االقتصادي ولكن لم تتضمن الوثيقة اي مراجعة 
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القطاعات  او تقييم لمنتائج التي حققتيا ىذه السياسات في السنوات المنصرمة باالساس خاصًة انعكاساتيا عمى
 االنتاجية المولدة لفرص العمل. 

  وتدفع سياسة الجوار ايضا الى ان يكون لقطاع األعمال دور تنموي متعاظم، كونو يساىم في تعزيز النمو الذي يولد
فرص عمل، كما تدعو الى تمويل التنمية وتأمين الخدمات العامة من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

يل العام بالتمويل الخاص. ان التجارب في ىذا النوع من الشراكات فشمت في ضمان حقوق المواطن ودمج التمو 
بالحصول عمى الخدمات العامة بغياب األطر التشريعية والمؤساتية وآلية الشفافية والمساءلة التي تضمن حصول 

ومع الدور المتزايد لقطاع األعمال في  المواطن عمى الخدمات بما يتوائم مع معايير حقوق اإلنسان. في ىذا السياق،
التنمية، يصبح التوّصل الى معاىدة دولية تفرض "معايير حقوق انسان ممزمة عمى قطاع العمال" خطوة ضرورية 

 .لضمان اتساق السياسات مع معايير ومبادئ حقوق االنسان
 منطقة وىو وجود إحتالل لالراضي غاب عن سياسة الجوار الجديدة أحد األسباب األساسية لعدم اإلستقرار في ال

الفمسطينية وانتياك لحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير والتحرر من الفصل العنصري وجميع أشكال التمييز. 
ىذه القضية ووسائل حّميا يجعل من المقاربات التي تتعمق بالمرونة واالستقرار مقاربات مجتزئة صعبة إن تغييب 
 التحقيق.

 


