
1

بيان بمناسبة انعقاد
قمة جامعة الدول العربية 

واالتحاد األوروبي
 شرم الشيخ، مصر، ٢٤ - ٢٥ شباط/فبراير ٢٠1٩



٢

تاريــخ طويــل يربــط االتحــاد األوروبــي بالمنطقــة العربيــة. فمــن 
مســار برشــلونة إلــى سياســة الجــوار األوروبــي واالتحــاد مــن أجــل

المتوســط، تــم تطويــر عــدد مــن آليــات ومرافــق وأدوات التعــاون، 
وجــاء االعتــراف بأهميــة العمــل المشــترك للتصــدي للتحديــات

مــن  المشــتركة.  واألمنيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
الثنائيــة إلــى اإلقليميــة، تطــورت العالقــات المتنوعــة إلــى المســتوى

المؤسســي، خاصــة منــذ انــدالع االنتفاضــات العربيــة. كمــا تكثّــف 
التعــاون والحــوار بيــن جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األوروبــي 

فــي إطــار مذكــرة التفاهــم فــي ٢٠١٥ .

وبالرغــم مــن اكتســاب هــذا التعــاون والحــوار المعــزز بيــن جامعــة 
الــدول العربيــة واالتحــاد األوروبــي أهميــة بالغــة، كان للتطــورات

تأثيرهــا  الجانبيــن  فــي كال  والسياســية  االقتصاديــة واالجتماعيــة 
علــى هــذه العالقــة. فقــد ازداد التباعــد بيــن الــدول األعضــاء فــي 
االتحــاد األوروبــي حــول معالجــة أزمــة الالجئيــن والهجــرة بشــكل 
واضــح، وكذلــك بيــن الــدول األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، 
بســبب غيــاب القــرار الموّحــد والتوتــرات السياســية. وتعتبــر هــذه 
المســألة إشــكالية علــى المســتوى المؤسســي بيــن االتحــاد األوروبــي 
العربيــة وداخــل المجموعتيــن علــى حــد ســواء،  الــدول  وجامعــة 
بحيــث انتهــت آخــر قمــة وزاريــة عربيــة فــي شــباط/فبراير ٢٠١٩  

دون اتفــاق علــى بيــان مشــترك.

عشــية القمــة األوروبيــة العربيــة األولــى المنعقــدة فــي شــرم الشــيخ 
البيــان  هــذا  يدعــو   ، شــباط/فبراير ٢٠١٩   ٢٥ و   ٢٤  - فــي 
بيــن  التعــاون  يضمــن  أن  المجتمعيــن  الــدول  رؤســاء  المشــترك 
جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األوروبــي تحقيــق أولويــات التنميــة 
األولويــة  إعطــاء  مــن  وبالرغــم  المســتدام.  والســالم  المســتدامة  
لقضايــا األمــن واالســتقرار وأزمــة الهجــرة فــي جــدول األعمــال، 
البيــان  يدعــو  الطرفيــن،  يلعبــه كال  الــذي  الكبيــر  للــدور  ونظــرًا 

االتحــاد األوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة إلــى:

حــول االتفاقيــات المتعددة األطراف والتجارة واالســتثمار 
والتكامــل اإلقليمــي ودور القطاع الخاص:

مــن  يعانــي  األطــراف  المتعــدد  العالمــي  النظــام  بــأن  االعتــراف 
أزمــات اقتصاديــة وماليــة هيكليــة، التــي تفاقمــت منــذ ٢٠٠٨ وأدت 
إلــى اختــالالت عميقــة فــي العالقــات الدوليــة. هــذا ويتــم الترويــج 
لتوجهــات اســتثمارية وتجاريــة تخــدم نمــوًا اقتصاديــا ال يفيــد ســوى

المســتثمرين، بينمــا يســتمر التفــاوت بيــن وضمــن الــدول باالتســاع 
والتعّمــق. وقــد أثــر هــذا الوضــع علــى االســتقرار والحالــة األمنيــة

العامــة، التــي أدت بدورهــا إلــى ظهــور توجهــات سياســية متطرفــة 
لــى تعزيــز خطــاب الكراهيــة تدعــو إلــى اتخــاذ تدابيــر حمائيــة واإ

هــذا  وفــي  اإلنســان.  حقــوق  وقيــم  مبــادئ  عــن  بعيــدًا  والعنــف، 
الصــدد؛

يتوّجــب علــى االتحــاد األوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة 
إعــادة النظــر بالنمــاذج التنمويــة النيوليبراليــة الحاليــة، 
كــي يتســّنى معالجــة الفشــل المزمــن والــذي يشــمل: 
وانتهــاكات  والبطالــة  المســاواة  وعــدم  الفقــر  زيــادة 
حقــوق اإلنســان والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

بشــكل خــاص:
يتــم 	  الــذي  والسياســية  االجتماعيــة  السياســات  مراجعــة 

تنمــوي  نمــوذج  باتجــاه  التعــاون،  إطــار  فــي   ترويجهــا 
جديــد قائــم علــى الحقــوق وشــامل ومســتدام، وبمــا يتماشــى 
مــع االلتزامــات العالميــة فــي جــدول أعمــال ٢٠٣٠ . وعلــى 
االقتصاديــات  مــن  االنتقــال  نحــو  الســعي  المراجعــة  هــذه 
الريعيــة غيــر المنتجــة إلــى اقتصاديــات إنتاجيــة حقيقيــة تطــّور 
القطاعــات ذات القيمــة المضافــة وتوّلــد الوظائــف الالئقــة. 
كمــا يجــب تعزيزهــا مــن خــالل اعتمــاد سياســات إعــادة التوزيــع 
للتقليــل مــن الالمســاواة واالســتقطاب االجتماعــي والتهميــش 
ومــن أجــل ضمــان أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة مبنيــة 

علــى الحقــوق؛ 
حمايــة وتشــجيع التكامــل اإلقليمــي لتعزيــز سالســل القيمــة 	 

المحليــة  اإلنتاجيــة  زيــادة  يتيــح  ممــا  اإلقليميــة،  واألســواق 
التنافســية؛ والقــدرة 

تشــجيع اعتمــاد التدابيــر الفعالــة للتصــدي للتدفقــات الماليــة 	 
غيــر المشــروعة علــى المســتويين األوروبــي والعالمــي علــى 
حــد ســواء، باعتبارهــا مشــكلة عالميــة وعائقــًا أمــام تحقيــق 

المســتدامة؛ التنميــة 
تعزيز العمل التعاوني والمنّسق للدول األعضاء في االتحاد 	 

األوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة لتحديــد أولويــات معالجــة 
الفســاد وغســيل األمــوال، وتعزيــز تدابيــر الشــفافية، والعمــل 
القطــاع  لمســاءلة  قانونيــًا  ملــزم  دولــي  صــك  اعتمــاد  نحــو 
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الخــاص ويضــع حــدًا إلفالتهــا مــن العقــاب؛
إشراك جميع الجهات الفاعلة اإلنمائية المعنية في الحوارات 	 

حــوارات  إجــراء  خــالل  مــن  واالســتثمار،  بالتجــارة  المتعلقــة 
شــفافة وشــاملة ومتعــددة أصحــاب المصلحــة، وضمــان انتقــال 
إلــى التشــاور بشــأن نمــاذج  المشــاورات مــن ســرد القضايــا 

تنمويــة بديلــة قائمــة علــى احتياجــات النــاس؛
حــث المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان علــى إصــدار ونشــر 	 

قاعــدة بيانــات األمــم المتحــدة بشــأن الشــركات التــي تشــارك 
فــي األنشــطة المفصلــة فــي الفقــرة ٩٦ مــن تقريــر بعثــة األمــم 
اإلســرائيلية  المســتوطنات  بشــأن  الحقائــق  لتقصــي  المتحــدة 
حقــوق  مجلــس  قــرار  مــع  يتماشــى  وبمــا  القانونيــة،  غيــر 

اإلنســان ٣١ / ٣٦ لعــام ٢٠١٦ .

ــة واالســتثمارية فــي المنطقــة،  حــول سياســاته التجاري
ينبغــي علــى االتحــاد األوروبــي:

كأداة 	  التجــارة  واعتبــار  التنمويــة  السياســات  اتســاق  احتــرام 
للتنميــة واإعــادة التوزيــع، تعمــل علــى تعزيــز اإلنتــاج الوطنــي 
قائــم علــى  أثــر مســتقل  بتقييــم  والتكامــل اإلقليمــي؛ والقيــام 
حقــوق اإلنســان وااليكولوجيــا التفاقيــات التجــارة الحــرة العميقــة 

والشــاملة التــي تهــدف لتحريــر قطاعــات جديــدة؛
بمشــاركة بنك االســتثمار األوروبي والبنك األوروبي لإلنشــاء 	 

والتعميــر فــي المنطقــة وتنفيــذ خطــة االســتثمار الخارجــي، 
التنميــة  أهــداف  تخــدم  التــي  لالســتثمارات  األولويــة  إعطــاء 

جــراء تقييمــات أثــر قائمــة واإ
علــى الحقــوق حــول االســتدامة قبــل توقيــع المشــاريع، بمــا فــي 	 

ذلــك قطاعــات البنيــة التحتيــة والطاقــة.
علــى جامعــة الــدول العربيــة تعزيــز وتفعيــل الــدور التنظيمــي 	 

للــدول األعضــاء، وبشــكل رئيســي؛
الدوليــة 	  التجــارة  نظــام  فــي  المشــاركة  اســتراتيجية  مراجعــة 

وتعزيــز التنســيق اإلقليمــي بيــن الــدول العربيــة كأداة لزيــادة 
المســارات؛ تلــك  التأثيــر علــى 

القواعــد 	  علــى  للتفــاوض  العربيــة  الــدول  اســتعدادية  تقييــم 
واالقتصــاد  اإللكترونيــة  للتجــارة  األطــراف  متعــددة  الجديــدة 
القواعــد  هــذه  تفرضهــا  قــد  التــي  المخاطــر  وتقييــم  الرقمــي، 
علــى انتقــال االقتصــادات العربيــة نحــو سياســات صناعيــة 

الرابعــة. الصناعيــة  الثــورة  مــع  تماشــيا  أكثــر 

حــول الحــوار السياســي، والســام المســتدام، والهجــرة، 
ومكافحــة اإلرهــاب:

اإلقــرار بأهميــة الحــوار السياســي فــي تحقيــق الســالم واألمــن 	 
المســتدامين؛ ويتطلــب الحــوار إرادة سياســية قويــة لتحقيــق 
المســتمرة  والحــروب  فالصراعــات  الفعــال.  والتنفيــذ  النتائــج 
منــذ عقــود فــي المنطقــة العربيــة )ســوريا وليبيــا واليمــن...( 
التاريــخ )فلســطين( تؤثّــر بشــكل  فــي  فتــرة احتــالل  وأطــول 
اإلنســانية،  األزمــات  إلــى  وتــؤدي  التنميــة،  علــى  ســلبي 
اإلنســانية  المســاعدات  فضــاًل عــن ترســيخ االعتمــاد علــى 
التــي تقمــع اإلمكانــات البشــرية. عــالوة علــى ذلــك، يجــب 
االعتــراف بترابــط االســتقرار واألمــن مــع حمايــة الالجئيــن، 
وتتحّمــل الــدول األوروبيــة والــدول العربيــة مجتمعــة مســؤولية 
كاملــة ومشــتركة تجــاه الالجئيــن. وفــي هــذا الصــدد: ينبغــي 
العربيــة  الــدول  وجامعــة  األوروبــي  االتحــاد  مــن  كل  علــى 
إعطــاء األولويــة لتحقيــق الســالم المســتدام ومعالجــة األســباب 
الجذريــة للصراعــات والحــروب لالنتقــال مــن المقاربــة األمنيــة 

العســكرية نحــو تحقيــق األمــن البشــري؛
ضمــان إجــراء حــوارات متعــددة المســتويات ومتنوعــة أصحاب 	 

المصلحــة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة، 
وحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان األساســية، بمــا فــي ذلــك 
حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي والتعبيــر والبيئــة 
التمويــل  إلــى  الوصــول  وتعزيــز  المدنــي  للمجتمــع  المؤاتيــة 

والمعلومــات؛
التنســيق بهــدف ضمــان المســاعدة اإلنســانية الفعالــة والكفــؤة 	 

قامــة  فــي المنطقــة العربيــة؛ وضمــان توطيــن هــذه المســاعدة واإ
طويلــة  المســتدامة  التنميــة  احتياجــات  مــع  مباشــرة  روابــط 

األجــل للبلــدان المتلقيــة؛
بــإرادة سياســية قويــة، اتخــاذ خطــوات ملموســة متعّلقــة بثقافــة 	 

التــي تســتفيد منهــا ســلطة االحتــالل  اإلفــالت مــن العقــاب 
جبارهــا علــى االلتــزام بالقانــون الدولــي؛ اإلســرائيلي واإ

للفلســطينيين الحــق فــي تقريــر المصيــر، بمــا فــي ذلــك إقامــة 	 
دولــة فلســطينية مســتقلة ومعتــرف بهــا وعاصمتهــا القــدس. 
ويجــب علــى إســرائيل رفــع الحصــار علــى قطــاع غــزة الــذي 
دام ١٢ عامــًا وســحب جميــع المســتوطنات اإلســرائيلية مــن 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فــي ذلــك »المنطقــة ج«.



٤

تجــاه  والتنميــة  بالهجــرة  الخاصــة  سياســته  حــول 
األوروبــي: االتحــاد  علــى  المنطقــة، 

الحــوار 	  أثنــاء  اإلنســان  حقــوق  لمناقشــات  األولويــة  إعطــاء 
واالتحــاد  العربيــة  الــدول  جامعــة  بيــن  المنتظــم  السياســي 
األوروبــي، مــع تجنــب تحويــل مناقشــات حقــوق اإلنســان إلــى 

شــروط مــن طــرف الواحــد؛ واإعــادة
القائمــة 	  االنتهــاكات  فــي  المتبادلــة  المســاءلة  علــى  التأكيــد 

اإلنســان؛ لحقــوق 
تعزيــز 	  االجتماعــي؛  التماســك  بنــاء  برامــج  وتعزيــز  دعــم 

المؤسســات الديمقراطيــة والمشــاركة المدنيــة، بمــا يتماشــى مــع 
خطــط التنميــة الوطنيــة للــدول العربيــة؛

تحّمــل المســؤولية فــي اســتمرار الحــروب، حيــث أن ٥ بلــدان 	 
تزويــد  فــي  األوائــل  العشــرة  الــدول  بيــن  مــن  هــي  أوروبيــة 
لوقــف  الفعالــة  التدابيــر  اتخــاذ  العربيــة؛  للمنطقــة  الســالح 

المنطقــة؛ إلــى  الســالح  تصديــر 
إظهار اإلرادة السياسية في دعم حق الشعب الفلسطيني في 	 

تقريــر المصيــر، مــع اســتمرار تقديــم المســاعدة إلــى الالجئيــن 
الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك دعــم عمــل وكالــة األونــروا؛

التخّلــي عــن النهــج األمنــي ذي الطابــع العســكري فــي تعزيــز 	 
أمــن الحــدود، وفصــل مســاعدات التنميــة عــن تنظيــم الهجــرة، 

واحتــرام مبــادئ فعاليــة التنميــة فــي التعــاون الخارجــي؛
اســتنادًا إلــى التــزام االتحــاد األوروبــي بالميثــاق العالمــي بشــأن 	 

ضمــان  الالجئيــن،  عــن  المشــتركة  والمســؤولية  بالالجئيــن 
إعــادة التوطيــن بشــكل أكبــر وأفضــل وتوفيــر الدعــم العالــي 
الجــودة فــي االســتقبال والدمــج لالجئيــن الذيــن تــم توطينهــم.

علــى جامعــة الــدول العربيــة تعزيــز إعــادة بنــاء العقــد 
ــدول األعضــاء ومواطنيهــا؛ ــن ال ــة بي االجتماعــي والثق

إعطــاء األولويــة لمعالجــة األســباب الجذريــة ألزمــة الالجئيــن، 	 
واإلقصــاء  والعميقــة  الشاســعة  التفاوتــات  ذلــك  فــي  بمــا 
االجتماعي، ومعالجة التطرف من خالل التصدي للتهميش 

واالقتصــادي؛ االجتماعــي 
التشــجيع علــى وقــف جميــع تدابيــر التقشــف المعتمــدة فــي 	 

الــدول العربيــة، وتنفيــذ السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
التــي تقلــل الفجــوات متعــددة األبعــاد؛

يســتند 	  االجتماعيــة  للحمايــة  شــامل  نظــام  اعتمــاد  تشــجيع 
إلــى مقاربــة حقــوق اإلنســان وأرضيــات الحمايــة االجتماعيــة 

وزيــادة اإلنفــاق االجتماعــي مــن قبــل الحكومــات؛
تعزيــز تدابيــر الحمايــة لالجئيــن فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك 	 

فــي مجــال اإلقامــة والحركــة والعمالــة وســبل العيــش؛
ضمــان التنســيق بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي مجــال 	 

التنميــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
والمحليــة والعمــل مــع الالجئيــن فــي المنطقــة العربيــة التــي 
لالجئيــن؛ واالجتماعيــة  واإلنســانية  القانونيــة  المســاعدة  تقــدم 

والــرأي 	  الجمعيــات  تكويــن  فــي حريــة  الحــق  إعمــال  تعزيــز 
والتعبيــر والتجمــع الســلمي، وكذلــك الوصــول إلــى المعلومــات 
والموارد، من أجل تعزيز المشــاركة المدنية وتشــجيع القضاء 
على جميع الممارسات التمييزية، وتشجيع المبادرات الرامية 

إلــى بنــاء التماســك االجتماعــي؛
المجتمــع 	  مــع  ودوري  موضوعاتــي  سياســي  حــوار  تنظيــم 

الملكيــة  لضمــان  العربيــة،  الــدول  مــن  المســتقل  المدنــي 
والسياســات. لالســتراتيجيات  والنزيهــة  والمتكاملــة  الديمقراطيــة 
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