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  :مقدمة .١
  
ة      على مدى التاريخ     أوروباولم يمثل البحر األبيض المتوسط حائال بين مصر               ، بل آان حلق
ا  وصل ين حضارتين   ..  والتقاء بين عظمة مصر وعظمة أوروب اء ب ارت    : التق حضارة أصيلة أن

دعو إ    رة ت ضارة معاص شرية، وح ق للب تقراره   الطري ه واس سان وأمن اء اإلن ى رخ ان. ل  وإذا آ
اون طول الوقت   ، إال أنه  إلى آالف السنين    يرجع ى األوروبى رالتعاون المص   ، لم يتخذ شكل التع

ضا شكل       والحمالت والحروب،    اتالغزوفقد تراوح بين     افى والعلمى     التفاعل  ولكنه اتخذ أي  الثق
ق           الذى تمثل فى مكتبة ا      بين مصر وأوروبا   والحضارى ة وحج فالسفة اإلغري إلسكندرية القديم

ة (آما تمثل بعد ذلك فى الحملة الفرنسية     .  قبل الميالد بنيف وثالثمائة عام     إليها ، )الحربية والعلمي
اون    تحول إلى عالقات   حتالل البريطانى، إذ  ولم ينته باإل   ة          صداقة وتع دول األوروبي ة مع ال  ثنائي

دة ى ح ل عل ستمر . آ ى أن ي ن الطبيع ان م شترآة  وآ ة الم سوق األوربي ين مصر وال اون ب التع
ة  و ى    ..المجموعة األوروبي اد األوروب را اإلتح اون       .  وأخي ك أن التع ستفاد من آل ذل درس الم وال

شعبة، وال يمكن بحال من األحوال                          دة وراسخة ومت ه جذور ممت ا ل ا   –بين مصر وأوروب  مهم
  . أن يوقف أو يلغي–اشتدت األزمات 

  
ذه الدراسة        ة    توه شرح طبيع تم ب ى   " ه اون المصرى األوروب اول "التع ل    تتن  بالبحث والتحلي

ى          اد األوروب ا        والتقويم عالقات التعاون بين مصر واإلتح دأ والمراحل التى مربه ل  ، وآيف ب  قب
ى  موافقة مصر على  و عقد اتفاقية المشارآة المصرية األوروبية وبعدها      سياسة        تبن  خطة العمل ل

ى   يتم اع    الجوار األوروب روآس فى مارس             وس ك فى ب ى     .٢٠٠٧الن ذل ا تعمل الدراسة عل  آم
ة              واألدوات اآللياتفى الفكر و  والتغلغل فى العقلية     ى، فى محاول اد األوروب ستعملها اإلتح  التى ي

رامج ضخمة بنجاح،                 .لسبر غوره وفهم أهدافه    ى التخطيط وادارة ب درتها عل وقد اثبتت مصر ق
ين مصر واإلت        لكن  و اون ب سبة للتع ى          بالن د عل ر يعتم إن الكثي ى ف اد األوروب الجانب المصرى    ح

ه  ه والتزام دى آفاءت ه  وم ق علي ا يواف ة أو    .بم ات الحكومي واء للجه درات س اء الق إن بن ذا ف  له
ذه       .  أمر على جانب آبير من األهمية      ةالمنظمات غير الحكومي   ويوجد بالفعل مشروع جارى تنفي

اءة المؤسسات المص ع آف ة المؤسسية لرف دولى،رية،للتوأم اون ال ذه وزارة التع ك  تنف  وسبق ذل
ا                . مشروع لرفع آفاءة القطاع الخاص      ه وأثره شاريع تكون محدودة وموقوت ذه الم ل ه ولكن مث

ا                ويم  لم ة وتق ى متابع محصور فيمن آان حسن الحظ واشترك فيها، وتحتاج هذه المشروعات إل
  .حققته، وإلى تكرارها لتشمل أعدادا أآبر حتى تعم الفائدة

  
رى      ة الكب رامج األربع ل الب ام وتمث ن و ١٩٩٨ المخصصة لمصر ع ة م   MEDAالممول

سية ( ة الفرن ين باللغ صار لكلمت ى اخت صاحبةوه راءات الم ا اإلج  Mesures) معناه
d'accompagnement ( –   الحات صاحبة اإلص ستخدم لم الى الم امج الم و البرن  و ه

رة        ،البحر األبيض المتوسط       اإلجتماعية واإلقتصادية التى تجريها دول       ة ومبتك   استجابة مختلف
ى      اد األوروب رامج الخاصة بالصحة األساسية وال     .للتعاون بين مصر واإلتح يم األساسى   والب تعل

ة واصالحية  ى تمقطاعي شترك ف ددة،  وت ة متع ات مانح ا جه رامج تنم يله ى ب ى ف ذا حتم ة وه ي
  . اجتماعية ضخمة فى بلد مثل مصر

   
  من تعاون يتخذ اسم مشارآة أو شراآة        نضع نصب أعيننا طول الوقت أن ما يتم        و البد أن        

يس  الل ربحعم ا ال يهدف لل سانيا خيري و، و ان افه ة أساس صالح األوروبي ن أجل الم م  أوال م ، ث
ذه   ، أما الربح فهو للجانبين، وليس فقط للمتلقى          ثانيا المصالح المصرية األوروبية المشترآة    ، وه

نة، والخروج          اولكنه . ون الدولى على أى حال    هى طبيعة التعا   اه اآلس ة لتحريك المي  فرصة هام
ق الزجاجة،         تثمار     مشكالت حل    لإلسهام فى      من الدائرة الجهنمية المغلقة ومن عن ة واإلس  التنمي

شكالتو واطن     الم ات الم تجابة لتطلع صادية، واإلس ة واإلقن صعوبات المالي ة وال   اإلجتماعي
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ستقبل      المصرى ادى فى م تعانة ب      الع اس  أفضل، باإلس صداقة        أن د ال دون ي ا، ويضعون   إ يم ا   لين  م
ه من              تحت تصرفنا وال   من أم  ما يخصصونه  و ة خبر لديهم من  اق علي تم اإلتف ا ي ى م  لصرفها عل

ارير          وقررنا التعاون معهم   وعندما استجبنا  . مشاريع وبرامج  وا تق جاءوا ودرسوا وتقصوا وآتب
ل فى مصر وسبل اإلرتقاء بها، وحاولوا على قدر اإلمكان          تفصيلية استراتيجية عن جميع األحوا    

ى التى          سائل حت ع الم بعض  عتبرياإللتزام بالموضوعية، وطرق جمي ا ال ات، وآل    ه  من المحرم
ايير التى وضعوها                ا للمع ى، طبق ل    هدفهم هو نجاح التعاون المصرى األوروب ، والتى ال     من قب

ا، وإن آ   د ذاته ى ح ا ف د أن يعترض عليه ن ألح ى  يمك راض عل ن اإلعت ن الممك لوب "ان م أس
ة              . بشأنها أحيانا " التعامل ولنتصور ما آان يمكن أن تتكلفه مصر لو أنها آلفت بيوت خبرة عالمي

  .لتشخيص األحوال والخروج بحلول، ناهيك عما تحتاجه البرامج والمشاريع من تمويل؟
  

  بى وأهدافهونبذة عن اإلتحاد األور .٢
  
اد األورب         ا         يرآز اإلتح ول بأنه ردد فى الق ه ال يت ا، ولكن ا وعالمي ة مصر اقليمي ى أهمي ى عل

ا             ،تحتاج إلى الكثير من اإلصالحات فى الداخل       افس عالمي دميها، وتتن ى ق  حتى يمكن أن تقف عل
ار           و. وتحقق التنمية وبالتالى اإلزدهار    ى جانب ماسبق، هو اظه أحد األهداف من هذا البحث، إل

ذول س  د المب ة الجه دى جدي نم اداتواء م صة، أو  و  القي صرية المخت سلطات الم وزارات وال ال
يخطىء من  ومع هذا   . المسئولين والخبراء فى اإلتحاد األوروبى من أجل مستقبل مزدهر لمصر         

ا        ه وم أن   يظن أن مايفعل د ب ة        يع شعوب المنطق ى ل اد األوروب ه اإلتح  األورومتوسطية، ومن    يفعل
رى التطوعى        نابع من رغ   بينها جمهورية مصرالعربية،   ا مجردا   ،بة فى العمل الخي ى حب   أو حت

ة فى المحافظة                .يموقراطيةد وال نسانيةلإل ة قوي ة وبرغب  ولكن اإلتحاد األوروبى يتصرف بواقعي
ى مصالحه د  ،عل ى المزي ة ف تقرار، ورغب ن واس اء وأم ن رخ ه م نعم ب ا ي ى م ن  وعل التطور م

 التى بدأت تنضم، واحدة     ل األوروبية الشرقية   الدو واإلرتفاع بمستوى ،   والمنافسة العالمية  والتقدم
ى،      ى           و إثر األخرى لعضوية اإلتحاد األوروب ا وتصل إل ود مضنية لينصلح حاله ى جه اج إل تحت

 ليصل عدد    ،رومانيا وبلغاريا :  حتى آتابة هذا البحث    – وآان آخرها    .مستوى شقيقاتها الغربيات  
ى       اد األوروب ى الدول األعضاء فى اإلتح ة فى  ٢٧  إل اير   دول سا  : ، هى ٢٠٠٧ ين ا –النم  – بلجيك

رص  شيك   –قب ة الت دنمارك –جمهوري دا – ال سا – فنلن ا – فرن ان – ألماني ر – اليون  – المج
دا   ا  –أيرلن ا  – ايطالي دا  – مالط ال  – بولن سلوفاك   – البرتغ ة ال لوفينيا  – جمهوري بانيا – س  – أس
سويد  دا –ال دة  – هولن ة المتح تونيا – المملك ا – اس ا – التفي سمبورج – ليتواني ا – لك  - بلغاري
  .رومانيا

  
ى             اد األوروب ة شاسعة بال          وقد استطاع اإلتح ة منطق رن الماضى اقام ى مدى نصف الق عل

ة  دود جغرافي دود     ،ح ى الح يش عل ز تفت ع ومراآ ال موان وا ب ا أن يتحرآ واطنين فيه ن للم .  يمك
إلتحاد التى يرغبون العيش فيها والعمل      ومواطنو اإلتحاد أحرار أيضا فى اختيار البلد من بلدان ا         

ة             ،وحتى يمكن اإلستمتاع بهذه الحريات بالكامل     . فيها دير حدوده الخارجي اد أن ي د لإلتح  آان الب
ا  ة مع ضائية القطري لطاته الق ل س ة، وأن تعم ة ،بفاعلي رار العدال واطنين، واق ة الم ضمان حماي  ل

  .  بينهم والحصول على حقوقهم بالكامل
   

ذى صاغه اإلتح        الو      ى فى خطة عمل جدي          هدف الطموح ال ى أن      هو    ةاد األوروب العمل عل
ة األصلية                  ى اللغ ين باإلضافة إل ة أو لغت واطنين فى      . يجيد أآبر عدد من مواطنيه لغ ع الم ولجمي

ذلك   –اإلتحاد الحق فى تعامالتهم مع مؤسسات اإلتحاد األوروبى فى استخدام لغتهم األصلية               وآ
  .بين فى البرلمان األوروبىممثليهم المنتخ
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ه فى جو آمن                            ه واستمرار تقدم اظ برفاهيت إال وقد وجد اإلتحاد األوربى أنه ال سبيل لإلحتف
ا،       بأن تكون دول المناطق المجاورة       ه، شرقا وجنوب ر والتخلف وعدم              ل ود  الفق  متحررة من قي

ة     دفا         ،اإلستقرار واهتزاز األمن والطمأنين ا ه ى ال تكون أورب ر مرغوب       ا لعملي   حت ام غي ت اقتح
ة    شرعية المقلقة والمتزايدة، أوم سواء عن طريق الهجرة غير ال    ،فيها لعمليات اإلرهاب اإلنتقامي

ة              ، أو ممارسات أمريكية وغربية    بسبب مواقف سياسية   تفادة آامل ا اس تفادة أورب ى عدم اس  أو حت
ذ  وهو ما بدا(ول ابنائها  بل وأيضا من عق،من أسواق المناطق المجاورة ومن رخص عمالتها     من

اء      ، يصعب رفضها    اغراءات تقديم   من استنزاف العقول ب    مدة طويلة  اجر العلم  من دول     لكى يه
  ).  وأمريكا إلى أوروباالجنوب

  
صار      صالح، ولكن  ..باخت سألة م ا م ا آلخره ن أوله سألة م ا الم دو  ه ديد لتب ذآاء ش ارس ب  تم

ضم هل لله شترآة أس صالح م ادىء. م ا المب ل وم وى تواب الحات س وق واإلص يم والحق  والق
ا شروط أساسية                         ا أنه ى جانب طبع رة أخرى، إل ضرورية لتسهيل التعامل وتحقيق المصالح م

ذا الدستور    يحظ ، وإن لم     انشاء اإلتحاد األوروبى ودستوره    منصوص عليها فى معاهدات    د    ه  بع
ة   على   ة اإلجماعالموافق اد     ي اد  فضال عن   .  من دول اإلتح اس يتمتعون    أ التعامل مع      أنب   اإلعتق ن

در  ة بالق ة والديموقراطي ن الحري افى م دم   الك النفس وع زاز ب سانية واإلعت وق اإلن رام الحق واحت
سبب عدم         يكون    ربما الشعور بالقهر أو الظلم    انون ب أسهل بكثير من التعامل مع غيرهم الذين يع

  . آل ذلكرتوف
  

ق اإل           رة وح ة للهج ى سياس اد األوروب ضع اإلتح اء بحوي ق   يلتج البون بح ل المط ث يعام
ى          اد ف اجهم اإلتح ذين يحت شرعيون ال اجرون ال دمج المه ساوية وأن ين ة مت اء معامل اإللتج

ة ات األوروبي ر  . المجتمع رة غي ع الهج ل م ة والتعام وء المعامل ع س راءات لمن ا اتخذت اإلج آم
الم األخرى     وفى عالم تحكمه العولمة فإن دول اإلتحاد األوروبى تتعاون        . المشروعة  مع دول الع

ة      وهذه اإلجراءات المشترآة    . بلمحارية الجريمة الدولية واإلرها    تضمن لإلتحاد أن يكون منطق
   .تتمتع باألمن والعدالة للجميع

  
ه و      اد أن رى اإلتح اجرين  ي ر للمه ة أآب ة حرآ اك حري تكون هن روف س وافرت الظ اذا ت

ا          اء، ورج ين العلم ر ب سياح      الشرعيين، وتبادالت أآب شباب وال ال وال شعوب وستكون   . ل األعم  لل
   .  وستشهد المنطقة عهدا من الرخاء لم تشهده من مدة طويلة،روابط أآبر فيما بينها

  
  عمليــة برشلونــة .٣

  
م        ة    تحك شراآة األورومتوسطية من خالل اتفاقي ى ال اد األوروب ين مصر واإلتح ات ب العالق

د      ة والبع لونة      المشارآة المصرية األوروبي ة برش لونة   .  اإلقليمى لعملي ة برش ا     وعملي ، التى أطلقه
وفمبر      ى ن طية ف دول األورومتوس ة ال را قائم   ١٩٩٥وزراء خارجي ا مبتك شكل تحالف ى  ا ت  عل

شترآة              . مبادىء الملكية المشترآة والحوار والتعاون     سياسية الم إن  اإلرادة ال ك الوقت ف ذ ذل ومن
ار المتقاسم        قد أآسبت الشراآة قوة دفع لبناء مساحة         سالم واألمن واإلزده د . من ال ى   أدت   وق  إل

فى  وخلق روابط سياسية ومؤسسية طويلة األمد بين أوروبا وشرآائها من دول البحر المتوسط،              
ة  ق اإلصالحات   أاقام ى طري شرآاء عل ؤالء ال رة ووضع ه ارة الح ة . سس التج ل أولوي وتتمث

شراآة  د اإلقليمى لل ى تطوير البع لونة ف ة برش وب البحر المتوسطعملي ا ودول جن ين أوروب . ب
ى بتكامل          وتعمل لونة    مع  سياسة الجوار األوروب ة برش دعمه   عملي ك  ،ا وت  من خالل خطط       وذل

شرآاء،          دول ال ا  عمل يتم اإلتفاق عليها مع ال وعى فى         ى   أعط  مم ر ن ة اضافية إلحداث تغيي دفع
  . العالقات األورومتوسطية
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ى د          الم وجاء فى تصريح أدلت به          ة وسياسة الجوار األوروب ا   .فوضة للعالقات الخارجي  بنيت
دنر ف رو فال صراعات و  "يري سبة لل ال بالن ان الح ا آ عبة، آم روف ص ون الظ دما تك ه عن أن

ا    ذا الع ى ه سياسية  ف طرابات ال ر    لاإلض ة أآب سب أهمي طية تكت شراآة األورومتوس إن ال . م، ف
رادفة مع سياسة الجوار األوروبية، تتيح أفضل        فالتعاون اإلقليمى من خالل عملية برشلونة، المت      

سياسية لنحقق            . فرصة للوصول إلى غاياتنا المشترآة     ة التصميم واإلرادة ال إلننا بحاجة إلى تعبئ
سنا    شترآة، و    . اإلهداف التى وضعناها ألنف دات م نناقش أجن ادين التى      أوس ال فى المي م األعم ه

  ."عب المنطقةنحتاج إلى تحقيق تقدم فيها بما فيه منفعة ش
  

ة  أعتقد أن : "فى تصريح آخر قالت   و      ة               عملي اة شعوب المنطق ا فى حي لونه أحدثت فرق .  برش
ى البحر  شرآاء ف ع ال ة م ات المتين ة والعالق روابط القوي زز ال ى أن يع اد األوروب واتاحت لإلتح

سنوات        . المتوسط دة لل امج عمل بتوقي        وقد وضعنا أجن ة وبرن ستهدفة  ت الخمس القادم  للعمل   ات م
ة        ،واإلجراءات ل   مع الترآيز على مناطق حرجة قليل ة، والن        مث سان والديموقراطي وق اإلن و م  حق

ذه           رواعتقد أن التعليم أم    . اإلقتصادى المستدام، والتعليم   ار والرخاء له ستقبل اإلزده  جوهرى لم
  ".البالد

  
قرب إلى اإلتحاد  برشلونة أجندة اصالح تؤدى إلى أن تصبح هذه الدول أ    عملية قد وضعت و     

إمالء أو    األوروبى الذى ال يؤمن      شرآاء،        فرض اإلصالح   ب ى ال ذل آل       من الخارج عل ولكن ب
ا   .  النابعة من الداخلصالحات فى المنطقة  لدعم اإل  الجهود الممكنة  ذا دائم ن هدف الوآان ه   المعل

  . األوروبىعملية برشلونة وهو حجر الزاوية فى سياسة الجوار
  

  وسطيةلشراآة األورومتا .٤
  

لونة فى             تم تدشين الشراآة األورومتوسطية فى مؤتمر           د فى برش ذى عق  وزراء الخارجية ال
ام    نوفمبر   ٢٨ – ٧٢ شرآاء وعددهم                ١٩٩٥ع ى ودول البحر المتوسط ال اد األوروب ين اإلتح  ب
سطينية   ١٢ سلطة الفل وريا وال ان وس ونس واألردن ولبن ر وت رب والجزائ صر والمغ م م  وه

رائيل وتر ةواس رص ومالط ا وقب ة . آي ات معين ى اجتماع ب ف ا وضع المراق ا حالي ذ . ولليبي ومن
ايو      ى م ى ف اد األوروب اون يغطى  ٢٠٠٤توسيع عضوية اإلتح ة هى ٣٥، أصيح التع  ٢٥ : دول

اد      ى     عددهم  زاد(دولة أعضاء اإلتح ا    ٢٧ إل ا         ٢٠٠٧ر  ي فى ين ا وبلغاري د انضمام روماني و )   بع
ائي     . . شرآاء من دول البحر المتوسط       ١٠ ه الرسمى النه د إعالن إعالن  " المعروف باسم   (ويع

لونة  ام    ") برش ى ق شترآة الت ادرة الم دى ، تعكس المب دة الم ة وبعي ة طموح شرآاءوثيق و *  ,ال
ين شواطئ البحر األبيض                       ة ب ة و قوي ط وثيق ق رواب سيسجلها التاريخ الحديث آأول محاولة لخل

د          متوسطي-إّن هدف الشراآة األورو   . المتوسط   ة خلق سالم وإستقرار وتنمية في المنطقة التى تع
  .ذات أهمية إستراتيجية ألوروبا

  
لونة    " والتى تعرف أيضا    ( متوسطية   -راآة األورو ترآز الش و ة أهداف      ") بعملية برش ى ثالث عل

  " : السالل الثالث"أو " الفصول الثالثة" ُتدعًى في أغلب األحيان باسم -رئيسية 
  

شراآة أمنية  (تقرار مستندة على مبدأ حقوق اإلنسان والديمقراطية        خلق منطقة سالم وإس    •
  ") . السلة األولى"  أو -و سياسية 

اد                        • ين اإلتح ّرة ب دريجى للتجارة الح ار مشترك من خالل التأسيس الت ة إزده خلق منطق
بعض                 شرآاء وبعضهم ال ين ال األوروبي وشرآائهم من دول البحر األبيض المتوسط وب

  ") . السلة الثانية "  أو –ة ومالية شراآة إقتصادي(
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دني حر ومزدهر                 • شراآة  (تحسين التفاهم المتبادل بين شعوب االقليم وتطوير مجتمع م
 "). السلة الّثالثة "  أو -ثقافية وإجتماعية وإنسانية 

  
ة                       ضايا الثقافي ة أّن الق وبدمج الفصول الثالث في سياسة شاملة واحدة ، يعترف اإلتحاد بحقيق
  .المالية واإلقتصادية و األمنية ال يمكن تناولها تناوال فعاال بمعزل عن بعضها البعضو
 
ساندتها لخطة العمل                           دمت م شراآة األورومتوسطية، وق شيطا فى ال اعال ن وتعتبر مصر ف

ام                       لونة ع ة برش ى عملي ز   ٢٠٠٥الخمسية التى اقرت فى ذآرى مرور عشر سنوات عل  للترآي
  ىـــعل

      .جمع اإلقليمى على المدى المتوسطوتقوية الت
  

ائي     و.بـُعد ثنائي وآخر إقليمي: بعدان المتوسطية لها   -والشراآة األورو       د الثن يتحدد سير البع
التى ابرمت بين شرآاء دول البحر األبيض المتوسط           " إتفاقيات المشارآة   " بشكل رئيسي عبر    

ائي    . ى والسياسى المبنيةعليها  واإلتحاد األوروبي و الحوار الثقافى واإلقتصاد      ويتمثل الهدف النه
ائ    د الثن ة تجارة حرة أورو     لهذا البع ام    -ي فى تأسيس منطق ول ع د  . م ٢٠١٠ متوسطية بحل وعن

إنعقاد مؤتمر برشلونة ، آان آّل الشرآاء قد ادرآوا أّن خلق جو أآثر مالئمة لألستثمار األجنبي                
ة ا           صادية فى دول البحر األبيض المتوسط        المباشر امر ضرورى ضرورة حاسمة للتنمي . إلقت

وم  ى العكس يق شراآة األورووعل د اإلقليمي لل ى مجموعة –البع سى عل شكل رئي  متوسطية ، ب
ع ضمن أهداف                    اطق تق رامج والمشروعات في من شبكات والب ديات وال  الفصول   آاملة من المنت

ين  . الثالث   زة المجتمع    باإلضافة إلى هذا فقد تم تأسيس عدد من اإلتصاالت ب ات، واجه  البرلمان
صادي   س اإلقت دني والمجل اعي والم ة     .اإلجتم ن عملي ب م ذا الجان ي له دف األساس ل اله ويتمث

  وبـــــــ فى بناء الثقة بين شعبرشلونة
  . هم في التعاون المهنى المنتظم بدمج االقليم

  
شراآة األورو     و      سية لل ة الرئي ل األداة المالي امج   متوسطية فى بر  -تتمث تحت  و MEDA  ن

نح      ي ،   MEDAبرنامج   ال فى شكل م رد خصص الم ذى       ال ت ى ال الي التكمّيل دعم الم  ، عكس ال
و تطبق    .الذي يخصص فيه المال في شكل قروض ترد       ) EIB(يمنحه بنك اإلستثمار األوروبي     

امج  يم برن ام تنظ لونة MEDAأحك ة برش ة لعملي صول الثالث ى الف امج و.  عل صص برن يخ
MEDAو ي   ال ل األم ائي واإلقليم سارين الثن ام   . لم ة لع غ الميزاني  ٥٫٣٥    ٢٠٠٠/٢٠٠٦تبل

ورو  ون ي ذى أقرض    .بلي ى ال تثمار األوروب ك اإلس و بن ل ه انى للتموي ام الث صدر اله  ١٤والم
ذ    بليون يورو لألنشطة التنموية للشرآ     ام   و. ١٩٧٤اء األورومتوسطين من دم لع  ٢٠٠٧ -٢٠٠٠ق

  . بليون يورو٦٫٤قروضا و اعتمادات بلغت 
  

وق                  MEDAويرآز برنامج         ى حق ائم عل دد األحزاب ق وقراطى متع ة مجتمع ديم  على تنمي
اإلنسان وحكم القانون، واصالح اقتصادى واجتماعى مستدام، وتعاون اقليمى يشجيع التنمية بين            

ى حق       " ميدا"الجنوب ويرآز برنامج    ائم عل دد األحزاب ق وقراطى متع وق على تنمية مجتمع ديم
اإلنسان وحكم القانون، واصالح اقتصادى واجتماعى مستدام، وتعاون اقليمى يشجيع التنمية بين            
ى    ة عل دول الموقع ين ال ارة ب ة التج صادى، وحري دماج اإلقت ادرات اإلن وب، ومب وب والجن الجن

شارآة ات الم ر    .اتفاقي بعض اآلخ ل ال ى تموي شارآون ف ط وي وال  . المتوس خ األم تم ض وي
اد أو من                     لأل الالزمة ة االتح ا مباشرة من ميزاني ى، إم اد االوروب نشطة التى تمولها قنوات االتح

. الموارد الذاتية لبنك االستثمار األوروبى التى تخصصها له الدول االعضاء باالتحاد االوروبى             
ة األ  اون المعون ب تع وم مكت ن    ويق ر م زء األآب إدارة الج ة ب ابع للمفوضية االوروبي ة الت وروبي

_____________________________________________________________________  
www.el-gammal.net  ٧



ى            األنشط اد االوروب ة االتح ق ميزاني دم     .ة الممولة عن طري ا تق للمفوضية    األخرى  اإلداراتآم
  . االوروبية فرصا أخرى للتمويل

  : وعلى هذا يمكن ترتيب فرص التمويل آاآلتى     
  

  الممولة من ميزانية االتحاد االوروبى أنشطة االتحاد االوروبى •
  وروبية أل االوروبى التى تديرها المعونة اأنشطة االتحاد •
   MEDA "ميدا "برنامج •
  عملية الشرق االوسط  •
    )EIDH(المبادرة األوروبية للديمقراطية وحقوق االنسان •
  التعاون الالمرآزى  •
  التمويل المشترك مع المنظمات غير الحكومية  •
  الغذائى من المعونة الغذائية واأل •
  تشجيع الدمج الكامل للبعد البيئى فى عملية التنمية بالدول النامية  •
ات ا      المحافظة   تشجيع • ا          ألعلى الغابات االستوائية والغاب ة وادارته دول النامي خرى فى ال

  ادارة مستدامة 
  فى التعاون التنموى) المساواة بين الرجل والمرأة(دمج قضايا النوع  •

   
 : فهىتابعة للمفوضية االوروبيةال اإلدارات األخرى أنشطة االتحاد االوروبى التى تديرها  أما 

   TAMPUS تمبيس –مشروع جون مونيية  :ةلتعليم والثقافل اإلدارة العامة •
شجيع      االطار ال  . بلدان ثالثة    - LIFE  .:بيئةلل اإلدارة العامة  • مجتمعى للتعاون من أجل ت

  التنمية العمرانية المستدامة 
• ECHO :  عمليات المعونة االنسانية .  

  
سائل        . اإلقليمية تكمل وتدعم البرامج الثنائية    " ميدا"وبرامج        وهى تغطى نطاقا واسعا من الم

  :المتعلقة بالفصول الثالثة للشراآة األورومتوسطية، وهى
o منيةالشراآة السياسية واأل  
o الشراآة اإلقتصادية  

  
صناعية         بإ الشراآة األورومتوسطية    واقتصاديا تهتم       سلع ال . رساء أسس التجارة الحرة فى ال

ع  ة البحر المتوسط م ى منطق ارة الحرة ف ة التج ق منطق لونه هدف تحقي د وضع اعالن برش وق
ام   ول ع ارة    . ٢٠٢٠حل ى التج ع ف ى التوس ة إل اج دول المنطق ك تحت ق ذل وب  ولتحقي ين الجن  ب

  .والجنوب فيما بينها
    

ادير           ى مجموعة أغ سى ف ونس، ومصر،   ( ومصر هى عضو رئي ى تضم المغرب، وت الت
ك من                    ال) واألردن ر ذل شمال وغي وب وال ين الجن لتى تعمل على دفع ديناميكيات المنطقة الحرة ب

  .د األوروبىالمسائل، بين الدول العربية الموقعة على اتفاقيات المشارآة مع اإلتحا
  
  
   

  توسيع عضوية اإلتحاد األوروبى .٥
    

_____________________________________________________________________  
www.el-gammal.net  ٨

http://www.eu-delegation.org.eg/AR/docs/prog7.asp
http://www.eu-delegation.org.eg/AR/docs/prog8.asp


حيث زاد أعضاء    .  دخل االتحاد األوروبى مرحلة تاريخية جديدة      ٢٠٠٤فى األول من مايو          
ضم  ى الموسع لي اد األوروب وق ٢٥االتح سكان يف ن ال ع م داد جم ة وبتع سمه ٤٥٠ دول ون ن  ملي

اتج   الى ن والى  بإجم غ ح ى يبل ورو ١٠٠٠محل ار ي د ،  ملي ا يزي سياسى   مم ل ال ة الثق ادة فعال  زي
ة     ارة األوروبي ى الق ى عل اد األوروب صادى لالتح ى واالقت اد   . والجغراف يع االتح يعزز توس وس

ات األساسية         ا  . فرص النمو والتوظيف له فى إطار القيم المشترآة واالحترام المشترك للحري آم
سلع         وع        تزيد األنماط الجديدة لحرآة األفراد ورؤوس األموال وال افى والتن وع الثق  والخدمات التن

د   ادات والتقالي ى الع ات       . ف كل العالق يغير ش يعه س إن توس ى ف اد األوروب دود االتح ارج ح وخ
  ة ـــالسياسية واالقتصادي

الم        اقى أجزاء الع اير     . بينه وبين ب دا      ٢٠٠٧وفى ين ا       لإلت ن انضم عضوان جدي ى هم اد األورب ح
  رومانيا

     .لغارياوب
    

دادها      سيعويعطى تو      الغ تع دان الب  االتحاد حافزًا جديدًا للجهود المبذولة للتقرب من سكان البل
سكانى  ى   ٣٨٥ال ين عل سهم مقيم يجدون أنف ذين س سمه ال ون ن ة  ملي ة والبحري دود البري الح
ة ى ، الخارجي يا وغرب كان روس م س و وه ط بى وجن يض المتوس ر األب ضمام  . البح يعزز ان  وس

ران الجدد         الدول األعضاء الجديدة ا    ا     . هتمام االتحاد بتقوية عالقاته مع الجي ادم وم د الق وفى العق
ه                بعده سيزول الفرق بين قدرة االتحاد على توفير األمن واإلستقرار والتنمية المتواصلة لمواطني

  . وبين حرصه على التعاون الوثيق مع جيرانه– من ناحية –
  

ى       ٢٠٠٧  يناير ١٧فى حفل اقامه السفير األلمانى فى              احتفاال برئاسة المانيا لإلتحاد األوروب
  :وانضمام آل من بلغاريا ورومانيا إلى اإلتحاد، فيما يلى موجز لما دار من مناقشات هامة

وعن انضمامهما    . فى آلمة آل من سفيررومانيا وبلغاريا أآدا عالقتهما الثنائية القوية مع مصر            
ة مع          ا آانت عملي تيفاء شروط                 لالتحاد األوروبى قاال إنه د الس ذلت آل جه ا ب دة،   وأن بالدهم ق

ارى                 انى وبلغ ان أمل آل روم ه آ ق األوضاع، ألن ال  . اإلنضمام من اصالحات داخلية وتوفي وق
ر        " اإلندماج"ليس معناه   " اإلنضمام"السفير الرومانى أن     ودا أآب . الذى سيتطلب وقتا أطول وجه

ق د ن بلغا . وعل ل م ه آ ا فعلت أن م ان ب ال آالوس ايبرم ق أوضاعهما وادخ ا لتوفي ا وروماني ري
  .اإلصالحات المطلوبة هو نموذج لمصر ودول المنطقة

  
ام                و ذى حدث ع  يضمد الجروح التى حدثت         ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤التوسع فى عضوية اإلتحاد ال

اردة  رب والحرب الب شرق والغ ين ال ة ب ن المواجه ا  . م ن دول أوروب ديثا م ضمة ح دول المن فال
شرقية  ى نفس الوسطة وال شترك  شعوبها ف رص، هى أعضاء شرعيون وت ذلك مالطة وقب وآ

اد       واطنى اإلتح اقى م ع ب ار م ة واإلزده ة والحري داف الديموقراطي ايير   . أه توفوا المع د اس وق
اد ضمام إلتح شددة لإلن ة  . المت اد القديم ى دول اإلتح صادى ف و اإلقت شجع النم ع سي إن التوس

اد      . م حاليا عملية اإلندماج   وتت.  لما فيه مصلحة الجميع    –والجديدة   وحتى قبل اإلنضمام فإن اإلتح
رامج                     ضا من ب تفادت أي األوروبى فتح أسواقه للصادرات من الدول المشحة لإلنضمام، التى اس

وفى الوقت نفسه فإن التوسع أثار عوامل قلق بين المواطنين من            . المساعدات التىيقدمها اإلتحاد  
دث   ن ح دة، ولك ة والجدي دول القديم ا ال ة لمواجهته تجابات آافي ى  . ت اس اد األوروب يقيم اإلتح وس

  .عالقات جديدة مع جيرانه ومع العالم األوسع
  

ين                 سبب المواجهات ب وة التى حدثت ب ه داوى الجف وينظر إلى التوسع فى العضوية على أن
وا           . الشرق والغرب والحرب الباردة    ين الم طنين فى   ومع هذا فإن التوسع فى العضوية أثار قلقا ب

ق               ذا القل ة ه اد  . الدول األعضاء والدول حديثى العضوية، ولكن هناك اجراءات تتخذ إلزال فاإلتح
ضائه ال  ى بأع ع ٢٧األورب الم األوس ع الع ه وم ع جيران دة م ات جدي يخلق عالق   .    س
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د     – السياسى واالقتصادى –أصبح التكافل  و ع وق ة وواق ى حقيق  مع دول الجوار لالتحاد األوروب
ة         أدى ظ  صادية الوثيق ات االقت دة للعالق ق فرص جدي ى خل إن  . هور اليورو آعملة دولية هامة إل ف

صيبًا     د ن وار الجدي ع والج ى الموس اد األوروب ن االتح ل م ى أن لك شديد يعن ى ال رب الجغراف الق
ل     سيات وب ددى الجن تثمار متع ارة واالس دفق التج ز ت ود لتعزي ن الجه د م ذل مزي ى ب ساويًا ف مت

ر الحدود            سيكون لهما م   دات عب ة التهدي ى مواجه ويًا عل ة فى العمل س صالح مشترآة أآثر أهمي
واء      ه اله ه ل شريك     . سواء آانت تهديدات باإلرهاب أو التلوث الذى يحمل دول المجاورة هى ال فال

ة،                     و االقتصادى والتجارة الخارجي ادل، والنم ا المتب ادة إنتاجن ى فى زي الرئيسى لالتحاد األوروب
ة من االستقرار السياسى وتفعيل سيادة القانون وترسيخ فكرة التبادل المشترك          وخلق رقعة ضخم  

  .ية واألفكار والمعرفة والثقافةلرؤوس األموال البشر
   

دة          فاالتحاد األوروبى يشعر بواجب ليس تجاه مواطنيه وتجاه مواطنى الدول األعضاء الجدي
ضًا  ى الماضى والحاضر أي ه ف اه جيران ن تج ستمر فحسب ولك اعى الم رابط االجتم ضمن الت لي

به       ى وش اون اإلقليم ز التع ى تعزي ل عل ى أن يعم اد األوروب ى االتح صادى وعل راك االقت والح
اإلقليمى واإلندماج فهما شرطان مسبقان لتحقيق االستقرار السياسى والتنمية االقتصادية وخفض           

  .رآةمعدل الفقر واالنقسام االجتماعى فى بيئتنا المشت
   

ى             اد األوروب ات االتح ل سياس اج آ وف تحت ه س ن جانب ارة،   (وم ن، التج ة، األم الخارجي
ا    ة وغيره ة، البيئ ذا التحدى        ) التنمي ة ه ى مواجه ادرة عل ا ق دأ مجلس   . النهوض لتثبت أنه د ب وق

وفمبر   ى ن دة ف سته المنعق ة جل ات الخارجي ة والعالق شئون العام ى ٢٠٠٢ال ل واضعًا ف ى العم  ف
يا البيضاء بصفة خاصة               االعتبار الموقف  دوفا وروس ا ومول ران الجدد       – فى أوآراني م الجي  وه

اد  ة لالتح دود البري ى الح ون عل اجن   . الواقع ى آوبنه د ف ذى انعق ى ال س األوروب د المجل د أآ وق
سمبر  ة     ٢٠٠٢دي اد لتقوي ضوية االتح ع ع ة توس نص فرص ب أن يقت ى يج اد األوروب  أن االتح

ى أساس الق  ه عل ع جيران ه م شترآة عالقات ى  . يم الم اد عل زم االتح رارًا ع د المجلس م د أآ وق
تقرار            ز االس ى تعزي ل عل ا وأن يعم ى أوروب دة ف لة جدي وط فاص م أى خط ن رس اد ع االبتع

اد       أنه أن           . واالزدهار داخل وخارج الحدود الجديدة لالتح اد من ش ة أن توسيع االتح د ثاني ا أآ آم
ى عال               ا إل يا ودع ات مع روس دوفا          يعمل على دعم العالق ا ومول دة مع آل من أوآراني ات وطي ق

ة                      ى منهجي ات عل ك العالق وم تل وروسيا البيضاء ودول جنوب البحر األبيض المتوسط بحيث تق
ددًا               طويلة األجل تعزز اإلصالح والتنمية المستدامه والتجارة ، وفى الوقت نفسه أآد المجلس مج

ان فى عم           اه دول غرب البلق ة اتج شارآة   على وجهة نظر األوروبي تقرار والم ى االس ولكن  .  ليت
ى                      ى إل اد األوروب د أن وصل عدد أعضاء اإلتح ه بع ام    ٢٧من الواضح أن اك    ٢٠٠٧ ع ، أن هن

شعور بضرورة التريث وعدم اإلندفاع فى قبول أعضاء جدد إال بعد هضم هذه الوجبة الضخمة                
  .ر عنها سفير ألمانيا بالقاهرةآما عب

    
ر   وتنظر الرسالة اآلتية آ       يفية تعزيز إطار عالقات االتحاد بتلك الدول المجاورة التى من غي

ى         اد األوروب ى عضوية االتح ًا أن تنضم إل ا حالي ل     . المنظور له ى أن التكاف الة إل وتخلص الرس
تقرار واآلمن          – فى الناحيتين السياسية واالقتصادية      –الوثيق    قد يصبح بذاته وسيلة لتعزيز االس

ى       . اخل وخارج حدود االتحاد األوروبى    والتنمية المستدامة د   اد األوروب وتقترح الرسالة أن االتح
ار وحسن الجوار                     ة من االزده ق منطق ى خل ة أصدقاء    "–يجب عليه أن يهدف إل نعم   –" حلق  ي

  .ة وعالقات سلمية وعالقات تعاونمعها االتحاد بعالقات وثيق
   

سياسية       وفى مقابل التقدم الملموس الذى يعكس القيم المشتر             آة والتنفيذ الفعال لإلصالحات ال
دأ        ًا لمب وانين وفق ديل الق ك تع ى ذل ا ف سية بم صادية والمؤس ارب  acquisواالقت دأ التق  أى مب

دماج          ات االن ن إمكان اد م اورة لالتح دول المج ستفيد ال ك ت ل ذل ل آ ى مقاب شريعى والتنظيم الت
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ذا الهدف ي             وب          االقتصادى الوثيق مع االتحاد ومن أجل تحقيق ه يا ودول جن نح روس جب أن تم
اد ونصيب                 البحر األبيض المتوسط إمكانية أن يكون لها نصيب فى األسواق الداخلية لدول االتح

ة   ة الحرآ ز حري ا تعزي سنى له ى يت ر حت دماج والتحري ن االن د م ى مزي سلع –ف  لألشخاص وال
 .والخدمات ورؤوس األموال

اير    ١٩فى   لسفير األلمانى   ل مؤتمر صحفى فى  و      ه فى      سؤال عن    عن  أجاب     ٢٠٠٧ين  رأي
رة أعضائه،          ترهل اإلتح   ى نتيجة آث ق بضرورة هضم               اد األوروب شكلة بالفعل  تتعل ا م ال إنه ق

  .وجبة ضخمة وهى مثار نقاش، آما يتم اآلن التحضير إلصدار دستور موحد
  

دادها     ويعطى توسيع االتحاد حافزًا جديدًا للجهود المبذولة للتقرب من سكان الب                الغ تع لدان الب
 مليون نسمه الذين سيجدون أنفسهم مقيمين على الحدود البرية والبحرية الخارجية            ٣٨٥السكانى  

ى   يا وغرب كان روس م س ط   أال وه يض المتوس ر األب وب البح دول    . وجن ضمام ال يعزز ان  وس
ران الجدد              ه مع الجي ة عالقات د ا    . األعضاء الجديدة اهتمام االتحاد بتقوي ده      وفى العق ا بع ادم وم لق

ه                      ة المتواصلة لمواطني تقرار والتنمي وفير األمن واإلس ى ت اد عل  –سيزول الفرق بين قدرة االتح
 . على التعاون الوثيق مع جيرانه وبين حرصه–من ناحية 

   
ع              – السياسى واالقتصادى    –أصبح التكافل         ة وواق ى حقيق اد األوروب  مع دول الجوار لالتح

ة                 وقد أدى ظهور اليور    صادية الوثيق ات االقت دة للعالق ق فرص جدي ى خل . و آعملة دولية هامة إل
صيبًا                    د ن ى الموسع والجوار الجدي فإن القرب الجغرافى الشديد يعنى أن لكل من االتحاد األوروب
ل     سيات وب ددى الجن تثمار متع ارة واالس دفق التج ز ت ود لتعزي ن الجه د م ذل مزي ى ب ساويًا ف مت

ر الحدود           سيكون لهما مصالح مشتر    دات عب ة التهدي ى مواجه ويًا عل ة فى العمل س آة أآثر أهمي
واء      ه اله ه ل شريك     . سواء آانت تهديدات باإلرهاب أو التلوث الذى يحمل دول المجاورة هى ال فال

ة،                     و االقتصادى والتجارة الخارجي ادل، والنم ا المتب ادة إنتاجن ى فى زي الرئيسى لالتحاد األوروب
تقرار السياسى وتفعيل سيادة القانون وترسيخ فكرة التبادل المشترك        وخلق رقعة ضخمة من االس    

 .ية واألفكار والمعرفة والثقافةلرؤوس األموال البشر
   

دة          فاالتحاد األوروبى يشعر بواجب ليس تجاه مواطنيه وتجاه مواطنى الدول األعضاء الجدي
ضمن الت  ضًا لي ى الماضى والحاضر أي ه ف اه جيران ن تج ستمر فحسب ولك اعى الم رابط االجتم

به       ى وش اون اإلقليم ز التع ى تعزي ل عل ى أن يعم اد األوروب ى االتح صادى وعل راك االقت والح
اإلقليمى واإلندماج فهما شرطان مسبقان لتحقيق االستقرار السياسى والتنمية االقتصادية وخفض           

 . االجتماعى فى بيئتنا المشترآةمعدل الفقر واالنقسام
   

ن جانب       ى      وم اد األوروب ات االتح ل سياس اج آ وف تحت ارة،   (ه س ن، التج ة، األم الخارجي
ا    ة وغيره ة، البيئ ذا التحدى        ) التنمي ة ه ى مواجه ادرة عل ا ق دأ مجلس   . النهوض لتثبت أنه د ب وق

وفمبر   ى ن دة ف سته المنعق ة جل ات الخارجي ة والعالق شئون العام ى ٢٠٠٢ال ل واضعًا ف ى العم  ف
يا البيضاء بصفة خاصة             االعتبار الموقف فى أوآرا    دوفا وروس ا ومول ران الجدد       –ني م الجي  وه

اد  ة لالتح دود البري ى الح ون عل اجن   . الواقع ى آوبنه د ف ذى انعق ى ال س األوروب د المجل د أآ وق
سمبر  ة     ٢٠٠٢دي اد لتقوي ضوية االتح ع ع ة توس نص فرص ب أن يقت ى يج اد األوروب  أن االتح

شتر  يم الم ى أساس الق ه عل ع جيران ه م ى  . آة عالقات اد عل زم االتح رارًا ع د المجلس م د أآ وق
تقرار            ز االس ى تعزي ل عل ا وأن يعم ى أوروب دة ف لة جدي وط فاص م أى خط ن رس اد ع االبتع

اد       أنه أن           . واالزدهار داخل وخارج الحدود الجديدة لالتح اد من ش ة أن توسيع االتح د ثاني ا أآ آم
د                  ات وطي ى عالق ا إل يا ودع ات مع روس دوفا       يعمل على دعم العالق ا ومول ة مع آل من أوآراني

ة                      ى منهجي ات عل ك العالق وم تل وروسيا البيضاء ودول جنوب البحر األبيض المتوسط بحيث تق
ددًا               طويلة األجل تعزز اإلصالح والتنمية المستدامه والتجارة ، وفى الوقت نفسه أآد المجلس مج
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ى االس             ان فى عمليت اه دول غرب البلق ة اتج شارآة على وجهة نظر األوروبي ولكن  .  تقرار والم
ى                      ى إل اد األوروب د أن وصل عدد أعضاء اإلتح ه بع ام    ٢٧من الواضح أن اك    ٢٠٠٧ ع ، أن هن

شعور بضرورة التريث وعدم اإلندفاع فى قبول أعضاء جدد إال بعد هضم هذه الوجبة الضخمة                
 .آما عبر عنها سفير ألمانيا بالقاهرة

    
ر   وتنظر الرسالة اآلتية آيفية تعزي       ز إطار عالقات االتحاد بتلك الدول المجاورة التى من غي

ى         اد األوروب ى عضوية االتح ًا أن تنضم إل ا حالي ل     . المنظور له ى أن التكاف الة إل وتخلص الرس
تقرار واآلمن          – فى الناحيتين السياسية واالقتصادية      –الوثيق    قد يصبح بذاته وسيلة لتعزيز االس

ى       .  حدود االتحاد األوروبى   والتنمية المستدامة داخل وخارج    اد األوروب وتقترح الرسالة أن االتح
  ه ـــيجب علي

وار  سن الج ار وح ن االزده ة م ق منطق ى خل دف إل دقاء "–أن يه ة أص ا –" حلق نعم معه  ي
  ادــــــــاالتح

 . ة وعالقات سلمية وعالقات تعاون بعالقات وثيق
        

سياسية        وفى مقابل التقدم الملموس الذى يعكس ال            قيم المشترآة والتنفيذ الفعال لإلصالحات ال
دأ        ًا لمب وانين وفق ديل الق ك تع ى ذل ا ف سية بم صادية والمؤس ارب  acquisواالقت دأ التق  أى مب

دماج          ات االن ن إمكان اد م اورة لالتح دول المج ستفيد ال ك ت ل ذل ل آ ى مقاب شريعى والتنظيم الت
وب             االقتصادى الوثيق مع االتحاد ومن أجل تحقيق ه          يا ودول جن نح روس ذا الهدف يجب أن تم

اد ونصيب                 البحر األبيض المتوسط إمكانية أن يكون لها نصيب فى األسواق الداخلية لدول االتح
ة   ة الحرآ ز حري ا تعزي سنى له ى يت ر حت دماج والتحري ن االن د م ى مزي سلع –ف  لألشخاص وال

  .والخدمات ورؤوس األموال

   وخطة العملسياسة الجوار األوروبى .٦

ى      أ ة الجوار األوروب ى سياس اد األوروب ق اإلتح  European Neighbourhood Policyطل
(ENP) ام ع ٢٠٠٣ ع د التوس ى   بع اد األوروب ضوية اإلتح ى ع ة   ، و ف ن سياس ن م دف المعل اله

ا توسيع                الجوار األوروبية هو أن يتقاسم اإلتحاد األ       افع ومزاي ه من دول المجاورة ل ى مع ال وروب
ام      ٢٥عضوية اإلتحاد التى بلغت      م    ٢٠٠٤ عضوا فى ع أتى    ٢٠٠٧ عضوا فى      ٢٧ ث ة ت   . والبقي

شراآة األورومتوسطية             والهدف منها    ات داخل اطار ال دة للعالق ع ظهور     اعطاء دفعة جدي ، ومن
ه،      ع وجيران ى الموس اد األوروب ين اإلتح سامية ب وط انق ران   خط ؤالء الجي ة له ة الفرص واتاح

افى      صادى وثق ى واقت ى وأمن اون سياس الل تع ن خ ة، م اد المختلف شطة اإلتح ى أن شارآة ف . للم
ن  تقرار واألم ن اإلس د م ى مزي وار إل ة الج هوتهدف سياس اد وجيران اء لإلتح زام ، والرخ  واإللت

يد واح    م الرش انون والحك م الق ة وحك ا الديموقراطي شترآة ومنه القيم الم سان ب وق اإلن رام حق ، ت
ا           و صاديا وثقافي ا واقت يا وأمني ر سياس د التع    والتحرك    .تقديم تعاون أآب ا بع ى م قتصادى  األون اإل
افى والسياسى والو ى ،األثق ى من ةإل ع األطراف المعني ة لجمي ن والرفاهي تقرار واألم م اإلس . دع

اون ى التع اد األوروب اور اإلتح دة هى أن يتج سمة الجدي صلوال ى اإل لي دول  إل سبة لل دماج بالن ن
 . عليه والقادرة لهالمستعدة

  
أما بالنسبة إلشراك المجتمع المدنى فأمام اإلتحاد األوروبى مهمة اإلسهام فى تنمية قدرات      

 .واحياء  المجتمع المدنى لدى شرآائه لدعم الحريات األساسية مثل حرية التعبير واإلجتماع
  

سمبر    ٩ فى    ى  ولتطبيق سياسة الجوار األورب           بعض دول          ٢٠٠٤ دي  وضعت خطط عمل ل
سطينية واألردن واسرائيل               سلطة الفل أوروبا الشرقية والبحر المتوسط ومنها المغرب وتونس وال
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ان         ٢٠٠٥ مارس   ٢وفى  . ومالدوفيا وأوآرانيا   قدمت المفوضية األوروبية تقارير عن مصر ولبن
 لكل   عمل ط مع هذه الدول لوضع خط   وقررت بدء المفاوضات   ،وجورجيا وازربيجان وأرمينيا  

ا ا من . منه ى ٣وخطط العمل تغطى جدوال زمني ق ٥ إل ال تتعل ات وأعم ضم أولوي نوات وت  س
سان                  وق اإلن انون وحق م الق سان وحك وق اإلن انون وحق م الق اون  وا بالتحول الديموقراطى وحك لتع

سلحة الدمار الشامل،   فى الشرق األوسط ومكافحة اإلرهاب، ومنع انتشار أ         الصراع   فى ميادين   
ة، واإلتجار       ة المنظم والحوار المحسن بين الثقافات واألديان، ومسائل الهجرة، ومكافحة الجريم

شعوب     ين ال صاالت ب ا، واإلت وم والتكنولوجي ة، والعل ة، والبيئ ل، والطاق شر، والنق اك  ،بالب وهن
 .حا بعدواضحوافز مالية مرتبطة بالتنفيذ الفعال لخطط العمل ولكن حجمها ليس 

 
التعاون المصرى  بتعزيز اهتمام اإلتحادخطة عمل سياسة الجوار األوروبى توضح      و

، ومن خالل هذه الخطة تستطيع مصر توثيق تعاونها السياسى وتكاملها اإلقتصادى األوروبى
وتقوم هذه الخطة على إدراك للقيم المشترآة بين الطرفين مثل . مع اإلتحاد األوروبى

وقد تمت الموافقة على هذه الخطة من قبل مصر، . ية وحقوق اإلنسان ودور القانونالديموقراط
وترآز على مساندة مصر فى تحقيق أولويات مصر القومية واإلصالح فى ثالثة مجاالت 
رئيسية هى عملية اإلصالح السياسى والقضائى متضمنه حقوق اإلنسان، البرامج اإلجتماعية 

 الثقافى باعتبار أن اإلصالح اإلقتصادى يفقد معناه إذا لم يتوازى واإلقتصادية، وأخيرا الحوار
 . مع اصالح سياسى واجتماعى

 
الفكرة األساسية وراء سياسة الجوار األوروبى هى تعزيز مناخ اإلستقرار واألمن      و

توفر آذلك هذه الخطة آلية و. والرخاء لإلتحاد األوروبى وجيرانه فى جنوب وشرق المتوسط
ن دولى لمواجهة اإلرهاب وهى الظاهرة التى تعانى منها آل من اإلتحاد األوروبى لتعاو

 .ومصر
  

بين مصر واإلتحاد األوروبى عن خطة   لم تكن المفاوضات٢٠٠٦فى منتصف يوليو و     
 مما تحقق من تقدم  قد عقدت بعد، بالرغم وهى الخطة التنفيذية لسياسة الجوار األوروبىالعمل

 أن خطة العمل المشترآة  بالقاهرة لتوضح المفوضية األوروبيةونشطت. ٢٠٠٥فى عام 
مكانية أن تشترك مصر تدريجيا فى الجوانب الرئيسية لسياسات وبرامج  اإلتحاد بإستسمح 
 من أجل اإلرتقاء بمدى وعمق التعاون السياسى، والتعاون فى ميادين حقوق اإلنسان ،األوروبى

ى، لتشجيع التقريب بين التشريعات آوسيلة لفتح األسواق والديموقراطية واإلصالح القضائ
 . مصر، والسعى لتحرير أآبر للتجارة الخدمات والزراعةمالداخلية لدول اإلتحاد األوروبى أما

وحول ما يثار حول خالفات مصرية أوروبية بشأن اقرار برنامج سياسة الجوار األوروبى فيما 
 أن المفاوضين ٢٠٠٧ فبراير ٦ألوروبية بالقاهرة فى يتعلق بحقوق اإلنسان أآدت المفوضية ا

 .  على الجانبين قد توصوا إلى لغة مشترآة للحوار بشأن هذه القضايا
   

ومن الناحية العملية فإن هذه السياسة يمكن أن تتحقق من خالل التفاوض مع الدول الشرآاء      
وتشمل هذه .  باإللتزام بهاعديدة تعهدت األطراف التى اتفقت على خطط عمل تغطى ميادين

الحوار السياسى واإلصالح، والتجارة، واإلجراءات التى تعد اإلطراف للحصول : الميادين
، والطاقة، العدالةدعم  فى األسواق الداخلية لإلتحاد األوروبى، ومنها تدريجيا على  نصيب 

تماعية واإلتصاالت بين والبيئة والبحوث واإلبداع، والسياسة اإلج والنقل، ومجتمع المعلومات،
وعلى أساس تقرير عن آل بلد مجاور لإلتحاد فإن المفوضية األوروبية تتفاوض على . الشعوب

وقد نشر التقرير . مجموعة من اإللتزامات واإلجراءات تهدف إلى توثيق العالقات مع الشرآاء
ول حوض وبالنسبة لد . تمهيدا إلجراء مفاوضات على خطة العمل٢٠٠٥الخاص بمصر عام 
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لديها دور ستؤديه فى دعم أهداف فإن سياسة الجوار األوروبى البحر المتوسط، ومنها مصر، 
 .الشراآة اإلستراتيجية مع دول البحر المتوسط والشرق األوسط

  
بنيتا فيريرو فالندر . وقد قامت المفوضية األوروبية ببروآسل بحملة واسعة النطاق أدارتها د

وسياسة الجوار األوروبى، وزارت مختلف الدول الشرآاء  ورآزت مفوض العالقات الخارجية 
الهام الذى يرجى من المناطق األوروبية أن تلعبه فى سياسة الجوار األوروبية على الدور 

فالمناطق على جانبى البحر المتوسط هى المحرك لهذه السياسة، فهذه المناطق تحتاج . الناجحة
 على تعظيم هذه القناة آوسيلة لدعم روابط أوثق مل معاوأن تعللعمل فى اطار من المشارآة 

 . بين مواطنى المنطقتين
  

تكمل وتبنى على الشراآة وتم ايضاح أن هذه السياسة وخطط العمل التابعة لها      
، وبهذا يمكن ه فى الشرق والجنوب أقرب إليه لجعل جيرانة اإلتحاد وهى سياس.األورومتوسطية
هذه السياسة فالدنر تؤآد على أن .  وآانت دو.  إلى اآلخرينه وأمنهرار واستقهأن يمتد ازدهار

 الداخلية هتسهل على هذه الدول أن تقترب أآثر من اإلتحاد األوروبى والمشارآة بحرية فى سوق
 .وبناء منطقة تجارة حرة

  
مانيا  لإلحتفال برئاسة أل٢٠٠٧ يناير ١٧اقامته السفارة األلمانية بالقاهرةفىفى حفل و     

 ورئيس بعثة المفوضية حرص السفير األلمانى إلتحاد األوروبى وانضمام رومانيا وبلغاريا، 
 ،األوروبية على تأآيد أن العالقات مع مصر طيبة جدا وأنها شريك هام،  وأنه ال توجد عقبات

 وأنه وان  المفاوضات انتهت باتفاق آامل على خطة العمل الخاصة بسياسة الجوار األوروبى
، وهو ما أآده لى السفير نهاد عبد  فى بروآسل٢٠٠٧ فى مارس سيتم اعالن ذلك رسميا

  إن سياسة الجوار السفير األلمانىوقال. اللطيف المسئول عن اتفاقية المشارآة بوزارة الخارجية
 . ال زالت طفال يحبو والبد من اعطائها فرصة للنمواألوروبى

  
 فى لقائه بالجمعية  قد أآدزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ووآان     

  أن المرحلة المقبلة ستشهد عالقات ٢٠٠٦ أبريل ١٣ العمومية للغرفة األلمانية العربية فى
 وذلك فى إطار سياسة الجوار الجديدة بين ،متميزة بين مصر واالتحاد األوروبى وألمانيا خاصة

  .االتحاد األوروبى ودول جنوب المتوسط
    

    ٢٠٠٧اسة ألمانيا فى النصف األول من رئ .٧
  

ترأس ألمانيا اإلتحاد األوروبى فى دورته الحالية، وهى فى الوقت نفسه رئيسة مجموعة       
وهى تتبنى مبادرات شجاعة بغرض قيام وحدة اقتصادية عبر . الدول الصناعية الكبرى الثمانى

ل روسيا طول الوقت، من أجل تأمين وهى تغاز.. األطلنطى، بين أوروبا والواليات المتحدة 
منابع الغاز والبترول فى سيبيريا والوقوف فى وجه التحدى الذى تفرضه آل من الصين والهند 

ليس هذا فقط، ولكن تبدو ألمانيا أقرب دول أوروبا إلى سوريا . على أوروبا وعلى العالم آله
ألمانيا، من وقت آلخر، مبادرات وتطرح . وإلى إيران، فى هذا الوقت الحرج بالنسبة لهما معا

جريئة إلحياء خريطة الطريق، فى الشرق األوسط، واإلحتفاظ بموطن قدم، فى هذه المنطقة 
 . الملتهبة من العالم

  
هذه ألمانيا التى آانت عمالقا اقتصاديا، وقزما سياسيا، منذ انقسامها إلى دولتين، عقب      

 بقوة من جديد، وتنتقل من ذيل اإلتحاد األوروبى إلى دولة الحرب العالمية الثانية، فإذا بها تعود
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تقود اإلتحاد آله، وتحرك مواقع التأثير على امتداد األرض، وتقفز إلى صدارة األضواء، على 
هذه ألمانيا الموحدة التى تحكمها امرأة قادمة من ألمانيا الشرقية قبل الوحدة بين . مشهد من الدنيا

 حائط برلين، وقبل أن تعبر أنجيال ميرآل من فوق هذا الحائط، بعد األلمانيتين، وقبل سقوط
تحطيمه، ثم تتمتع يأغلبية الثلثين فى البرلمان، وتسعى بعزم واصرار إلى استعادة سطوة ألمانيا 

 . الغابرة، وعودة نفوذها الطاغى القديم
  

: مبيا األمريكية بقولالمؤرخ فى جامعة آولو" سترتيز شتيرن"هذه ألمانيا، التى آتب عنها     
  ).بحسب سليمان جودة. (إن األيام المقبلة، هى أيام ألمانيا، وهى ربيعها أيضا

  
  ا وبعده المشارآةاتفاقيةين مصر واإلتحاد األوروبى قبل العالقات ب .٨

  
 عن مصر تضمن آل ما يمكن تصوره عن األحوال  استراتيجياعد اإلتحاد األوروبى تقريراأ

ية واإلجتماعية وعن اإلوضاع المالية واالستثمارية والتعليمية والصحية السياسية واإلقتصاد
والتنموية وعن المناطق التى يجب أن تكون لها األولوية فى التنمية وحددها بالصعيد وجنوب 

 . سيناء
  

 حكمت اتفاق التعاون العالقات الثنائية بين مصر واالتحاد ٢٠٠٤ إلى ١٩٩٧منذ      
االتفاق على التعاون اإلقتصادى بين األطراف آما يضع أحكاما للتحرير وينص هذا . األوروبي

ووفقا لنصوص هذا االتفاق، تتمتع صادرات مصر . التجاري غير المتبادل و تحرير األسواق
 في حين تتمتع صادرات االتحاد ،الصناعية إلى االتحاد األوروبي بالوصول الحر إلى السوق

 ١٩٨٧وعقب توقيع بروتوآول .  بمعاملة الدولة األآثر رعايةاألوروبي من المنتجات الصناعية
أصبحت التدفقات التقليدية المصرية في مجال الزراعة تتمتع بمعاملة تفضيلية في الوصول إلى 

.  تتمثل في حصص التعريفة الجمرآية والجدول الزمني للصادرات،أسواق االتحاد األوروبي
.  األوروبي في إطار معاملة الدولة األآثر رعايةيتم تصدير المنتجات الزراعية لإلتحادو

وبمقتضى اتفاق التعاون وفى إطار التعاون اإلقتصادى قامت المفوضية األوروبية بتمويل 
البرامج والمشروعات المصرية حتى منتصف التسعينات وذلك من خالل أربع بروتوآوالت 

 .مالية
  

مصرية األوروبية، واألدق تسميتها اتفاقية الAssociation  اتفاقية المشارآة  ثم أصبحت     
 عالقات التعاون األساس القانونى الذى يحكم   تشكلالمشارآة بين مصر و اإلتحاد األوروبى،

 Multilateral على أساس متعدد األطراف اإلتحاد األوروبىالدول األعضاء فى بين مصر و
قد صيغت فى نطاق ف .توسطية المPartnership فى اطار الشراآة Bilateralوليس ثنائيا 

 بين اإلتحاد األوروبى وشرآائه من الدول Euro-med   شبكة الشراآة األورومتوسطية
وتتضمن اإلتفاقية مع مصر تدابير التجارة الحرة . المطلة على جنوب البحر األبيض المتوسط

 . لسلع الزراعيةللسلع الصناعية، وتفتح المجال أمام امكانية تحرير أآبر للتجارة والخدمات وا
  

 واستمرت لمدة أربع سنين ١٩٩٥وقد ابتدأت المباحثات إلبرام اتفاقية المشارآة في      
وهذا التأخير أثار تساؤالت عن مدى التزام مصر بعملية برشلونه، ولكن التوقيع . ونصف

 نوفمبر ، وتم الترحيب بموافقة البرلمان األوروبى فى٢٠٠١الرسمى على اإلتفاقية تم فى يونيو 
ولإلسراع في تنفيذ إتقاقية  .ر بمرحلة جديدة فى عالقات أوروبا بمصري على أنه بش٢٠٠١

المشارآة تم تبادل الخطابات التي تم توقيعها من جانب مصر و االتحاد األوروبي للسماح 
 التطبيق الفعلي في يناير  بدأ المنصوص عليها في االتفاقية بحيثة الشروط التجاريبسريان
٢٠٠٤. 
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وقيل أن السبب فى التأخير هو معارضة بعض القطاعات الصناعية المصرية التى لم      

 ففى تقرير اإلتحاد األوروبى أنه من المؤآد أن هناك قوى سياسية .تستبشر خيرا باإلتفاقية
 مجلس الوزراء ومجلس الشعب وهى ما زالت تشكك فى اإلصالح ومصالح اقتصادية ممثلة فى

عقب لكن  و.والعالقة مع أوروبا، ولكن اإللتزام يبدو قويا فيما عدا استثناءات معينة ملحوظة
، قام البرلمان المصري والدول األعضاء ٢٠٠١ في يونيو  فى لكسمبورج اإلتفاقيةالتوقيع علي

 وهذه اإلتفاقية .٢٠٠٤ودخلت حيز التنفيذ فى أول يونيو ، هافي اإلتحاد األوروبي بالتصديق علي
وقد تم عقد بروتوآول يعدل من اإلتفاقية . ١٩٧٧ فى  مع مصرتحل محل اتفاقية التعاون

  .)٢٠٠٧عام  دولة ٢٧وصل عدد أعضائه إلى (ليتناسب مع التوسع فى عضوية اإلتحاد 
    

لونة حيث يشمل االتفاق األحكام الخاصة  تعكس إتفاقية المشارآة منهجية عملية برشو     
ويتمثل هدفها . فقد تم إبرامها لفترة غير  محددة . متوسطية  - للشراآة األوروةباألرآان الثالث

الشامل فى وضع أسس اإلطار المالئم للتعاون والمشارآة اللذين يسهمان فى تحقيق التنمية 
ود المبذولة لإلندماج اإلقتصادى اإلقليمى  وذلك فى إطار الجه،اإلقتصادية واإلجتماعية بمصر

على أن تقوم )  ٢(وتنص المادة . الذى يرمى إلى خلق منطقة إزدهار إقتصادى مشترك 
ويمثل هذا . على احترام مبادئ الديمقراطية والحقوق األساسية لإلنسانالعالقات بين األطراف 

  .االحترام عنصرا أساسيا فى االتفاقية 
  

 المجموعة اإلقتصادية األوروبية مبرمة معال  التعاونتفاقياتإصر من موقف موفيما يلى 
 و - أو التصديق  –مع تواريخ التوقيع أو اإلنضمام  : االتحاد األوروبىو والجماعة األوربية

  :السريان
 

تاريخ التصديق  تاريخ التوقيع إسم اإلتفــاق    
 أو االنضمام

   تاريخ سريان 
  اإلتفاق 

ن إنشاء مكتب اتفاق بشأ ١
إقليمي لبنك االستثمار 
األوروبي بين جمهورية 
مصر العربية وبنك 
االستثمار األوروبي في 

  -إطار المشارآة األورو
 ةمتوسطي

١٣/١/٢٠٠٤ ١٣/١/٢٠٠٤ ٢٢/٢/٢٠٠٣ 

اتفاق التمويل بين مصر  ٢
والجماعة األوروبية 
لبرنامج التنمية اإلقليمية 

 لجنوب سيناء 

٢٦/٧/٢٠٠٥ ٢٦/٧/٢٠٠٥ ٧/٤/٢٠٠٥ 

اتفاق التمويل المحدد  ٣
لبرنامج تحسين التجارة 

TEP-B    مع الجماعة
 األوروبية

٢٣/٦/٢٠٠٤ ٢٣/٦/٢٠٠٤ ٢٩/٤/٢٠٠٣ 

اتفاق التمويل الخاص بشأن  ٤
برنامج تعزيز التجارة 

٢٢/١٠/٢٠٠٥ ٣٠/١٠/٢٠٠٢٢٢/١٠/٢٠٠٥ 
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TEP-A مع الجماعة 
 األوروبية

اتفاق التمويل الخاص  ٥
عم قطاع الغزل ببرنامج د
 والنسيج

١١/١/٢٠٠٥ ١١/١/٢٠٠٥ ٣٠/٩/٢٠٠٤ 

اتفاق التمويل الخاص  ٦
بالتعاون فى القطاع المالى 

المكون (واإلستثمارى 
 )اإلجتماعى

١١/١/٢٠٠٥ ١١/١/٢٠٠٥ ٣٠/٩/٢٠٠٤ 

اتفاق التمويل الخاص  ٧
بالتعاون فى القطاع المالى 
واإلستثمارى لتحديث 

المكون (القطاع المالى 
 )لىالما

١١/١/٢٠٠٥ ١١/١/٢٠٠٥ ٣٠/٩/٢٠٠٤ 

اتفاق التمويل لتنفيذ مشروع  ٨
 –التنمية اإلجتماعية 
 األطفال المعرضون للخطر

١٤/١٠/٢٠٠٤ ١٤/١٠/٢٠٠٤ ٣٠/٥/٢٠٠٤ 

اتفاق التمويل ومالحقه  ٩
الخاص بمشروع التعاون 
فى القطاع المالى 

 واإلستثمارى فى الريف

١٤/١٠/٢٠٠٤ ١٤/١٠/٢٠٠٤ ٣٠/٥/٢٠٠٤  
  

اتفاق التمويل ومالحقه ١٠
الخاص ببرنامج تعزيز 

 TEP – Cالتجارة 

١٠/١١/٢٠٠٤ ١٠/١١/٢٠٠٤ ٣٠/٥/٢٠٠٤ 

االتفاق األوروبى ١١
المتوسطى لتأسيس مشارآة 
بين حكومة جمهورية مصر 
العربية من جانب 
والجماعات األوروبية 
ودولها األعضاء من جانب 

 آخر

١/٦/٢٠٠٤ ١/٦/٢٠٠٤ ٩/٥/٢٠٠٤ 

مذآرة تفاهم خاصة ١٢
بالبرنامج الوطنى التأشيرى 

 بين ٢٠٠٥/٢٠٠٦لعامي 
مصر والمفوضية األوروبية 
فى إطار المشارآة 

 المصرية األوروبية

١/٦/٢٠٠٥ ١/٦/٢٠٠٤ ٩/٥/٢٠٠٤ 

االتفاق الجزئى المفتوح ١٣
للمجلس األوروبى عن 
الوقاية والحماية وتنظيم 
اإلغاثة فى حالة الكوارث 

قنية الكبرى الطبيعية والت

 ٢٩/١٢/١٩٩٨ ٢٩/١٢/١٩٩٨ ـــ
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والمعتمد فى اللجنة 
الوزارية للمجلس األوروبى 

 بتاريخ ٨٧/٢بالقرار رقم 
٢٠/٣/١٩٨٧ 

اتفاق التمويل المحدد بين ١٤
مصر والمجموعة 
األوروبية بشأن دعم برنامج 
إصالح القطاع الصحى 

 الموقع فى القاهرة 

٢٤/٤/١٩٩٩ ٢٤/٤/١٩٩٩ ١/١٢/١٩٩٨ 

ن بين ن المتبادالاالكتاب١٥
مصر والمجموعة 
اإلقتصادية األوروبية بمد 
أجل العمل باتفاقية تجارة 

 .المنتجات النسيجية 

٩/١٢/١٩٨١  
١١/١٢/١٩٨١

٣/٧/١٩٨٢ ٣/٧/١٩٨٢ 

بروتوآول التعاون المالى ١٦
والفنى بين مصر 
والمجموعة اإلقتصادية 
األوروبية الموقع فى 

 بروآسل

١/٩/١٩٨٨ ٢٣/١٠/١٩٨٧٩/٦/١٩٨٨ 

اتفاق إطار العمل بين مصر ١٧
والمجموعة اإلقتصادية 
األوروبية الموقع فى 

 بروآسل

١/٨/١٩٨٨ ٢٣/١٠/١٩٨٧٩/٦/١٩٨٨ 

بروتوآول التعاون المالى ١٨
والفنى بين مصر 
والمجموعة اإلقتصادية 
األوروبية الموقع فى 

 بروآسل

١/٤/١٩٩٢ ٢٦/٩/١٩٩١ ٢٦/٦/١٩٩١ 

ى التفاق بروتوآول إضاف ١٩
التعاون بين مصر 
والمجموعة اإلقتصادية 

 األوروبية فى بروآسل

١/٨/١٩٩٠ ٢٣/٣/١٩٨٩ ٢٥/٦/١٩٨٧ 

الخطاب المتبادل بين مصر ٢٠
والمجموعة اإلقتصادية 
األوروبية بشأن الشروط 
العامة للعقود التنفيذية مع 

 المجموعة األوروبية

٢٩/٥/١٩٩٠ ٢٧/١٢/١٩٨٩٢٩/٥/١٩٩٠ 

مويل المحدد بين اتفاق الت٢١
مصر والمجموعة 
األوروبية بشأن دعم برنامج 
تحديث الصناعة الموقع في 

 القاهرة

٢٠/٥/١٩٩٩ ٢٠/٥/١٩٩٩ ١/١٢/١٩٩٨ 
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اإلتفاق الموقع في القاهرة ٢٢
بين حكومة جمهورية مصر 
العربية ولجنة الجماعات 
األوروبية حول إنشاء وفد 
لجنة الجماعات األوروبية 

نات والمزايا والحصا
 . المقررة للوفد في مصر 

٢٧/٦/١٩٩٤ ١٦/٦/١٩٩٤ ٤/٣/١٩٩٤ 

إتفاقية التمويل بين مصر ٢٣
) المؤسسة الثقافية العمالية(

والمجموعة اإلقتصادية 
في  األوروبية الموقع

 . القاهرة 

٩/٤/١٩٨٨ ٩/٤/١٩٨٨ ١٦/٧/١٩٨٧ 

 
 

تم نقله  (والجماعات األوروبية ودولها األعضاء ة مصر العربيةالمتوسطى بين حكومة جمهوريبروتوآول اإلتفاق األوروبى : المرجع
) بدون سبب مفهوم ونالحظ أنه لم يرتب زمنياآما جاء فى البروتوآول  

 
 

  مصر آالعب دولى واقليمى ٨/١
  
د          ،يغفل اإلتحاد األوروبى أهمية مصر فهو يعيها جيدا       ال  ال يتم عرض المشارآة على دولة إال بع

دة        بحث مستفيض عن أحوا    اءات عدي د لق ة، وبع ة متناهي ة ودق لها من آل النواحى وبصراحة تام
اد األور                  دول أعضاء اإلتح ة المصرية، وباتصاالت مع ال ى الحكوم ا من      مع ممثل ى، وغيره وب

  .الجهات المانحة
   

ر أن و      ى التقري لونة وووقع  ف ة برش ى عملي شيط ف شارك ن ع تمصر م شارآة م ة الم  اتفاقي
ى اد األوروب ة      .اإلتح ة قوي ود رئاس ن وج الرغم م زاب ب ددة األح ة متع سبيا ديموقراطي ى ن  وه

سياسة      ى ال سيطر عل خ وم ة راس زب للحكوم ضمن و. وح انون  ي م الق تور وحك وق :الدس  الحق
ة  سانية والمدني ة،اإلن ارية سلطات طوارىء تحكمي زال س شطة ، ولكن الت د ان ى تقيي ستخدم ف  وت

  .   الديموقراطية وناشطى حقوق اإلنسان
   

ى تواجه مصر فى المدى القصير هى      او      سية الت تقرار  : لتحديات الرئي ى اإلس المحافظة عل
ات              صادى، ودعم العالق اإلجتماعى والسياسى، والعمالة المتزايدة، واستكمال عملية اإلنتقال اإلقت

  .الخارجية مع أوروبا وجيرانه اإلقليميين
  

ساعد مص ستطيع أن ي ه ي ى أن اد األوروب رى اإلتح ذ وي دعم تنفي ديات، ب ذه التح ة ه ى مواجه ر ف
ة                 صادية اإلجتماعي ة اإلقت ز التنمي صادى، وتعزي اتفاقية المشارآة، ومساندة عملية اإلصالح اإلقت

   .لتصبح متوزانة ومستدامة
  

اء      ضاج صر     أي ن م ى ع اد األوروب ده اإلتح ذى أع تراتيجى ال ر اإلس ى التقري رة :  ف أن الفت
 جمال عبد    الرئيس الراحل   زالت االنظام الثورى اإلشتراآى تحت قيادة      المحددة لمصر الحديثة ما   

ة، وطبقت ) ١٩٧٠-١٩٥٢(الناصر  ر الزراعي صادية غي ا معظم األصول اإلقت ى أممت فيه الت
ا                ا طموح ا اجتماعي ق برنامج ا  . نظام الحزب الواحد وثيق اإلرتباط بالمؤسسة العسكرية، وأطل أم

سياسة                    السا  الراحل أنور  خليفته الرئيس  ه لل ادة توجيه ل فى اع راه خارج مصر تتمث إن ذآ دات ف
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ه  .  الخارجية بعيدا عن تحالفها الوثيق باإلتحاد السوفييتى، وتوقيعه اتفاقية سالم مع إسرائيل    ولكن
ى                        ى استحياء إل ودة عل سياسى التى تميزت بع صادية واإلصالح ال بدأ أيضا عملية اإلنفتاح اإلقت

سوق والتعدد     صاد ال ة  نظام اقت ة الحزبي ا        . ي ساما عميق سياسة انق ذه ال ت، أحدثت ه ك الوق . وفى ذل
ال       ط اغتي رئيس وجاء فى التقرير أنه يمكن رب ام    ال سادات ع شكل مباشر بالمعارضة    ١٩٨١ ال  ب

  . الواسعة النطاق لسياساته وأسلوبها فى التنفيذ
ر د          م فى التقرير عن مصر جاء فى المقد             و ذى أن مصر أآب الم      ة والموجز التنفي ة فى الع ول

ط     ر المتوس ة البح ى منطق دول ف ر ال ن أآب ى وم دم    . العرب ى ع سكان أدى إل دد ال ادة ع وأن زي
  ). ألف٧٠٠حوالى  (اإلستقرار بالنسبة إلى العدد الكبير من الذين يدخلون سوق العمل سنويا

  
رئيس              ه ال ر حرصا، و          حسنى    وأآد تقرير اإلتحاد اإلستراتيجى أن خلف ان أآث ارك آ ه   مب لكن

ا ر نجاح ضا أآث ان أي داخلى . آ اء األمن ال ادة بن ى اع ر ف دم آبي ه حدث تق رة حكم ى خالل فت فف
ادىء    ى ب ديد ف بطء ش ك ب صادى، وحدث ذل ق اإلصالح اإلقت ى طرب دما ف سير ق ارجى وال والخ

سعينات         م بطموح خالل الت ه يحظى اآلن               . األمر، ث الرغم من أن اعى ب وتخلف اإلصالح اإلجتم
وسلسلة من الخطط الخمسية، وزيادة     ) ٢٠١٧-١٩٩٧(ناك خطة قومية طويلة األمد      فه. باألولوية

  .من مساحة مصر% ٢٥إلى % ٥فى األرض الصالحة للسكنى من 
  

 يجب أن يكون هناك تعاون دولى لمواجهة التحديات المشترآة مثل ويرى اإلتحاد أنه     
 خاصة وأن العولمة جعلت ،ابالتحديات الديموجرافية واإلقتصادية وايجاد فرص عمل للشب

العالم اليوم أصغر وأآثر قربا، حيث نواجه سويا ضرورة اجراء اصالحات سياسية واقتصادية 
  . للتكيف مع هذه البيئة الجديدة

  
اد  مصر       ى نظر اإلتح ا - ف ا دولي ا العب رة،   فهى ، واقليم ة آبي وة اقليمي  ة محور ثالثوهى  ق

ضا العب     . ، والمنطقة العربية ومنطقة البحر المتوسط       المنطقة اإلفريقية : مناطق رئيسية   اوهى اي
ة                   دوليا . ، فهى عضو مؤسس لحرآة عدم اإلنحياز التى ال تزال تعمل فى مجال التجارة والعولم

ك             ا     . والرئيس مبارك هو اآلن أآبر الساسة فى المنطقة وال أحد ينكر ذل اء موقفه د مصر بن وتعي
ى، وهو       آزعيمة طبيعية ومتحدث رسمى بلسان       الم العرب ع            والع ه عقب توقي د فقدت ضع آانت ق

د     ة مصر هو انجاز                      . اتفاقيات آامب ديفي تعادة زعام ارك فى نجاحه فى اس رئيس مب وانجاز ال
شرق األوسط، ألن مص                     . بارز سالم فى ال ة ال ى عملي وم عل  هى  روآثير من مصداقية مصر يق

سر      الدولة العربية الوحيدة األقوى واألوثق صلة بجميع األط        ا من لعب دور المي راف، بما يمكنه
  .الجهود التى ترعاها الواليات المتحدة عندما تتعثر الجهود األخرى، وخاصة

  
د أن        ن جدي ى م اد األوروب ر اإلتح د تقري طية  ويؤآ ة واورومتوس ة، افريقي وة عربي مصر ق

دع              . محورية اطق وي ذه المن  م دور مصر   ولإلتحاد األوروبى اهداف للسياسات الكبرى فى آل ه
ى   .  بناء ويعتمد عليه فى هذه المناطق      ا اقليميا باعتبارها شريك  اد األوروب والبد إلستراتيجية اإلتح

ع لل   اق الواس ذا النط س ه ى     مأن تعك سى ف ب رئي صر آالع ع م ن وض شترآة، ولك صلحة الم
ى      سى ف شراآة األورومتوسطية هو المحدد الرئي داد  ال ر  اع دا "مج  اب اون مع مصر   "مي    والتع

 ويعكس اهتمام اإلتحاد األوروبى بأن تكمل مصر         ،هداف برشلونة أ  يستهدف    "ميدا"لممول من   ا
برنامجها الطموح للتحول اإلقتصادى والسياسى واإلجتماعى، وهو الضمان الوحيد المعتمد عليه           

ر     ستقر ومزده وقراطى م طى ديم شريك أورومتوس صر آ ع م صادى  . لوض ول اإلقت والتح
ى مصر يتط اعى ف ا  واإلجتم ية واضحة وله سياسات، وارادة سياس د لل ذ جي ن تنفي ا م ب مزيج ل

ة         داخل ومن الجهات الممول وارد ضخمة من ال ين   .بالخارج  مصداقية، ومدخالت م وللحوار ب
ذى يمكن أن             ام لمصر ال دور اله دة من      الثقافات أهمية آبيرة وآذلك ال ه فى دعم روح جدي تؤدي
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ا    .  والعالم اإلسالمى  لتفاهم واإلحترام المتبادل  بين أوروبا     ا ر الحاح وهذا من أآبر التحديات األآث
  .فى عصرنا هذا

  
ا       –همشة   م  عربية وتمارس مصر زعامتها للعالم العربى وحاولت اعادة دوال             ل ليبي ل مث  مث

فى الحرب ضد اإلرهاب        " الموقف العربى   " إلى المجتمع الدولى، آما تحاول تحديد        -والعراق  
دة بقيادة الواليات المت   ق فقط                 . ح سطينية والعراق ال يتعل سياسة المصرية بالقضية الفل ام ال واهتم

سها               قرب بقلقها على  ة فى مصر نف ا  .  الصراع منها، ولكن أيضا بخطر اإلضطرابات الداخلي آم
اهرة  (أن حل القضية الفلسطينية يمكن أن يتيح لجامعة الدول العربية            ات    ) ومقرها الق فرصة إلثب

  .ن عام الجامعة المصرى عمر موسى الذى يحظى باحترام آبيرذاتها تحت قيادة أمي
  

جوار خطر فعملية السالم فى الشرق األوسط لم تحسم بعد           مصر آالعب اقليمى تعيش فى    و     
ة شرسة فى        فى الشمال، وهناك صراع مزمن فى أعلى مجرى النيل مع ما           ه حرب أهلي يبدو أن

ا   و فى الصومال   السودان، واحتماالت نشوب أعمال عنف جديدة        ا واريتري ا أن مصر     . اثيوبي آم
ل عامال                       املين المصريين، والتى تمث ى تحويالت الع أثيره عل سبب ت حساسة للتوتر فى الخليج ب

آما أن رد الفعل الدولى لإلرهاب الدولى، بعد الهحمات    . رئيسيا فى ميزان المدفوعات المصرى    
صر    شمل م نطون، ي ورك وواش ى نيوي و  . عل ريك ج ى ش صر ه د   فم ادرة ض ى أى مب هرى ف

  . اإلرهاب، فضال عن أنها هدف له
  

ا      .  تقوم مصر بدور مستقل     تتباعد مصر أو   ومن غير المحتمل أن         فسياسة مصر تتحدد بقلقه
سألتين  ى م ى  . عل اد عل ى اإلعتم ى ه ر األول اه نه تمرار     مي ى اس شديد عل رارها ال ل واص  الني

ل       ة         ، من خالل ا     .الحصول على حصتها من مياه الني ك، مع سياسة خارجي ا أمكن ذل ات آلم تفاق
ة فى             و. نشيطة مع دول المنبع    شارآة الكامل معنى هذا عالقات أفضل مع حكومة الخرطوم، والم
ل  وض الني ادرة ح صدير       . مب واق الت ل  أس ا تمث أن افريقي صر ب ة م ى قناع ة ه سألة الثاني والم

صديرها إ        صعب ت ى ي ات الت سبة للمنتج ل بالن ى األق ة، عل ث    الطبيعي ا حي ا وأمريك ى اوروب ل
  .مستويات الجودة والمنافسة عالية

  
شارآة       ل بالنسبةووضع مصر معقد          ة الم لونه واتفاقي ة برش ة مصر       . عملي ه يعكس عالق  ولكن

ا،   دة بأوروب ة المعق ات  الطويل ا عالق ا مؤقت ى عليه ى غط الوالت رئيس جم ع   ال د الناصر م  عب
رئيس أنور  يت وعالقة   فالسو سادات مع ال    ال ات المتحدة   ال ات المتحدة هى         . والي والشك أن الوالب

سية     ة الرئي ة المانح سى والجه تراتيجى الرئي شريك اإلس ية    .ال اطر سياس د مخ صر تج ن م  ولك
إن      .  اإلرتباط الوثيق جدا بالمواقف األمريكية بالنسبة إلسرائيل واإلرهاب         فىمتزايدة   ذا ف ومع ه

ى     اد األوروب ا مع وجود اإلتح ر جزئي ة تتغي ا من     العالق أثيرا عالمي ر ت اره أآث اهرة باعتب  فى الق
زام   . حصيلة أعضائه ى مصر عن اإللت ة ف ساؤالت حقيقي د ت ذى توج ت ال ى الوق ذا ف يحدث ه

ط      ى والمتوس شرق األدن ى ال الى ف ا الح سبة إلهتمامه د بالن ل األم ى طوي ذه  . األمريك ل ه وآ
  . اإلعتبارات لها ثقلها دائما فى حسابات المنطقة

  
رى       ر أنوي ضخمةالتقري روات ال ب الث ى جن ا إل ايش جنب ى مصر،  تتع دقع ف ر الم ع الفق  م

ر           ربط الفق ى ت ة الت ة المفرغ ذه الحلق سر ه ن أن تك ى يمك ى الت دها ه ة وح ات الحكوم وسياس
صح ضعيفةباإلسكان وال ة ال يم والعمال ى . ة والتعل سريع ف اع ال و اإلرتف ة ه والوجه اآلخر للعمل

ط   ة الوس روات الطبق م وث صريةحج ة للتغي . ى الم وة هام ى ق اعى،  يوه صادى واإلجتم ر اإلقت
  .وينتظر أن يزداد نفوذها مع رحيل الجيل الناصرى عن المسرح السياسى
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ى التصدير                       ائم عل و الق ة دعم النم واتخذت  . وقد رآزت حكومات مصر المتعاقبة على أهمي
شفافية فى      سلسلة من اإلصالحات التجارية لخفض العوائق الجمرآية وغير          الجمرآية وتطبيق ال

ذه                  . النظام التجارى  صناعية ضد ه وقد أدى ظهور مقاومة داخلية آبيرة من بعض القطاعات ال
     .اإلصالحات إلى تأجيل التوقيع على اتفاقية المشارآة

         
سوجات   %)٤٠( فى البترول     األوروبى وتتمثل صادرات مصر الرئيسية إلى اإلتحاد           ، والمن

اد      . ، والمنتجات الصناعية  %)٩(، والمنتجات الزراعية    )%١٩( : وأهم واردات مصر من اإلتح
%).١١، والمنتجات الغذائية والزراعية %)١٣(، والكيماويات %)٤٠(آالت ومعدات النقل   

ادة المصرية                   ق القي وفر   وأهم مشكلة اقتصادية داخلية ملحة تقل دة       عدم ت  فرص العمل الجدي
ن  ر م ف٧٠٠ألآث نويا أل دخلون سوق العمل س ى القطاع .  مصرى ي ى التوسع ف و ف والحل ه

داخلى     اتج ال ال الن ادة اجم ة، وزي ستوعب العمال اص لي صادى    .الخ ف اإلقت ن الموق الرغم م وب
ة لتحسين مستوى                         و عالي ة متوسطة األجل لتحقيق معدالت نم ديها امكاني الحالى إال أن مصر ل

ع  ع قطاعات المجتم شة جمي وة شرائية و. المصرىمعي ع ق رة م ة آبي سوق داخلي ع مصر ب تتمت
رة    ات آبي ة، واحتياطي ياحية هام ة وس ات ثقافي رة، ومقوم سبيا وآبي صة ن ة رخي دة، وعمال متزاي

  .للغاز الطبيعى
  

ل ز         ة مث شكالت الغالب ة الم سبية ومعالج ا الن ذه المزاي تغالل ه ن اس ة  ولك دل البطال ادة مع ي
 أن تعمل    – اإلستراتيجى    أألوروبى ا جاء فى تقرير اإلتحاد     آم –يتطلب من مصر    وانتشار الفقر 

صناعية              ة ال ذات القطاعات العام ة، والتى تغطى بال دة اإلصالحات الهيكلي ال ألجن على تنفيذ فع
وارد       ات،ستثمارجذب اإل ودعم  مناخ اإلدخارات الداخلية و     ،والمالية والخارجية  ة الم ادة تنمي  وزي

شرية يم ، الب ام التعل ىواصالح نظ شروعات ،الفن ى الم ارات ف وة المه ى فج ب عل اذ .  للتغل واتخ
سكان           أآثر فاعلية ومسئولية اجتماعية ل    سياسات   شجيع هجرة ال رامج لت لتخفيف من حدة الفقر، بب

  .داخليا من المدن المكدسة إلى المناطق الجديدة وخاصة سيناء وتوشكى
   

ا   ويروج اإلتحاد األوروبى للعولمة ولكنه يقول ما له             رى      :ا وما عليه و ي ة هى      فه  أن العولم
وال   دمات، ورءوس األم سلع، والخ دفق ال شار ت ات،انت شر و، والتكنولوجي اء  الب ع أنح ى جمي  ف

بعض            . العالم صاالتها مع بعضها ال ى      . فالدول فى آل مكان تعزز ات ؤدى إل ة يمكن أن ت والعولم
ضا أن تكون عامل ت               سام  مزق مزيد من الثروة لكل انسان، ولكنها يمكن أي ذا يجب أن       وانق ، وله

ة  د دولي ا قواع بح جماحه د   . تك إن القواع المى، ف ابع ع ة ذات ط ال التجاري صبح األعم دما ت فعن
  .للمعاملة العادلة يجب أن تكتسب هى األخرى طابعا عالميا

  
ى،   و      دولى واإلقليم الين ال ى المج ى ف اد األوروب ين مصر واإلتح ة ب ات الطيب نعكس العالق ت

ر  ٣رة المستشارة األلمانية انجيال ميرآل فى         ومنها زيا  ارك        ٢٠٠٧ فبراي رئيس مب ا لل ، ومقابلته
شرق األوسط فى         ل وتناول المباحثات سب   وآبارالمسئولين المصريين،  سالم فى ال  إحياء عملية ال

آما أن اهتمام اإلتحاد اإلوروبى الرصين بالتوصل لحل           . ضوء رئاسة ألمانيا لإلتحاد األوروبى    
وم                  عادل ودائ  ة تق شاآل المنطق ة لم م، يعوض إلى حد ما عن انفراد الواليات المتحدة بحلول عنيف

صهيونى                 الفكر ال شبعين ب  على منطق القوة والحروب اإلستباقية وهى فكر المحافظين الجدد المت
  . فشلهافى اإلدارة األمريكية، والتى يحاول الديموقراطيون هناك اثبات

  
ن اإلتح        سئولون ع رى الم اوي درس     اد أنن تعلم ال م أن ن ن المه صيبة وم ر ع ا بفت  – مررن

ستقبل،                     ويجب اال . الحوار رة أخرى فى الم ا م سمم عالقتن أن ي م ب م وعدم الفه سوء الفه سمح ل  ن
  .  وأن ما يظهر على أنه صدام بين الحضارات هو صدام للجهل.والحوار هو السبيل لنفعل ذلك
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تهم       ن ثق ون ع م يعرب ى أن مصر توه ى طرح    ف زم عل ى الع ى ف اد األوروب ع اإلتح ق م تف
ن أى وقت مضى  ق م ات اوث اء عالق ا وبن ى و. الماضى وراء ظهورن ة تحول ف ر بنقط ا نم انن

ى ومصر         ع    العالقات بين اإلتحاد األوروب د أن نقتن ا ستزدهر من خالل سياسة            والب أن عالقتن  ب
شكل        وهم يتطلعون  . الجوار األوروبية وخطة العمل    ى العمل ب ق مع نظرائ      إل  المصريين   همأوث

   . وأآثرفى المستقبل لنظهر للعالم أن روابطنا اإلقليمية وقيمنا المشترآة توثق العالقات بيننا أآثر
  

رى      ىوي اد األوروب ه اإلتح ين  ا العب ع أن ن األوروبي ر م ل آثي ا يتخي ر مم ه و. لمى اآث أن
ة سياس        ي أنه، اال   ٢٠٠٥بالرغم من نكسة رفض معاهدة الدستور عام         ى تقوي دريج عل  تهعمل بالت

اول األزمات والصراعات                ي الخارجية واألمنية والدفاعية حتى      وى فى تن تمكن من لعب دور أق
اد  ونتيجة لذلك أصبح  . حول العالم  سالم فى أنحاء               ٦٠ حوالى     لإلتح ى ال رد يحافظون عل  ألف ف

  .  العالم
  

ه مصالح ة ول وة عالمي ى ق اد األوروب ن أن اإلتح الرغم م ا وب ه يعطى اهتمام الم إال أن  حول الع
ة وسياسية                   صادية واجتماعي سائل اقت شمل م خاصا للدول األقرب له، وتهيئة مناخ مالئم للسالم ي

شكل  و .ويظهر التزام اإلتحاد لشعوب المنطقة تزايد تأثير اإلتحاد األوروبي في الشئون العالمية ب
د ، وإطالق      ذلك أن . مستمر ة التوحي ه  عملي و : عملت د    الي دمي المتزاي  باإلضافة  ،رو والتطور التق
سياست ة واألمنهل ة الخارجي ية      ي ية ودبلوماس عيات سياس زوده بوض ي وت اد األوروب نح اإلتح  تم

  .لتجاريواضحة تمكنه من مجاراة وتحقيق أهدافه المرجوة على صعيد النفوذ اإلقتصادي وا
   

ى       اد األوروب ة  ولإلتح سياسية الخارجي داف ال ن األه دد م تراتيجية و  ع سعي  . اإلس ا ال أوله
الم        وي في الع وذ ق رى .لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نف ؤخرًا في       وي  إن الحروب التي وقعت م

اد                ة اإلتح ى ضرورة وأهمي د عل ى البوسنة وآوسوفو والقتال الدامي في الشيشان تؤآ  في   األروب
سان    ، وديمقراطية ،سبيل بناء وتحقيق سالم وطيد     ا        ، وإحترام لحقوق اإلن ة أنحاء أوروب . في آاف

ة     ، اإلتحاد يساعد على إنجاز هذه األهداف       عضوية إن توسيع و ق سوق داخلي  وذلك من خالل خل
   ٥٠٠ألآثر من 

    . حالة الفرقة الطويلة في أوروبامليون مستهلك باإلضافة إلنهاء 
  

ي                        اد األوروب إن اإلتح الم ، ف ر في الع شريك التجاري األآب ضا     ونظرا إلعتباره ال  مصمم أي
رويج                    دعم والت ستمر بال سه ي ة،  وفي الوقت نف سة الدولي ى المناف ه عل ه وقدرت على ضمان قابليت

  ارة ـــــــللتج
العالمية وذلك من خالل الدعوة لتحرير قواعد التجارة العالمية ـ وهي العملية المبنية على 

  ان ـــاإليم
  .ثير من المنافع للدول الناميةبامكانية تحقيق الك

      
سياسة       ي ال اد وه ة لإلتح شاطات الخارجي سية للن ات رئي الث مكون ى ث اد عل م اإلعتم وت

سياسي       والتجارية،   د ال ى البع ا من       . التنمية والتطوير ، باإلضافة إل م دعمه وهي األمور التي ت
صادية                      ة واإلقت ادين التجاري ا في المي وق به ة موث سياسة خارجي خالل اآلليات العملية الضخمة ل

ي          . والدبلوماسية اد األوروب ى  هدف يوتعزيز التعاون بين أعضاء اإلتح سانية        إل ه اإلن ذ مهام  تنفي
ة                 ى مقرب ة عل الم الواقع تقرار في أجزاء الع وذ         ومهام حفظ السالم واإلس ر النف أثير ودوائ  من الت

  . فيه
  

اة ا             احي الحي ى من ا عل ر منه ؤثر الكثي ي ي ضايا الت ن الق رة م ة آبي اك مجموع ة وهن ليومي
ين     . لمواطني أوروبا ، وهو ما يساعد على تكييف نظرة اإلتحاد للعالم الواسع  ا ب راوح م وهي تت
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ى   غير المشروعة،ضرورة محاربة إنتشار اإليدز والمجاعة والحد من تدفق الهجرة          باإلضافة إل
ا وثيق           . الحمالت الهادفة لمكافحة المخدرات واإلرهاب     ا دولي ا تعاون ذر  والتي تتطلب جميعه ا لتع

  ن ــــها إال محل
  .خالل العمل المشترك

        
الم تتطلب من           ويرى اإلتحاد األوروبى أن          التكيف   ه المتغيرات السياسية واإلقتصادية في الع

ة ،بشكل مستمر مع هذه المتغيرات  ه    وذلك من خالل مالءم ة وأولويات اته الخارجي صعبة   سياس  ال
  .األولوية في التنفيذات والمصيرية من أجل تقرير السياسات ذ

  
ى  و      وار سياس رى ح ى  ُيج اد األوروب صر واإلتح ين م رد  ب شكل مط ين   ، ب اون ب تم التع  وي

ة    , األطراف بهدف تحقيق تفاهم متبادل أفضل   ضايا الدولي ال الق , وزيادة التقارب فى المواقف حي
ل أيضا الموضوعات    ويشم.  وتنشيط المبادرات المشترآة  , وتعزيز األمن واالستقرار اإلقليميين   

  . بخاصة السالم والديمقراطية والتنمية اإلقليمية–ذات االهتمام المشترك 
 

   العالقات التجارية٨/٢
  

ذ       ود أو      ٢٠٠٤من ة قي دون أي صرية ب سلع الم ة لل سوق األوروبي ى ال اد األوروب تح اإلتح  ف
ر الخدمات والمنتجات الزر            . حصص ة خالل شهر      ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات لتحري اعي
تيرادها من مصر        . ٢٠٠٧فبراير   تم اس ا ي والهدف  . حيث أن آثيرا من السلع الغذائية فى أوروب

  . وفقا لعملية برشلونه٢٠١٠هو تشكيل منطقة التجارة الحرة األورومتوسطية بحلول عام 
  

ه       د أن وراء  نج ى ال ا إل ذ وإذا رجعن ات الثنا١٩٧٧من م العالق اون يحك اق التع ين  واتف ة  ب ئي
ى   اد األوروب ا  . مصر واالتح ين األطراف آم صادى ب اون اإلقت ى التع اق عل ذا االتف نص ه وي

ووفقا لنصوص هذا االتفاق    . يضع أحكاما للتحرير التجارى غير المتبادل والوصول إلى السوق          
سوق الحرة فى حين                        ى ال ى  بالوصول إل اد األوروب ى االتح تتمتع صادرات مصر الصناعية إل

ة             تتمت ر رعاي ة األآث وعقب   . ع صادرات االتحاد األوروبى من المنتجات الصناعية بمعاملة الدول
ة            ١٩٨٧توقيع بروتكول    ع بمعامل ة المصرية فى مجال الزراعة تتمت دفقات التقليدي  أصبحت الت

ة         ة الجمرآي ى حصص التعريف ل ف ى تتمث اد األوروب واق االتح ى أس ول إل ى الوص ضيلية ف تف
ى ل  دول الزمن صادرات والج ى       . ل ى ف اد األوروب ة لإلتح ات الزراعي صدير المنتج تم ت وي

وبمقتضى اتفاق التعاون وفى إطار التعاون اإلقتصادى قامت    . إطارمعاملة الدولة األآثر رعاية     
المفوضية األوروبية بتمويل البرامج والمشروعات المصرية حتى منتصف التسعينات وذلك من            

  .خالل أربع بروتوآوالت مالية
  

ى  صر ف ى وم اد األوروب ين اإلتح ات ب دأت المفاوض د ب شارآة ١٩٩٥وق ة الم رام اتفاقي  إلب
ع سنوات ونصف                 ك المفاوضات أرب ه فى      . المصرية األوروبية وقد استغرقت تل وعقب توقيع

  .٢٠٠٣صرى بالتصديق عليه فى إبريل  قام مجلس الشعب الم٢٠٠١يونيو 
   

ى             ة للتجارة   يوتقوم االتفاقية الثنائ        ة عل ة الجمرآي ادل للتعريف ر المتب الحرة على أساس التحري
ة  صناعة والزراع الى ال ى مج راف ف ين األط ضخم ب ارى ال ادل التج ة .. التب ل المعامل ومقاب

ام        ا ع ع بينهم اون الموق اق التع ب اتف صر بموج ى  لم اد األوروب ا االتح ى يمنحه ضيلية الت التف
رة              فإن مصر ستقوم بإلغاء آافة الرسوم الص        ١٩٧٧ صناعية فى غضون فت سلع ال ى ال ناعية عل

اق فى نصوصه    . انتقالية تصل إلى خمسة عشر عاما بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ     ويحدد االتف
ات       ن المنتج ة م ل مجموع ى آ ة  عل ات الجمرآي اء التعريف الل وإلغ ة إلح رامج مختلف ن . ب وم
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ة   صناعة الزراعي ة وال ر الزراع ع تحري صناعة الم-المتوق ة   أى ال ات الزراعي ة بالمنتج  -رتبط
ى     . بالمثل وفقا لهذا االتفاق    دمها  لمصر عل ويقوم االتحاد األوروبى بتحسين االمتيازات التى يق

ى صادرات                 ة عل ة الجمرآي ادة حصص التعريف ق زي صادراتها الزراعية إلى حد آبير عن طري
صادرات       وتقوم مصر بالمثل بخفض رسوم التعريفة الجمرآية على       . مصر األساسية   عدد من ال

ى   اد األوروب ن االتح ة م ازات     . الزراعي ل بإمتي صنعة بالمث ة الم ات الزراعي ع المنتج ا تتمت آم
  . متبادلة بما يؤدى إلى تحسين وصول منتجات الطرفين إلى السوق

  
د     .. وقد تم إبرام بروتكول لقواعد المنشأ بين األطراف وهو جزء من االتفاقية                    م تحدي وقد ت

د  دم   قواع دة ع ق قاع يتم تطبي ين س ى ح صناعية ف ة وال سبة للمنتجات الزراعي شأ بالن ة للمن معين
  .    استرداد التعريفة الجمرآية مع مرور الوقت

        
وتتضمن االتفاقية أيضا أحكاما تنص على إجراء مشاورات وتحقيق تعاون أآبر حول حق          

ال          سة            إنشاء وتقديم الخدمات والسداد وحرآة رأس الم انونى فى مجال المناف ارب الق ذلك التق وآ
ة     ة التجاري ارات ذات الطبيع ة واالحتك ات العام شمل المعون و   . وي شرآاء نح سعى ال وف ي وس

ددة األطراف   اتهم متع ى إطار إلتزام ة ف ة الفكري وق الملكي ى حق ة عل ة فعال ن . فرض حماي وم
اون       . ة  المتوقع تحقيق تحرير تصاعدي مماثل فى مجال التوريدات العام         ز التع تم تعزي وسوف ي

ل           دريب   : االقتصادى بين األطراف فى عدد من القطاعات مث يم والت ا   ,التعل وم والتكنولوجي , والعل
ة صناعى , والبيئ اون ال تثمار, والتع شيط االس زام   , وتن دى االلت يم م ى وتقي د القياس والتوحي
انونى  ,بالمعايير ة   , والتماثل الق ل   ,  د األسماك  وصي , والزراعة , والخدمات المالي ومجتمع  , والنق
وال  , واحصاءات الجمارك , والسياحة, والطاقة, واالتصاالت الالسلكية , المعلومات , وغسيل األم

  .والتعاون اإلقليمى,  وحماية المستهلك, ومكافحة المخدرات واإلرهاب
  

ى         أما من ناحية        ين مصرواإلتحاد األوروب ة ب إن   العالقات التجاري اد األور    ف ر     اإلتح ى أآب وب
ستقبل       واردات      %  ٤٢شريك تجارى لمصر حيث ي غ وال صادرات المصرية وتبل ، %٣٧من ال

ى       . ولكن ما زال الميزان التجارى لصالح اإلتحاد األوروبى        اد األوروب وزادت التجارة بين اإلتح
ستويات قياسية هى        % ٥ومصرإلى أآثر من     ى م رة لتصل إل  ١١،٥فى السنوات الخمس األخي

ورو  ون ي ام بلي ام ٣,١٣ و ٢٠٠٤ع ورو ع ون ي شارآة  ٢٠٠٥ بلي ة  الم ريان اتفاقي ذ س  من
ام         . المصرية األوروبية   ل تتمث  ٢٠٠٤وآانت الصادرات المصرية الرئيسية لإلتحاد األوروبى ع

ة  ى الطاق س %)٣٩(ف سوجات والمالب ة %)١٥(، والمن ات الزراعي %) ٩(، والمنتج
ات  ن ا  %). ٥(والكيماوي واردات م م ال ت أه ة   وآان دة للطاق ى األالت المول اد األوروب إلتح

ات %)٢١( ل %) ١٦(، والكيماوي دات النق ة %)١٦(ومع ة  والزراعي ات الغذائي ، والمنتج
ا%). ١٠( ل،    نوتع ه المصرى تحت ضغط  هائ ر وضع الجني ارى آبي ز تج ن عج ى مصر م

  .ولكنه فى سبيله للتحسن
  

 ٦المفوضية األوروبية فى القاهرة فى      آالوس ايبرمان رئيس بعثة     . وقد استعرض السفير د        
ام               ٢٠٠٧فبراير   اد خالل ع ين مصر واإلتح اون ب ام       ٢٠٠٦ أوجه التع رامج المطروحة لع  والب
ر         ٢٠٠٧ ول تحري ة ح صرية األوروبي ات الم ن المفاوض ى م ة األول دء الجول ى ب شيرا إل  ، م

ى      ٢٠٠٧ فبراير   ٨التجارة الزراعية والتى تعقد فى القاهرة فى         ر       وتهدف إل توسيع نطاق تحري
امج    ار برن ى اط ك ف صائد، وذل ات الم صنعة ومنتج ة الم ة والمنتجات الزراعي ارة الزراعي التج

ة             . سياسة الجوار األوروبى   شكيل منطق وأشار إلى أن تلك المفاوضات تقطع شوطا على طريق ت
  .  وفقا لعملة برشلونه٢٠١٠التجارة الحرة األورومتوسطية بحلول عام 
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ا بإسرائيل       وتعتب      ادل    .ر العالقات التجارية مع مصر متواضعة، إذا قارناه رغم من أن التب بل
ضا  شارآة أي ة الم ى أساس اتفاقي وم عل رائيلي ق ى واس اد األوروب ين اإلتح اد . التجارى ب واإلتح

ة        ٢٠٠٤وفى عام   . األوروبى هو الشريك التجارى الرئيسى إلسرائيل       وصل حجم التجارة البيني
ذهب  .  بليون دوالر٢١إلى أآثر من   ) اسباستبعاد الم ( ة من صادرات اسرائيل      ٣٣وت  فى المائ

والى  ى وح اد األوروب ى اإلتح ى ٤٠إل اد األوروب ن اإلتح أتى م ا ي ن وارداته ة م ى المائ .  ف
اد     ى اإلتح دا الماس (وصادرات اسرائيل إل ة    ) ماع ة والمنتجات الكيماوي دات الكهربائي هى المع

ة    والبالستيك والمطاط واألد   اد هى           . وات البصرية والطبي سية من اإلتح وواردات اسرائيل الرئي
  .المعدات واآلالت والكيماويات والمعادن

 
تور     و نص دس يسي سمبر   ن ى دي ية ف وق األساس ى  ٢٠٠٠ للحق اد مؤسس عل ى أّن اإلتح  عل

ات األساسية                 سان والحّري وق اإلن رام حق انون وإحت م الق ذا  . مبادئ الحّرية والديمقراطية وحك وله
د         ية إح ات األساس سان والحّري وق اإلن رام حق انون وإحت م الق ة، وحك ز الديمقراطي شكل تعزي ي

حدد توجيه المفوضّية الصادر فى      وقد   .األهداف الجوهرية لسياسات اإلتحاد األوروبي الخارجية     
ة في        ٢٠٠١ مايو   ٨ ق الديمقراطي سان وتطبي وق اإلن ز حق  حول دور اإلتحاد األوروبي فى تعزي
ةال دان الثالث ات   بل ي العالق تراتيجية للمفوضية ف ة اإلس ة العاّم ياق المنهجي ذا الهدف ضمن س  ه

ق              . الخارجية للسنوات القادمة   سان وتطبي وق اإلن ر لحق تدعو رسالة اإلتحاد الى وضع أولوية أآب
شاطاً                 ر ن اذ موقف أآث دعوه إلّتخ ائج  رحبت ال  . الديمقراطية في عالقاته مع البلدان الثالثة آما ت نت

ة في                 ق الديمقراطي النهائية للمجلس حول دور اإلتحاد األوروبي فى تعزيز حقوق اإلنسان وتطبي
ى  ة ف دان الثالث و ٢٥البل اد  ٢٠٠١ يوني صميم اإلتح ى ت ة عل دت ثاني ّية وأآ الة المفوض  برس

  األوروبي على تعزيز بيئات ديمقراطية مستقّرة
  .ق اإلنسانأّسست على التمتع الكامل بحقو

  
ا تعرض الرسالة الحالية خطوط عامة لتحقيق هذا الهدف في ال       دتعاون مع البلدان الشريكة لإلتح

اول بعض التحديات التى              . األوروبي في اقليم البحر األبيض المتوسط        ضًا لتن الة أي تهدف الرس
ساني               اء العربى اإلن م المتحدة لإلنم امج األم رعن تطوير برن  UNDPاثارها طبقًا للتقريراألخي

امل ق      ٢٠٠٢ع سان وتطبي وق اإلن م وحق ل الحك ضايا مث ى ق ة ف وب المهم ى العي ار إل ذي أش ، ال
  وعــــــالديمقراطية ون

     .لجنس والتعليم في العالم العربي ا
  

ا يتضح أن             ات األساسية        من هن سان والحّري وق اإلن شكل   حق يًا فى           ت  جزء ال يتجزأ وأساس
اد األوروبي وشرآاءه من دول البحر األبيض المتوسط، و       اإلطار الذي يحكم العالقات بين اإلتح     

شراآة األورو    / ضمن السياق اإلقليمي لعملية برشلونة       ات الرابطة         -ال  متوسطية، وخالل إتفاقي
ط          يض المتوس ر األب ل دول البح ع آ شأنها م ة ب تم المفاوض ت ت ت أو مازال ى ُأبرم ة الت الثنائي

شرآاء  ة بإ  . ال ّية الخاص ات المفوض ة دول االورو   توجيه ات وزراء خارجي داد إجتماع  -ع
يلي   ي مارس طية ف ى امتوس وفمبر ١٦-١٥ ف ى    ٢٠٠٠ ن سيا ف ل ٢٣-٢٢ وفالين  ، ٢٠٠٢ أبري

ل    ة العم ة وخط ة الناتج ائج النهائي ى النت افة إل ّل      باإلض ل آ ن قب سيا م ي فالين ا ف ق عليه  المتف
ة         المشارآين ، و هذه اإللتزامات المشترآة تشير إلى الحاجة           ود المبذول ز الجه والرغبة فى تعزي

سان     وق اإلن ز حق ال تعزي ى مج ين       . ف ائج الحلقت ضًا نت ار أي ي االعتب الى ف ة الح ضع التوجي ي
دتا في                   ين عق دنى األورو متوسطى اللت المجتمع الم ل المفوضّية ب الدراسيتين اللتين ُنظمتا من قب

  .أخيرا. ٢٠٠٢َعّمان والدار البيضاء عام 
  

ة ألفضل إستعمال        بناء على  و      ه الحالى الخطوط العام اإللتزامات المشترآة، يلّخص التوجي
ال                    ق الفع لألدوات التي يمتلكها اإلتحاد األوروبي و الشرآاء من البحر األبيض المتوسط للتطبي
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. لهدفهم المشترك بتعزيز تطبيق الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان العالمية والحّريات األساسية    
ي وشرآاء فى البحر األبيض                   ١٠وتقترح   اد األوروب ين اإلتح توصيات مادية لتحسين الحوار ب

سان                   وق اإلن ضايا حق ي حول ق اد األوروب الى اإلتح اون الم ى التع سوف  . المتوسط، باإلضافة إل
امج        : تعزز بثالثة مستويات للتكامل   ة، برن ة المالي سياسي والمعون ين الحوار ال  MEDAوهى ب

  .تنفيذ للديمقراطية وحقوق اإلنسانعملية الوادرة األوروبية  وفقًا للمباتوالمساعد
   

م        ذين ل لونة ال ة هى شرآاء برش ذه الوثيق شملها ه ى ت يض المتوسط الت دان البحر األب إّن بل
الجزائر، : ينضموا لعضوية األتحاد أو المرّشحين لألنضمام الى عضوية اإلتحاد األوروبي وهى          

  .ن، المغرب، سوريا، تونس والّسلطة الوطنية الفلسطينّيةمصر، إسرائيل، األردن، لبنا
 

د        ى    وق س المصرى األوروب ع المجل اون م ة بالتع شون الخارجي س المصرى لل ام المجل أق
وم  ل ي داء عم ايو ٧غ ى شرف د٢٠٠٦ م ة  .  عل شئون الخارجي دنر مفوضة ال رو فال ا فري بنيت

  : لتى ألقتهاوسياسة الجوار األوروبى وفيما يلى ملخص للكلمة ا
  

ن       ت ع ديموقراطى قال ول ال سان والتح وق اإلن ات   : حق ن اتفاقي د م ل الجدي ع الجي شيا م وتم
د                        إن الديباجة تؤآ ى وشرآائه من دول حوض البحر المتوسط ف اد األوروب المشارآة بين اإلتح

ة و      ادىء الديموقراطي ة  أهمية مبادىء األمم المتحدة، وخاصة مراعاة حقوق اإلنسان، والمب الحري
  .  ويشكل احترام حقوق اإلنسان والمبادىء الديموقراطية عنصرا هاما فى اإلتفاقية. اإلقتصادية

  
شجيع                    وتؤآد اإلتفاقية أولوية اإلستقرار السياسى والتنمية اإلقتصادية فى المنطقة من خالل ت

ى      دولى ف ائى وال ستوى الثن ى الم م عل ى دائ وار سياس تح ح ى، وف اون اإلقليم سائل ذات التع الم
ا  اإلهتمام المشترك فى المسائل العلمية والتكنولوجية والثقافية والسمعية والمرئية واإلجت          ماعية بم

  .  فيه منفعة الطرفين
  

سئولين،                      ار الم وزراء وآب ويشير نص اإلتفاقية إلى الحوار السياسى المنتظم على مستوى ال
شعب   ن خالل مجلس ال انى، م ستوى البرلم ى الم ىوعل ان األوروب ى مصر والبرلم اك . ف وهن

ترآيز على السالم واألمن والتعاون اإلقليمى وعلى الحاجة لإلسهام فى استقرار وازدهار منطقة             
سامح  اهم والت م التف ط، ودع ر المتوس ق  . البح واد تتعل ضمن م ة تت إن اإلتفاقي ك ف ضال عن ذل وف

وال، و       ة رؤوس األم ة حرآ دمات، وحري ر الخ شاء وتحري ة ان ة   بحري سة، وتقوي د المناف قواع
اون           ا التع ة ويكمله شئون اإلجتماعي اون فى ال التعاون اإلقتصادى، على أوسع نطاق ممكن والتع

  .الثقافى
  
  
  هياآل مؤسسيةانشاء  ٨/٣
  

  هذا المرآز الدائم    انبثق وقد .تحديث الصناعة  انشاء مرآز    :انجازات اتفاقية المشارآة    ومن       
صناعة   ديث ال امج تح ن برن صرية   ع ة الم ى والحكوم اد األوروب ن اإلتح ل م ن آ ول م ذى م ال

اص اع الخ سة   .والقط ى المناف طة ف صغيرة والمتوس شروعات ال اع الم ساعدة قط ه م ان هدف  وآ
اد     ايير واإلعتم م المع ستوى نظ ع م ى رف ساعدة ف ة والم واق الدولي ى األس ة ف ر فاعلي شكل أآث ب

  .المصرية
   
صناعة             ة                  اآلن ويعد مرآز تحديث ال اال للتنمي صناعة فى مصر ومث ا لتحديث ال ا دائم  آيان

اعى أو الخدمات    ن منشأة مسجلة بالقطاع الص     ٢٤٨٠٠ الدعم ألآثر من      المرآز  ويقدم .المستدامة
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املة           )  ألف عامل  ٢٠٠بإجمالى مليون و   ( به المتعلقة رامج ش ق ب ة بتطبي ا التنموي آ الحتياجاته طبق
شرية    من خالل تن  لزيادة القدرة التنافسية وارد الب ة الم ار والبحوث والتطوير    –مي ل  – اإلبتك  نق

ل    – المعلومات    –التكنولوجيا   صادرات    – التموي ك    الجودة،    – ال ق فرص العمل        وذل بهدف خل
صرى   ع الم صادى للمجتم اء االقت ق الرخ دعم   .وتحقي ى ي اد األوروب ن أن اإلتح الرغم م  وب

ذين        خصخصة شرآات القطاع العام ويدعم تحديث المشروعات          صغيرة والمتوسطة، إال أن ه ال
سيج      زل والن ل الغ ات مث بان بعض القطاع امجين ال يناس نمط    . البرن ى ال يم عل اع اق ذا القط فه

وليس لديه  القدرة على التكيف مع ظروف  )  ألف٢٠٠(السوفييتى ولديه فائض آبير من العمال      
رة سوق المتغي ذا الق   . ال ة  ه ادة هيكل اص إلع امج خ ن وضع برن د م اعوالب رص . ط اك ف وهن

  .للباحثين والمشاريع للمساهمة فى برامج اطارية لتنمية البحوث والتكنولوجيا
  

ه                  ة وإدارت ذ االتفاقي شارآة  المنوطة بتنفي ات الم شكيل آيان . وتضع أحكام التأسيس أسس  ت
رارات                    اذ ق سياسى واتخ اد ال ديم اإلرش وزارى لتق ى المستوى ال  منها تشكيل مجلس للمشارآة عل

ويمكن للجنة اتخاذ   . وقد ُُخول للجنة المشارآة سلطة التنفيذ       . السياسة الرئيسية وتسوية النزاعات   
راف   اع االط ة بإجم ة الدارة االتفاقي رارات ملزم ة  . ق شارآة واللجن س الم ن مجل ل م ضع آ وي

ذونها ى يتخ االجراءات الت د الخاصة ب ان . القواع ين البرلم صال ب راء االت اون وإج ق التع  وتحقي
  .االوروبى ومجلس الشعب المصرى

   
ضا         شارك أي ة الم ازات اتفاقي ن انج صر:وم ضافة م د ل است ا لن سة أن وار مؤس  للح

ات   ين الثقاف طى ب ى   ،األورومتوس سة ف ت المؤس د اقيم وفمبر ٣٠ وق دول  و ٢٠٠٤ ن ستها ال أس
شرآاء العشر        ى الخمسة والعشرين وال اد األوروب أداة  من دول البحر المتوسط    أعضاء اإلتح  آ

ام،                  سانية، بوجه ع ة واإلن ة والثقافي لعملية برشلونة، وهدفها تنمية الشراآة فى الشئون اإلجتماعي
ة، بوجه                 ين المجتمعات المدني ادالت ب ات والتب ين الثقاف اهم ب شرية، ودعم التف وارد الب وتنمية الم

ا للمؤسس      . وقد انتهزت المفوضة  د    . خاص التها   بنيتا فيريورو فالدنر مناسبة زيارته د رس ة لتؤآ
ة           هابأن ات فى المنطق د والثقاف ين  العقائ وعى ب سامح وال اهم، والت دعم التف ا  . تخدم آقوة قائدة ل  آم

وتقع المؤسسة فى    .تعمل على دعوة الشباب للتعلم والعمل معا لخلق الثقة والتفاهم بطريقة عملية           
سويدى  د ال كندرية ةالمعه ة اإلس طية  . مكتب سة أورومتوس ى أول مؤس ى  وه ام عل ستقلة تق م
   .الشواطىء الجنوبية للبحر المتوسط

  
شارآة        ة الم شأ عن اتفاقي د ن يت اهيئتوق انان أساس ان هم ين مصر  دائمت شارآة ب  مجلس الم

ى   اد األوروب ستوى وزارى  (واإلتح ى م د عل ذى يعق اد   ) ال صر واإلتح ين م شارآة ب ة الم ولجن
ى  سئولين  (اإلوروب ار الم ستوى آب ى م د عل ة   ، و)وتعق ات دوري ة اجتماع س واللجن د المجل يعق

  . لمناقشة المسائل السياسية واإلقتصادية وآذلك التعاون الثنائى واإلقليمى
  

ة فى لكسمبورج فى                             ى مستوى وزراء الخارجي شارآة عل اع مجلس الم د اجتم  ١٣وقد عق
و  ة  ٢٠٠٦يوني ة اإليرلندي ت الرئاس ضمن      .  تح ى يت اد األوروب ن اإلتح ان م در بي ا توص  قييم

شارآة ا لمستقبل العالقات ، أآد أهمية       رؤيةللعالقات بين اإلتحاد األوروبى ومصر، وتضمن         الم
ة          وار األوروبي ة الج ار سياس الل اط ن خ ور م ن أن تتط ى يمك صر، الت ع م ان  . م ث البي وح

ع        ى جمي اون ف اس التع شكل أس ى ست ل، الت ة العم ى خط ة عل ى الموافق صرية عل سلطات الم ال
سع لجان              وأ.  لمدى المتوسط  المجاالت فى ا   شكيل ت ه اتخذ خطوات لت ى أن اد األوروب ن اإلتح عل

ة               شئون اإلجتماعي فرعية لتناول المسائل الفنية المحددة للحوار والتعاون فى مجاالت الهجرة، وال
صلية  ل (والقن ة عم اون    )مجموع دمات والتع ارة والح صناعة والتج ة، وال سوق الداخلي ، وال

سي سائل ال ى والم ةالجمرآ ة واإلقليمي سائل الدولي ة والم سان والديموقراطي وق اإلن . اسية وحق
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ران             شرق األوسط واي ك ال وغطت المناقشات فى مجلس المشارآة التطورات اإلقليمية بما فى ذل
  . والعراق
          

ى              وقد       استفادت مصر من اجمالى تمويل يبلغ أآثر من بليون يورو مقدم من اإلتحاد األوروب
امج  .١٩٩٥ منذ عام MEDA" ميدا" برنامج   من خالل  دا "وأهداف تمويل برن ساند   " مي الحالى ت

ة                   صادية اإلنتقالي ة اإلقت شارآة، ودعم العملي ة الم ة واتفاقي دعم  (اإلعداد لسياسة الجوار األوروبي
ودعم التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية    ") تمباس "(، وتنمية البحوث واإلبداع   )اصالح قطاع المياه  

 ستدامة الم
رة فى               " ميدا"وتمثل   ادة الكبي الى والزي اون الم ق بالتع ا يتعل تغييرا جوهريا فى اإلستراتيجية فيم

سارية فى          رامج        . ١٩٩٥-١٩٧٦األموال بالمقارنة بالبروتوآوالت المالية ال ى ب د ترآزت عل وق
دا        . اإلصالح الهيكلى وتحرير التجارة    امج مي غ   ) ١٩٩٩-١٩٩٦) (١(وفى ظل برن خصص مبل

صادية  ٦٨٦ ة اإلقت ى المنطق دماج مصر ف سوق، وان صاد ال ى اقت ال إل دعم اإلنتق ورو ل ون ي  ملي
اعى واإلقتصادى              وازن اإلجتم ز الت ويغطى  . األورومتوسطية، وتطوير القطاع الخاص، وتعزي

صناعة         : أربعة برامج رئيسية  ) ١(برنامج ميدا    امج تحديث ال الصندوق اإلجتماعى للتنمية، وبرن
ى           .  التعليم والصحة  وبرامج قطاع  ون   ٥٠٠وتمويل اإلتحاد األوروبى فى هذه الفترة يصل إل  ملي

  .يورو على شكل قروض من بنك اإلستثمار األوروبى
   

دا      امج مي ا برن داف )٢٠٠٦ -٢٠٠  (MEDA II Programme)  ٢(أم إن األه ، ف
ة     الرئيسية لتعاون اإلتحاد األوروبى، واإلستجابة للسياسات وميادين األول        ويات فقد تضمنتها ورق

  :)٢٠٠٦-٢٠٠٢(اإلستراتيجية لمصر 
 

سلطات المصرية          تبنى برنامجين قوميين تأشيريين    وعلى أساس األولويات تم        اق مع ال باإلتف
ن  رة م ان الفت ن ٢٠٠٤ /٢٠٠٢ويغطي رة م ن . ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥  والفت رة م ا عن الفت / ٢٠٠٢أم

م تخصيص  ٢٠٠٤ د ت ورو، و ٣٥١ فق ون ي رة   م٢٤٣ ملي يرى للفت امج التأش ورو للبرن ون ي لي
شارآة،                   ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ ة الم  أما برنامج األولويات اإلستراتيجية فقد انحصر فى دعم اتفاقي

ة لواإلصالح ا ادة هيكل ارة، واع ز التج امج تعزي اعى، وبرن صانعقط م  م سبج، ودع زل والن  الغ
شارآة ف     ارات، والم وث واالبتك م البح اه، ودع اع المي امجاصالح قط يسى برن اع  تمب ، والقط

اعى     اعين اإلجتم م القط ى، ودع ى والمهن دريب الفن اون، واصالح الت تثمارى للتع الى واالس الم
صعيد   (التنمية المحلية المتكاملة     والصحى، وتقوية الديموقراطية وحقوق اإلنسان، وبرنامج      فى ال

دنى       )وجنوب سيناء  غ . ، ودعم التنمية اإلجتماعية والمجتمع الم ذه       والمبل الى المخصص له  اإلجم
   ). ٢٠٠٥/٢٠٠٦، ٢٠٠٢/٢٠٠٤عن الفترتين ( مليون يورو ٥٩٤البرامج هو 

 
ا                   "ميدا"وبرنامج        ل القروض التى يمنحه ضا تموي ه يتضمن أي  يقوم أساسا على المنح، ولكن

ر من           ذ     ٢,٧بنك اإلستثمار األوروبى ويلتزم البنك بتوفير أآث ورو للقروض من ون ي . ١٩٧٨ بلي
صناعة، والزراعة، والصرف            : لقطاعات األساسية التى يتعامل معها    وا ل، وال ة، والنق هى الطاق

صحى تثمار . ال سهيالت لإلس ة ت ع اقام رة م سنوات األخي ى ال ك ف ات البن عت عملي د توس وق
ة                والشراآة األوورومتوسطية، مما دعا إلى اقامة فرع للنك فى القاهرة، وهو أول فرع فى منطق

  . توسطجنوب البحر الم
  
    والبحث العلمى والتعليمالتكنولوجيا العلوم و٨/٤
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اد                    -العلوم والتكنولوجيا         ين مصر واإلتح ا ب العلوم والتكنولوجي اق خاص ب ع اتف م توقي  وقد ت
و  ى يوني ى ف ين  ٢٠٠٥األوروب شترآة ب ة الم اع للجن د اجتم ن الطرفين بع ل م ى خطة عم  وتبن

  .مصر واإلتحاد الذى عقد فى بروآسل
   

اد      ىلإلتح د أن    األوروب ى بع ر طبيع و أم ى، وه سبة للبحث العلم ة نظرمتحضرة بالن  وجه
دمها            ا وتق تثمار فى           .استطاعت أوربا الغربية قبل اإلتحاد أن تحقق تفوقه فالبحث العلمى هو اس

دة سنوات            . مستقبل رفاهية الشعب   ولكن فى    . وثمار الجهود المبذولة البوم قد ال تظهر اإل بعد ع
ا               ا ة غالي ال القادم ه األجي اد    . لوقت نفسه فإن اإلمتناع عن اإلستثمار اآلن ستدفع ثمن درك اإلتح وي

ة                   ة الديناميكي ى المعرف ائم عل األوروبى تبعات سعيه ألن يصبح اقتصاده أآبر اقتصاد فى العالم ق
ان   وفى الوقت الحالى تنفق آل من الواليات المتحدة وا     ،فالمنافسة شرسة . ١٠١٠بحلول عام    لياب

ة          ه مجتمع ضاء في دول األع ى وال اد األوروب ه اإلتح ا ينفق ر مم وير  أآث وث والتط ى البح . عل
تفادة القصوى من                     ى اإلس ى استراتيجية تهدف إل اد األوروب ولمواجهة هذا التحدى، وضع اإلتح

شتتة                       دال من أن تكون صغيرة وم وارد ب وهو  . البحوث فى آل دولة من أعضائه وأن تجمع الم
ى أن تجمع                  يقيم منط  اد األوروب ر اإلتح اء عب قة بحوث أوروبية مفتوحة الحدود بحيث تتيح للعلم

  .قواها من أجل اإلمتياز
  

وم                      وقد حقق  التعاون بين مصر واإلتحاد األوروبى تقدما ملحوظا فى مجال التعاون فى العل
ان    .والتكنولوجيا، وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات       اون العلمى   وآ دأ     التع د ب  مع مصر ق

ة                  منذ عشرين عاما فى إطار برنامج للمجموعة األوروبية يدعم البحوث من أجل التنمية فى ثالث
اول ادارة مصادر            . الزراعة والبيئة والصحة  : ميادين رئيسية  اون شمل مشروعات تتن وهذا التع

ة وح     صحة العام م ال ه ونظ ة علي افى والمحافظ راث الثق رميم الت دودة وت اه المح ة المي ة البيئ ماي
اج الزراعى          ى           .واألمن الذائى والطاقة المتجدة ونظم اإلنت اد األوروب ع اإلتح ذلك، وق ا ب  واعتراف

ام       ة ع وم والتكنولوجي اد        . ٢٠٠٥اتفاقية للعل سادس لإلتح امج اإلطار ال واشترآت مصر فى برن
سابع          شارآة فى اإلطار ال شت          . األوروبى، وتستعد للم ة الم اع للجن د أول اجتم د عق وم   وق رآة للعل

رى اإلتصاالت       . ٢٠٠٦والتكنولوجيا فى بروآسل فى يونيو       واستقبلت المفوضية األوروبية وزي
وير           صر بتط ام م ى اهتم دل عل ا ي شترآة، مم ة الم اع اللجن اد اجتم اء انعق الى أثن يم الع والتعل

   .روابطها مع اإلتحاد األوروبى فى هذا المحال
  

ة خ       رامج هام ى ب اد األوروب التعليم ولإلتح ة ب دارس،  –اص ى الم اع ف سين األوض  لتح
وتر   ارات الكومبي ين ومه صاالت   –والمدرس ا اإلت الى وتكنولوجي يم الع ى التعل رامج ف ذلك ب  وآ

ات ات   . والمعلوم اد والجامع ى اإلتح ضاء ف دول األع ين ال ة ب دة طويل ن م اون م اك تع وهن
ى مصر دارس ف ا، . والم ين مصر وأوروب دا ب ة ج ط وثيق د رواب ط وتوج ضا ورواب ية وأي سياس

  .اقتصادية وثقافية
  

ة       ذاء والزراع صحة والغ ى ال اون وه ة للتع ا أولوي االت له سع مج ل ت امج العم دد برن وح
دم                   ة التق ات فائق وم والتكنولوجي ا المعلومات واإلتصاالت و العل ة وتكنولوجي والتكنولوجيا الحيوي

م ة باس ات وال ,Nanosciences      Nanotechnologliesالمعروف واد وتكنولوجي م
ن      را األم سانية وأخي وم اإلن صادية والعل ة واإلقت وم اإلجتماعي ل والعل ة والنق اج والطاق اإلنت

  .والفضاء
  

ل            ة لنظام التأهي ويعطى  . واستراتيجية التدريب الفنى والمهنى تقوم على أساس تنمية متوازن
دريب المه ام الت يد واصالح نظ ة للترش ى أولوي اد األوروب ة، اإلتح ة العام د الثانوي ى بع ى والفن ن
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بحيث يمكن تقديم عمالة مدربة بشكل آاف لمواجهة النمو الكبير وسد احتياجات القطاعات التى      
  . تعمل فى تكنولوجيات عالية

  
الى وادارة                       وقد        يم الع الى فى مصر فى شبكات اصالح التعل يم الع تم ادماج مؤسسات التعل

شترآة  التعليم العالى من خالل مشروع     شترآة فى المجاالت ذات             . ات م اهج الم تم وضع المن وي
األولوية، وتحسين الوصل بين نظام التعليم العالى والصناعة، ودعم التعاون بين األآاديميين من        

الم األرحب     الى والع يم الع اع التعل ين قط ى وب اد األوروب صر واإلتح ية  .  م نح دراس ة م واتاح
ين  ة  للمدرس ارات تدريبي ل زي ار لتموي ات وآب ى الجامع ين ف دربين واإلداري احثين والم والب

امج         راء، وخاصة مع تطبيق برن رهم من الخب  المسئولين فى الوزارات ومخططى التعليم وغي
.TEMPUS IIIيس          و امج تمب شارآوا فى برن شرآاء فى البحر االبيض المتوسط أن ي يمكن لل

  ةـــــالذى يهدف الى إعادة هيكل
  .ول الشرآاءالتعليم العالى فى الد

  
الدول االعضاء باالتحاد االوروبى والدول الشرآاء على أن  يشجع تمبيس مؤسسات فىو     

تقوم بتنفيذ المشروعات االوروبية " اتحادات"تنخرط فى التعاون المنظم من خالل تأسيس 
ونة مالية لمدة وتتلقى مثل هذه المشروعات مع. المشترآة بمجموعة واضحة من االهداف 

فى مؤسسات التعليم العالى   تمبيس المنح الفردية للعاملين برنامجآما يقدم .ن أو ثالثةعامي
ويكون الموعد النهائى التالى . لتساعدهم على العمل فى أنشطة محددة معينة فى بالد أخرى 

    .٢٠٠٣لهذه المنح هو الخامس عشر من ديسمبر 
      

ارك فى            لمستشارة األلمانية اجيال مي   ل وفى تصريح       رئيس مب ا مع ال د لقائه ر  ٣رآل بع  فبراي
اهرة٢٠٠٧ ت بالق ا       إ:  قال ى التكنولوجي ا ف صر وألماني ين م اون ب رة للتع االت آثي اك مج ن هن

ل             يتم تفعي ا س ذا المجال،  آم را فى ه والتعليم والعلوم، وأن الجامعة األلمانية أسهمت اسهاما آبي
ى            وأن ال .  آول  للتعليم الفنى      -مبادرة مبارك    ى ستعمل عل اد األوروب تها لإلتح مانيا خالل رئاس

ة            ة واأللماني ى األسواق األوروبي ين ميرآل ود       . زيادة الصادرات المصرية إل اق ب م اإلتف د ت . وق
سيارات   ال صناعة ال ى مج ة ف رة األلماني ن الخب تفادة م ى اإلس وزراء عل يس ال د نظيف رئ أحم

  .  باب المصرىوالتكنولوجيا المتقدمة ودعم التدريب الفنى للش
   

ن       شاريع  وم اذج م ى نم اد األوروب ةاالتح صر  التكنولوجي ى م تخدام     ف ز الس شاء مرآ إن
ى   فقد < التكنولوجيا النظيفة فى صناعة الدباغة اد األوروب ى   ١٣/٠٤/٢٠٠٦فى   وافق االتح  عل

ى صناعة   اج األنظف ف ائل اإلنت ا وس تخدام تكنولوجي د متخصص إلس ز جدي شاء مرآ ل إن تموي
درها ال ة ق ة بمنح ة  ٥٫٥دباغ صناعة وغرف ارة وال ين وزارة التج اون ب ك بالتع ه وذل ون جني  ملي

ة     ة والدباغ ا األحذي بانيه لتكنولوجي د األس ر المعاه صناعات واآب اد ال ة بإتح سكوب(الدباغ ). اين
ة                 ات الحديث ويهدف المرآز إلى تنمية وتطوير صناعة دباغة الجلود من خالل تطبيق التكنولوجي

 والتوافق مع    ،يفة وإيجاد أفضل الحلول للحد من إنتشار الملوثات الناتجة عن هذه الصناعة           والنظ
ة     ة العالمي ة،                   ،المتطلبات البيئي يد الطاق اه وترش د من الخامات وخفض إستهالك المي ل الفاق  وتقلي

ة    ود المدبوغ ودة الجل سين ج ى تح افة إل ه  ،باإلض ى من اج المحل ادة اإلنت ول  ، وزي ع الحل  ووض
ا المنا ى تواجه ة الت ة واإلنتاجي شكالت الفني بة للم ادة صادراتها ،س سية وزي درتها التناف ع ق  ، ورف

   .وفتح أسواق جديدة لها
  

ى إجراء         ويجرى      شرآات والمصانع عل ين بال املين والفني دريب الع  توفير المعامل البيئية وت
اه الصرف الناتجة        ود     التحاليل البيئية وإنشاء وحدة نموذجية لمعالجة مي ات دباغة الجل  عن عملي

رى     رة أخ ا م تفادة منه ا واالس ورة لمعالجته اليب المتط تخدام األس ديم  و. باس ز بتق يقوم المرآ س
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دريب        ود وت ة الجل ال دباغ ى مج ة ف صانع العامل شرآات والم ة لل شارات الفني دمات واالست الخ
ا     الفنيين والعاملين على أحدث البرامج التكنولوجية وإستخدام تكنولوجيا اإل         نتاج األنظف وتطبيقه

  .من أجل االرتقاء وتطوير هذه الصناعة وزيادة صادرتها
 

وزارة         امج ال ار برن ى اط ك ف تم ذل ل    ي ة داخ ورة والحديث ا المتط ل التكنولوجي وطين ونق  لت
صناعية             وزارة فى مختلف القطاعات ال شأها ال ة التى تن الصناعة من خالل المراآز التكنولوجي

ع الجه  اون م صناعة    بالتع ضافة لل ة الم ادة القيم ة لزي ة المختلف رات األجنبي ستفيدة والخب ات الم
  .المصرية ورفع قدرتها التنافسية داخل األسواق العالمية

 
اد ستعمل          ٢٠٠٧ يناير   ٢٧ بالقاهرة فى    أآد السفير األلمانى  وقد       تها لإلتح  أن ألمانيا فى رئاس

ه  جاهدة على التعاون مع مصر فى مجال العلوم وا  لتكنولوجيا بشكل مكثف، وأن هذا ما تقوم علي
ين مصر           . العالقات المصرية األلمانية الثنائية أيضا     ا ب وم والتكنولوجي وأن هناك مسابقة عن العل

ى لمصر     اد األوروب ة من اإلتح ة المقدم نح العلمي ة، وأن عدد الم ة ألماني شاء جامع ا، وان وألماني
د  .  م والتكنولوجيا وألمانيا تتعاون فى هذا المجال      زادت، وأن الرئيس مبارك أعلن عقد العلو       وأآ

  .السفير ايبرمان بأن التعاون فى هذا المجال مع مصر واإلتحاد األوروبى قائم من قبل ومستمر
  
  الالمرآزية اإلدارية فى تنمية المناطق المحرومة  ٨/٥
   

رى و          وجاء فى تقرير اإلتحاد أن            اهرة الكب ى الق شدة عل ا يعكس     مصرترآز ب ل، مم ا الني دلت
ة                       سكانى المكثف يتعارض مع هدف التنمي ذا التجمع اإلقتصادى وال نظام الحكم المرآزى، و ه

صادية ة اإلقت ة . اإلجتماعي شجيع الالمرآزي ة لت ل سياس ديها بالفع ة ل ن أن الحكوم الرغم م وب
بد من اإلهتمام بشكل    وحتى يمكن إزالة عدم الغبن اإلقليمى ال      . اإلدارية، فإن التنفيذ لم يتحقق بعد     

 ،وال يتمثل التحدى فى هاتين المنطقتين فى الفقر وحده        . الصعيد وجنوب سيناء  : خاص بمنطقتين 
ة                    ة ذات حساسية بيئي وانما أيضا فى ادارة نمو سكانى واقتصادى سريع وغير متوازن فى منطق

  .حادة
   

از       والربط األخير لشبكات الكهرباء المصرية واألردنية والتوسع            وب الغ  المخطط شماال ألنب
ب      وب األردن ويتطل يناء بجن وب س ل جن ربط بالفع وريا، ي ى األردن وس صرى إل ى الم الطبيع
ا                        ة طاب شابهة فى منطق ادرة الم صادية الخاصة والمب ة اإلقت ة العقب ة منطق تكامال طبيعيا بين تنمي

يناء   وب س ة  فى ج        . بجن شاريع البيئي د من الم اد بالفعل عدي يناء  ويمول اإلتح وب س ا        .ن وأم
اعى                  تقرار اإلجتم را لإلس الصعيد فهو منطقة تعانى من نقص حاد فى التنمية وتشكل تهديدا خطي

  .والسياسى وهو تحد إللتزم اإلتحاد بالتخفيف من حدة الفقر واقامة العدالة اإلجتماعية
  

ة لإلصالح          و ال الحكوم دول أعم ى ج سية ف ضية رئي ى ق ة ه ة اإلجتماعي ى التنمي اء ف   وج
 قضية فى   دبأن التنمية اإلجتماعية ليست مجر       :"١٩٩٩تصريح للسيدة سوزان مبارك فى مايو       

صادى       الح اإلقت امج اإلص ضا برن زز أي ا تع ا ولكنه د ذاته ة    ). ح ة بالتنمي زام الحكم رز الت وب
بتمبر         ى س ة ف ة اإلجتماعي ومى للتنمي ؤتمر الق ى الم ة ف داف   ٢٠٠٠اإلجتماعي ددد أه ذى ح  ال

  :يجية التنمية آما يلىاسترات
توفير حماية اجتماعية وقانونية أفضل للجماعات المهمشة اقتصاديا فى المجتمع           •

 . المصرى
  .رفع قدرات القطاع غير الحكومى لإلسهام بفاعلية فى التنمية اإلقتصادية •
ضعيفة         • ات ال ات الجماع ة احتياج املة لمواجه حة وش تراتيجية واض ع اس وض

  .اقتصاديا واجتماعيا
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ت • ة       اس سية والمالي صادر المؤس ة والم اعى للدول ن اإلجتم ضل لألم هداف أف
  .للجماعات الضعيفة اجتماعيا، وحماية هذه الجماعات من ناحية التشريعات

  . اشراك المجتمع المدنى بشكل أآثر فاعلية فى دعم التنمية اإلجتماعية •
  . تقليل عدد أطفال الشوارع واألطفال القصر الذين يجبروا على العمل •
  . زيادة عدد الجمعيات التى تعمل فى مجال التنمية اإلجتماعية، وبناء قدراتها •

      
ا       و      زارة فيه سياحة بغ ة ال . آانت سيناء خالية تقريبا من السكان حتى تمت اتفاقية السالم وتنمي

شوائى     و حضرى ع ضا نم ن حدث أي رة ولك روات آبي د ث ى تولي ى إل ة إل سياحة المكثف وأدت ال
دو               وهجرة داخ  سكان األصليين من الب ة الهشة ومصالح ال ة الطبيعي دد البيئ . لية آثيفة إليها مما ه

شاط                       ا لن افزا حقيقي ة أن يكون ح ر العقب ى المشرق عب يناء إل د أنابيب غاز س ؤدى م ويمكن أن ي
ة     ى المنطق دمى ف ناعى وخ ة        . ص ة اجتماعي تراتيجيات تنمي ى اس يناء إل وب س اج جن ا تحت آم

ة  صادية متنوع ياحية(واقت ى  )غيرس ة والتوسع ف ى العقب صادية خاصة ف ة اقت ة منطق ل اقام ، مث
م            اتهم ودع ق احتياج دو وتحقي ة الب ة وثقاف ى البيئ ة عل ع المحافظ ة ، م ة اإلقليمي بكات الطاق ش

 . المحميات ، وخاصة فى مواجهة زحف سكان المناطق األخرى للعمل فى السياحة
  
  التعاون اإلجتماعى والثقافى٨/٦
  

افى   و      اعى والثق اون اإلجتم لونة أى التع ة برش ث لعملي رآن الثال ى ال اون ف ق التع تم تحقب .  ي
ة   ضايا اإلجتماعي شأن الق وار ب رى ح ث يج ال  ،حي ة العم ق بحرآ ا يتعل ضايا ,  وبخاصة فيم وق

رة ات, الهج ين الثقاف وار ب دول  , والح واطنى ال صريين وم واطنين الم اعى للم دماج اإلجتم واإلن
تم   . تحاد األوروبى الذين يقيمون بشكل قانونى فى أراضى الدول المضيفة           األعضاء فى اإل   آما ي

التعاون فى مجال الحيلولة دون الهجرة غير القانونية والسيطرة عليها، وآذلك التعاون فى مجال              
اوض                  ى التف ى عل اد األوروب ا آل من مصر واالتح القنصليات والتأشيرات التى  يوافق بموجبه

واطنين         وإبرام إتفاقيا  ادة الم ضا وضع      . ت ثنائية تنظم االلتزامات المحددة الخاصة بإع تم أي ا ي آم
  .تصور للتعاون فى القضايا الثقافية و الوسائل البصرية السمعية واإلعالم والمعلومات

  
اهرة           ويعتقد        ة فى الق ة المفوضية األوروبي ه فى خالل خمس سنوات       :المسئولون فى بعث  أن

ضيفون  .تقرة وأمامها فرص عظيمة   ستكون مصر دولة مس    ا  : وي ا      إنن ا فى أوروب ستخدم تجربتن  ن
ان           در اإلمك ى ق ا عل اعى             . لنجعل هذا التطوير ناجح يم والنظام اإلجتم ى التعل وم عل ويجب أن يق

ل،   . حتى يمكن الوصول إلى اقتصاد مستدام   ة التأهي ولدى مصر ميزة فى أن لديها قوة عمل عالي
رة فى    يقة جدا مع أوروبا، ومعنى هذا أننا يمكن أن نتقاسم     وروابط ثقافية وجغرافية وث    ياء آثي  أش
  . أآثر بكثير مما نقوم به اآلنالمجال اإلجتماعى والثقافى

 
  
  القضية الفلسطينيةموقف اإلتحاد األوروبى من  ٨/٧
  

ة  ٢٠٠٧ فبراير ٦آالوس ايبرمان رئيس بعثة المفوضية فى القاهرة فى         .أآد السفير د         رغب
سفير باإلتصاالت      . إلتحاد األوروبى فى تقديم العون لدفع مسيرة السالم فى المنطقة         ا شهد ال واست

وم   تظهر تأييد اإلتحاد للدور المصرى الداعم للسالم، مصرية أوروبية رفيعة المستوى،   حيث يق
شرق األوسط    ى لل وث األوروب ذلك المبع ة وآ سياسة الخارجي ى لل سق األعل والنا المن افيير س خ

دنر    . ، فضال عن زيارة تقوم بها د      ٢٠٠٧تى بزيارة للقاهرة خالل شهر فيراير       أو بنيتا فيريرو فل
ومى            اهرة ي ارة الق ر    ٢٦ و   ٢٥المفوضة األوربية للعالقات الخارجية بزي وهؤالء  . ٢٠٠٧ فبراي
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ت             ى اجتمع ط الت شرق األوس ى ال سالم ف ة بال ة المعني ة الرباعي ات اللجن ى اجتماع ارآوا ف ش
    .٢٠٠٧فى األسبوع األول من فبراير  بواشنطون

  
دنر      و رو فال ا فيري صريح للمفوضة بنيت ى ت ذين  : ف سطينى، ال شعب الفل ا لل ولى ظهورن ن ن ل

إن اإلتحاد األوروبى يحترم اختيارهم الديموقراطى ولكنه ال        . يعيش الكثيرون منهم فى فقر مدقع     
  .رق السلميةيمكنه إال أن يعمل مع أولئك الذين يسعون للسالم بالط

  
يال  رحت انج ا            وص اء زيارته ى أثن اد األوروب سة اإلتح ة ورئي شارة األلماني ل المست  ميرآ

ر  ٣للقاهرة فى    ا ٢٠٠٧ فبراي سطينية هى لب الصراع فى          :  بقوله أن القضية الفل دينا  قناعة ب ل
  . الشرق األوسط وأن علينا بذل جميع الجهود لحلها

  
ى أ     و اد األوروب ق اإلتح ى  يعل صراع العرب ة لل ة ونهائي سوية عادل اد ت ى ايج رى عل ة آب همي

سانية        . اإلسرائيل وتساند المبادرات إلستمرار عملية السالم      ساعدات اإلن رامج للم ولدى اإلتحاد ب
وغيرها من المساعدات للفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة بحكم التزامات تدخل فيها اسرائيل             

ذلك من            والسلطة الفلسطينية واإلتحاد    األوروبى فى خطط العمل لسياسة الجوار األوروربى، وآ
  .  خالل برامج للمجتمع المدنى واإلتصاالت بين الناس وبعضهم

   
اد     إ ٢٠٠٧ يناير ٢٧ فى حفل أقامه فى     قال السفير األلمانى       و ا واإلتح دور ألماني سبة ل نه بالن

ستمرة لحل          األوروبى فى قضية فلسطين أن هناك إدارآا بما يعاني         ود م سطينى وجه ه الشعب الفل
اد           . المشكلة، ولكن البد أن يتحدث الفلسطينيون بصوت واحد          تها لإلتح ا فى رئاس د أن ألماني وأآ

ى   سالم ف رار ال ين الطرفين واق صال مباشر ب وار وات ى ح شجيع عل ى الت تعمل عل ى س األوروب
ساعدة أ     ى م ة وعل عوب المنطق ى ارادة ش ف عل ط المتوق شرق األوس يا ال ا وروس ق . مريك وعل

  .السفير ايبرمان بأن دعم اإلتحاد األوروبى لقضية فلسطين مستمر ولم يتوقف
 

اد       و ط، واإلتح شرق األوس ى ال سالم ف ة ال ى عملي ريكان ف ى ش اد األوروب صر واإلتح م
دة المفاوضات             اد   . األوروبى يقدر الجهود المصرية دائما لجمع طرفى النزاع على مائ وأن اإلتح

ن      األو ات األم ذلك بمتطلب سطينيين، وآ سانية للفل ات اإلن ام باإلحنياج وعى الت ه ال ى لدي روب
ة          اإلسرائيلى، لكن ليس هناك ما يمكن فعله حتى تنفذ الحكومة الفلسطينية الجديدة شروط الرباعي

ة            وأآدت أن   . وأساسا وقف العنف واإلعتراف بحق اسرائيل فى الوجود وقبول اإلتفاقيات الموقع
ى هو                 اإلتحا اد األوروب سانية حيث أن اإلتح د األوروبى يساند الفلسطينيين ويقدم المساعدات اإلن

  .أآبر مانح دولى للفلسطينيين
 

ة ع      ى النهاي ىوأآدت ف اهم ل رام وتف ق احت ى خل ام ف افى ودور مصر اله ة الحوار الثق  أهمي
  .متبادل بين أوروبا والعالم اإلسالمى

 
سانى واإلقتصادى          وقد ناشد اإلتحاد األو        روبى اسرائيل إلتخاذ اجراءات لتحسين الموقف اإلن

شعب         . للفلسطينيين، بما فى ذلك تحويالت الضرائب والجمارك       ساندته لل اد فى م وسيستمر اإلتح
صيبها                 ة، لتحمل ن دول العربي الفلسطينى وحث الشرآاء اآلخرين فى المجتمع الدولى، وخاصة ال

سطينية         على مصر ، ويعتمد اإلتحاد    هذا     من   سلطة الفل صاالتها بال وم بالوساطة فى ات لكى تق
ا الملطف فى صالتها مع             إلا، ويعول على    واإلسرائيلية والعالم العربى أجمع    ستمرار فى دوره

ب    ى األرح الم العرب رائيلية والع سطينية واإلس سلطات الف شعب   . ال ى ال اد األوروب دعم اإلتح وي
ل استمرارحدود              الفلسطينى، من خالل المساعدات اإل     ة مث ا من اإلجراءات العملي سانية وغيره ن

  .واإلتحاد األوروبى هو أآبر جهة مانحة دولية للفلسطينيين. عند رفح بين مصر وغزة
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د فى            : قضية فلسطين    ل األم ستدام طوي إن الموضوع الرئيسى الذى نوقش فى المؤترهو سالم م
شرق األوسط   ة  . ال ل ايجابي اك دالئ د   . وهن ا نؤي اد حل      إنن ان إليج سطين ولبن ى فل ود ف شدة الجه ب

وارجو لإلجتماع الذى يعقد فى      . وسط يضم آل األطراف مع أمل آبير فى أن تنجح هذه الجهود           
د              ٢٠٠٧ ديسمبر   ٢٣ اس أن يمه سطينى عب  بين رئس الوزراء اإلسرائيلى أولمرت والرئيس الفل

  .الطريق لحوار متجدد بين الجانبين
    

سلة المب        ؤخرا إن سل ت م ى طرح بانية  : ادرات الت ادرة األس ة   (المب ن اللحظ دتها م ى أي الت
ة        Livni، وأفكار  ليفنى      )األولى ز، واإلقتراحات األمريكي ى ادراك       .. وخطة بيري ل عل ا دلي آله

ات     . وهذا أمر رحبنا به بالفعل . آل الالعبين بأن هناك حاجة للعمل     ك امكان ة تمتل ذه المنطق إن ه
ات يمكن                   هائلة ومع السالم ا    ذه اإلمكان إن ه دولى، ف وارد من المجتمع ال لمستدام وضخ آاف للم
قد نحب أن نعتقد أن الصراع العربى اإلسرائيلى هو         : "وآما قال آوفى عنان   . فى النهاية تحقيقها  

ذلك   . مجرد صراع اقليمى من بين صراعات أخرى       ل          . ولكنه ليس آ فال يوجد صراع يحمل مث
وطالما أن الفلسطينيين   . ية القوية بين شعب ابعد عن ميدان المعرآة       هذه الشحنة الرمزية والعاطف   

ا أن اإلسرائيليين                 ة، وطالم اط والمهان شعور باإلحب يعيشون تحت اإلحتالل، ويتعرضون يوميا لل
شتعل                     ان ست إن المشاعر فى آل مك رقص، ف انتهى  ."  يتم تفجيرهم فى األتوبيسات أو قاعات ال

  .آالم بنيتا فيريرو فالدنر
  

ل         السيد صرح       افير سوالنا الممث ؤتمر صحفى مع خ  أحمد أبو الغيط وزير الخارجية فى م
ه فى           ارك ل رئيس مب تقبال ال ى  عقب اس  ١٧األعلى للسياسة الخارجية واألمنية لإلتحاد األوروب

رة أخرى فى ضوء التحرك                 "٢٠٠٧يناير   أنه تم اإلتفاق  على أن يعود سوالنا أيضا للمنطقة م
وقد بحث الرئيس مبارك مع سوالنا الوضع اإلقليمى           ." بى المشارك فى الرباعية الدولية    األورو

راق،             وآيفية تحريك عملية السالم ونتائج زيارة رايس للمنطقة والمسألة اللبنانية والوضع فى الع
ذى    دة ال ات المتح صر واألردن والوالي ى وم يج العرب ة دول الخل اع وزراء خارجي ائج اجتم ونت

دمؤخر ارفور      عق يم آ سودان واقل ى ال اع ف ى األوض افة إل ت إض ى الكوي ق. (ا ف اد : تعلي اإلتح
  ). األوروبى ال يهتم فقط بالقضية الفلسطينية ولكن آل قضايا المنطقة

  
وازيتين                    داخلتين ومت ى أساس مرحلتين مت وم عل وم المصرى يق وأوضح أبو الغيط أن المفه

ين األطراف المتصارعة         فى التطبيق، األول يتمثل فى إحالل الت         ة ب اء الثق تقرار وبن ة واالس هدئ
ى يمكن التوصل خالل             دخول فى مفاوضات حت ا ال والمرحلة الثانية هى اجراء مناقشات، ومنه

  . إلى اتفاق يمكن تنفيذه خالل فترة محددة من الزمن٢٠٠٧عام 
  

دفع ع                  ع ل اون الجمي ه فى تع ى عن أمل اد األوروب سئول اإلتح سالم فى    وقد أعرب م ة ال ملي
ة              ى    . الشرق األوسط ، وأن يتحقق قدر من التقدم إلى حين عقد الرباعية الدولي اد األوروب والإلتح

رائيل          ين اس اق ب ار اتف ى إط سالم والتوصل إل ة ال ى عملي شرآاء ف ع ال اون م ى التع دف إل يه
ه  اج إلي ا نحت ذا م ة وه رة معين سطينيين خالل فت ى ف.  والفل اد األوروب روج ويرغب اإلتح ى خ

ة   ة الكتبادل اء الثق ن خالل اجراءات لبن راهن م ن الموقف ال سطينى م رائيلى والفل انبين اإلس الج
سياسية       دة أطراف           . حتى يمكننا الدخول إلى العملية ال ود ع ك من جه ه يمكن تحقيق ذل د ن واعتق

  .  منها اإلتحاد األوروبى ومصر بشكل خاص
  

انبين المصرى واأل      ات نظر الج ة التقت وجه ى عملي دم ف ى ضرورة إحداث تق ى عل وروب
ائى        ى           . السالم يقود إلى بدء محادثات الوضع النه ى بالوصول إل اد األوروب ة  "وطالب اإلتح نهاي

  . فى تلك العملية" الطريق
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دخل بعمق فى                حسب مصادر أمريكية فإن الرئيس السابق بيل آلينتون أوصى خلفه بعدم الت

ة      -لسطينىايجاد حل سياسى للصراع الف     وحسب  . اإلسرائيلى بسبب تعقيدات هذه القضية التاريخي
ى              ست الماضية قامت عل سنوات ال إن سياسة بوش فى ال اس ف وصف أحد مساعدى الرئيس عب
ى  اد األوروب ل اإلتح ؤه أطراف أخرى مث راغ تمل شوء ف سمح بن دخل ال ي ستوى من الت اء م . ابق

ى ضوء              ولكن يبدو أن اإلدارة األمريكية بدأت فى تغيير        ازا عل تها، وتحاول ان تحقق انج  سياس
  . الفشل الذى اصيبت به فى العراق

  
ر       ر بيك اك تقري ل      -وهن شترك يوصى بح وقراطى م ورى ديم ر جمه و تقري املتون، وه ه

سطينى صراع الفل ة -ال ى المنطق تقرار ف دخل لإلس رائيلى آم ى بحل . اإلس ب العرب اك المطل وهن
ى              القضية الفلسطينية قبل مطالبة      اك المطلب األوروب ران، وهن العرب بالدخول فى حلف ضد اي

ستدعى من         . باتاحة الطريق أمامهم للتدخل بسبب الفشل األمريكى فى العراق         ا عوامل ت هذه آله
  ).حسب نمر حماد المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى عباس(الرئيس بوش تغيير سياسته

  
ليزا رايس والمستشارة األلمانية انجيال ميرآل التى         أآدت وزيرة الخارجية األمريكية آوند         و

ى    ى ف اد األوروب ة لألتح ة الحالي ا الرئاس ولى بالده اير ١٨تت ادرة ٢٠٠٧ ين اك فرصة ن  أن هن
ة بأسرها                ى المنطق وقالت  . وملموسة لنحقيق السالم فى الشرق األوسط يمكن أن تؤثر ايجابيا عل

ولدينا مصلحة سياسية   .  الفلسطينى–ع اإلسرائيلى لدينا انطباع بوجود تحرك بشأن النزا  : مرآل
زاع            ذا الن ى حل ه ساهم فى اطار               . مشترآة فى التوصل إل ى يرغب فى أن ي اد األوروب واإلتح

ق،                          . اللجنة الرباعية  ذا الطري ى ه دم عل ل احداثث تق ى األق زاع، أو عل ذا الن م أن حل ه نحن نعل
  ."        آافةسيكون له تأثير على النزاعات األخرى فى المنطقة 

         
از                 ارك اسامة الب رئيس مب سياسى لل شر ال تقدم وزير خارجية النرويج جوناس سنور والمست

ى أن                        اد األوروب ى اإلتح ا أن يتوجب عل رة مفاده ي شعث وآخرون بفك سطينى نب والمسئول الفل
ات                     ى أن تنضم الوالي اب األمريكى، عل سبب الغي سالم، ب ة ال ا    يتحرك إلطالق عملي المتحدة فيم

  . بعد
  

ت د      ى     . قال ى ف وار األوروب ة الج ة وسياس ات الخارجي ة العالق دنر مفوض رو فال ا فيري بنيت
ى  د ف ؤتمر بمدري اير١١م وم   ٢٠٠٧  ين ضينا الي اير ١١(ق اقش آيف ) ٢٠٠٧ ين د نن ى مدري ف

شرق األوسط                املة فى ال ة ش سؤا . يمكنا أن نخلق الظروف المالئمة لتسوية اقليمي ل هو آيف     وال
ة           . سيبدو الشرق األوسط بعد عشر سنوات      إما أن نكون قد أحرزنا تقدما فى حل األسباب الجذري

ا من                  ولصراعات المنطقة فى لبنان،      ر يأس شلنا وأصبحنا أآث د ف سطين، أو نكون ق اسرائيل، وفل
  . قبلذى
  

ا زا                 : وأضافت      انبين وم ى الج ا عل ات ال داعى له لت المجتمعات    إذا فشلنا ستكون هناك وفي
ازال الصراع   . من الجانبين تعيش فى خوف     ر التطرف واإلرهاب فى أنحاء      ي وم ستخدم لتبري

 واستطعنا أن نسهل اقامة سالم واستقرار دائمين فى         – ويجب أن ننجح     –ولكن لو نجحنا    . العالم
ى جنب                   ا إل شان جنب سطين يعي ستقلتين إلسرائيل وفل وأود . المنطقة، فإنه سيمكن وجود دولتين م

صيرهم   يادا لم سطينيون أس صبح الفل ث ي شرق األوسط حي ى لل اد األوروب زام اإلتح دد الت أن اج
شرعية     ة ال رائيل األمني اوف اس م لمخ ل دائ د ح ث يوج اتهم، وحب ق امكاني ى تحقي ادرين عل  .وق

  .والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو من خالل توافق اآلراء والحوار وليس العنف
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سفير ا      د ال شرق   أآ الء ال سبة إلخ ا بالن ا وعملي ع مصر نظري ابق م وقفهم متط انى أن م أللم
ة       ا  األوسط من األسلحة النووي ع  ، بينم اهرة           توق ى فى الق اد اإلورب اد        سفير اإلتح ام اإلتح  عدم قي

ة  ة النووي سلمية، موضحا أن الطاق ووى المخصص فآلغراض ال ا الن ى برنامجه دعم مصر ف ب
ان     .تمثل قضية خالفية فى أوروبا   ولكن اإلتحاد متحمس إلجراء حوار مع مصر من خالل األم

  .النووى
   

ن الفرص          ستفيد م أن ي شعب ب سمح لل ث ت تح بحي ة تنف إن المنطق سياسى ف صعيد ال ى ال وعل
دة المعروضة و ن اإل  أالجدي وف م ا دون خ ن آرائه ر ع امن تعب ر  . نتق ل أآب اك تقب يكون هن وس

  .  مع تالشى التوترات بين الدياناتآلراء والممارسات الدينية المختلفةل
  
   دور منظمات المجتمع المدنى٨/٨
  

ى أن         اد األوروب رى اإلتح دنى ي ع الم ن أن      المجتم ذى يمك دور ال ام ، وال ب ه هتالع  لعب
ة     ر الحكومي ا                  المنظمات غي ة وأوروب ين المنطق ة، وب ين شعوب المنطق روابط ب ة ال  دور   فى اقام

شجيعه  ر ويجب ت اد. آبي ددة    فاإلتح ارا متج د أفك ن أن تول ة يمك ات األهلي ذه المنظم رى أن ه  ي
  .وحلوال خالقة

  
امج           ة لبرن رامج اإلقليمي دا "وللمجتمع المدنى المصرى نصيب فى عدد من الب رامج   "مي شمل ب ، ت

ى المواق        ة عل ون، والمحافظ الم والتليفزي ة، واألف سان والديموقراطي وق اإلن االت حق ى مج  عف
  .ط بين شعوب منطقة البحر المتوسطاألثرية، واقامة رواب

  
وتهتم الحكومة باشراك الجمعيات األهلية فى قطاع التنمية اإلجتماعية بالرغم من أن قدرتها                  

ا        سماح له م لل انونى مالئ ار ق ود اط دم وج ات وع دم توفراألمكاني سبب ع د ضعفت ب ة ق الحالي
  .   بالتعاون الوثيق مع الجهات المانحة

   
ع موقف الحك      ن المجتم ة م دنىوم دالم ة .  معق ة والمهني ات العمالي سع للنقاب ل مت اك هيك فهن

ا     النقابات بالرغم من أن المرشحين من المعارضة اإلسالمية يسطرون على         ة منه اك  .  المهني وهن
ة           ١٥أيضا قطاع آبير للجمعيات األهلية يقدر بأآثر من           ألف ويتم تشجيعها على العمل فى التمي

ة مع                 اإلجتماعية، ولك  ا صالت وثيق ن بحذر ألن عددا آبيرا من الجمعيات األهلية اإلجتماعية له
ات األصولية صندوق   . الحرآ ن ال يم ولك دا وضعيفة التنظ ة صغير ج ات األهلي م الجمعي ومعظ

اءة     ات آف ذه الجعي ر ه ستخدم أآث ة ت شئون اإلجتماعي ة بال وزارات المعني ة وال اعى للتنمي اإلجتم
ة    لتوصيل الخدمات، وبعضها   ات   .  يلقى رعاية على أعلى مستوى من الحكوم اول جمعي إال أن تن

المجتمع المدنى للمسائل الحسساسة مثل الحقوق السياسية والمدنية أمر مختلف، وتنظر السلطات            
سائل  ذه الم ل به ى تعم ات الت ى الجمعي ر إل اب آبي شجيع . بإرتي ع ت مية تمن ة رس د سياس وال توج

ر مرض               المجتمع المدنى، ولكن هناك حدو     انونى وتنظيمى غي د مرسومة بحزم، ويوجد اطار ق
سجيل   ى الت ود عل سبب القي ال ب شكل فع ا ب وق حرآته ن أن يع ة يمك ات األهلي ام للجمعي ه ع بوج

  . والتمويل
  

سان  و      وق اإلن ن حق دوة ع ى الن اء ف ا   –لألسف : ج ع دول أوروب دث م ا ح ى عكس م  وعل
ا سرا           فإن بعض خطط العمل مع الشرآاء م       –الشرقية   ن دول البحر المتوسط تم التفاوض حوله

دنى              شارة المجتمع الم المجتمع  . بين اإلتحاد األوروبى وحكومات دول البحر المتوسط دون است ف
ات  الل المفاوض شر خ م يست صرى ل دنى الم ة   الم اد والحكوم ين اإلتح ل ب ة العم ول خط ح

دعم واشراك المجتم              . المصرية ع اإللتزامات ل دنى فى دول البحر        وهذا يتعارض مع جمي ع الم
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سان           وق اإلن ة     . المتوسط فى عملية التحو الديموقراطى وتحسين موقف حق ومن األمور الجوهري
اد                       ين مصر واإلتح ة فى خطة العمل ب ر الحكومي أن يتم ابالغ واستشارة واشراك المنظمات غي

ستقبال     ذها م ن تنفي ذلك ع ى، وآ را هام     . األوروب ة منب ذه الخط ون ه صود أن تك دعم فالمق ا ل
انون        م الق سان وحك ين مصر           . الديموقراطية وحقوق اإلن ات ب د للعالق وال يمكن ألى تطوير جدي

ه                     ذى ستتطبق علي شعب ال ة لل ة والفعال شارآة الكامل واإلتحاد األوروبى أن ينفذ بفاعلية بدون الم
ة م               . هذه السياسة  ن ويجب على ساسة الجوار األوروبى أن تشرك المجتمع المدنى فى آل مرحل

  .العملية  بما فيها المتابعة
  

 والمنظمات ومجالس األعمال   األهليةوجد عدد آبير متزايد من الجمعيات   يوفى الوقت نفسه         
ة        فقط والمراآز البحثية  والمعاهد التى تتعامل      ات المصرية األوروربي ولكن لألسف    .  مع العالق

ى صرف عل ا يت ل منه شطتها وآ سيق ألن ا وال تن ط يجمعه ساحةال راب ى ال د عل ه الوحي  . أن
ة            ا والمطالب رويج لفكره والمنظمات األنشط هى الخاصة بحقوق اإلنسان التى وجدتها فرصة للت
ساو والتحول                      وق اإلن ق بحق ا يتعل ى فيم بمشارآتها فى وضع خطة عمل سياسة الجوار األوروب

ديموقراطى سطور   . ال ذه ال ب ه دث آات د تح س     وق المرآز ال دت ب دوة عق ى ن ك ف ن ذل ويدى  ع
 فى زيارة وفد للمجلس المصرى األوروبى لمكتبة اإلسكندرية ومؤسسة          ٢٠٠٦باإلسكندرية عام   

وع من           ة وأن يوجد ن شرزم والفردي ة الت أنا لند لحوار الثقافات، وأعرب عن األمل فى انهاء حال
د الفاعلي             وزع األدوار وتزي ى تت ة حت ا ت المصرية األوروبي م من المنظم .  ةالتنسيق بين هذا الك

اهرة  ة بالق ة المفوضية األوروبي يس بعث ان رئ سفير آالوس ايبرم د ال هوأي رأى ألن ذا ال  يقف  ه
  .حائرا أمام هذه الظاهرة

  
ة وهناك        ة                  بإصدار  مطالب انونى والئحة تنظيمي ة فى اطار ق ات األهلي د للجمعي شريع جدي  بت

ات    صة خاو. جديدة مناسبة  حتى يمكن لإلتحاد األوروبى أن يدعم أنشطتها        دعم لجمعي دم ال لن يق
اء            امج لبن ول برن ستعدة لقب ون م سية، وتك اءة المؤس ر الكف ا لمعيي ة إال طبق ة اإلجتماعي التنمي

     .قدراتها
  
   )العالقات واألدوارة للمرأة والرجل: النوع اإلجتماعى( الجندر-٨/٩
  
اد       ة اإلتح ىسياس ذ  األوروب رأة تتخ ين الرجل والم ساواة ب سبة للم دخال بالن امال  م ضم ش  ي

ال   التشريع، واشراك المرأة فى المجرى الرئيسى للتنمية، و        ا بأعم ة  تكليفه شية     ايجابي يس هام .  ول
احو د أت ا  دعمق ذا الغرض ا مالي لو له امج عم ساواة . برن دم الم ة ع و إزال سى ه والهدف الرئي

ى      ( بى    من اتفاقية اإلتحاد األورو    ٣ و ٢ودعم المساواة بين الجنسين طبقا للمادتين        ى تنص عل ال
ة والوظائف       رأة فى أمور العمال ين الرجل والم ساواة ب ادة  ) الم ز    (١٣والم ى التميي بالقضاء عل

ل سى داخل وخارج العم ى سياسات). الجن سين ف ين الجن ساواة ب اج هدف الم ى ادم  والعمل عل
  .اإلتحاد الدول األعضاء فى

  
 ١٠/٨ اإلصالح وحقوق اإلنسان والتحول الديموقراطى

    
ن فى     األساسية لإل  إن ميثاق الحقوق        يس تحاد األوروبى الذى أعل سمبر    ن  وضع  ٢٠٠ فى دي

صادية     سياسية واإلقت ألول مرة فى تاريخ اإلتحاد األوروبى المجموعة الكاملة للحقوق المدنية وال
ى           اد األوروب  وتخاطب . واإلجتماعية للمواطنين األوروبيين وجميع األشخاص المقيمين فى اإلتح

انون      ون ق دما يطبق ضاء عن دول األع ى ال ق عل اد وتنطب سات اإلتح اق مؤس ذا الميث صوص ه ن
اد سك    . اإلتح سترشد بالتم ة ت ات الخارجي دان العالق ى مي ة ف ال المفوضية األوروبي ا أن أعم آم

  .بالحقوق والمبادىء الواردة فى الميثاق
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ة د  ات الخارجي ة العالق ول مفوض دنر .      وتق رو فال ا فيري الح :  "بنيت در أن اإلص ا نق إنن
السياسى هو مسألة معقدة وحسساسة، ولكن اإلتحاد األوروبى هو شريك مخلص، وسنعمل آل                

دم مصر         دعم تق ى                   . ما فى وسعنا ل ة، ويجب أن نبن ارك عن خطوات هام رئيس مب ن ال د أعل وق
ويجب . فوالدولة الديموقراطية هى وحدها المتراس ضد التطرف والعن       . على هذا ونتقدم لألمام   

  .")عالج أسقام الديموقراطية هو بمزيد من الديموقراطية(أال ننسى أن 
  

  :٢٠٠٥ ديسمبر ١٠ فى يوم حقوق اإلنسان العالمى فى آما أآدت     
ا    أ     " ة لعالمن ية والعالمي يم األساس د الق سان أح وق اإلن رام حق صفتنا  . ن احت ا، ب ن جميع ونح

س   ا م ا الخاصة، علين ى حياتن مية وف م وحالرس سا ئولية دع وق اإلن ة حق ضاء  ن لزمماي ا أع الئن
  ".األسرة اإلنسانية، سواء آان ذلك داخل وطننا أو فى أى مكان فى العالم

  
ى             اد األوروب ة لإلتح سياسة الخارجي ة لل ر الزاوي ى حج سان ه وق اإلن ى  .  وحق واء ف وس

الم ال                 ى مع دول الع دها اإلتحد األوروب سياسية التى يعق ة       الحوارات ال ات الدولي ث، أو اإلتفاقي ثال
ل                         ددة األطراف مث ل المتع ه فى المحاف ة، أو عمل شاريع التنموي ه فى الم التى يعقدها، وفى تعاون
وق            ة حق ة تجزئ دم امكاني ة وع م عالمي ى دع سعى إل ى ي اد األوروب إن اإلتح دة، ف م المتح األم

سان ة -اإلن ة والثقافي صادية واإلجتماعي سياسية واإلقت ة وال ؤتمر – المدني ى الم دها ف م تأآي ا ت  آم
ام        ا ع ى فيين د ف ذى عق سان ال وق اإلن دولى لحق م    . ١٩٩٣ال سان ودع وق اإلن ة حق فحماي

ين األهداف                  ر، هى من ب انون ومكافحة الفق م الق ة احك ضمانات الفعال ة وال الديموقراطية التعددي
  . الجوهرية لإلتحاد األوروبى

  
ى       دمج حقوق اإلنسان والمبادىء الديموقرا    أما   اد األوروب انونى لإلتح ـم   طية فى النظام الق د تــ  فق

قام اإلندماج األوروبى على    و . ١٩٥٧منذ معاهدة روما التى أنشأت المجموعات األوروبية عام         
  .المبادىء العالمية للحرية والديموقراطية والحقوق األساسية

  
وم                     ل أن يق ا قب ة روم اذ       ولكن انقضت أآثر من ثالثة عقود بعد اتفاقي ى باتخ اد األوروب  اإلتح

ة مع سريان                  اته الخارجي خطوة آبيرة فى دمج حقوق اإلنسان والمبادىء الديموقراطية فى سياس
وفمبر   ى ن ى ف اد األوروب دة اإلتح م . ١٩٩٣معاه ة ودع دة تنمي د أقرت المعاه ة "وق الديموقراطي

شترآة    آهدف للسياس " وحكم القانون، واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية       ة الخارجية الم
ة           ". واألمنية لإلتحاد األوروبى   ى أن سياسة المجموعة فى مجال تنمي ضا عل دة أي وتنص المعاه

سان     وق اإلن رام حق انون واحت م الق ة وحك م الديموقراطي ة ودع ى تنمي سهم ف اون يجب أن ت التع
اد األور   . والحريات األساسية  ى    وتنص المادة السادسة من المعاهدة الخاصة باإلتح ضا عل ى أي وب

  .احترام الهويات القومية للدول األعضاء فى اإلتحاد
  

سادسة  فى -١٩٩٩ اتفاقية امستردام  التى بدأ سريان تنفيذها فى أول مايو                 وتوضح   - المادة ال
ات              سان والحري وق اإلن ة حق ة، وحماي ة، والديموقراطي ادىء الحري ى مب بأن اإلتحاد قد تأسس عل

ع       . ون، وهى مبادىء شائعة لدى الدول األعضاء      األساسية، وحكم القان   ة لتوقي وقد قدمت أيضا آلي
دول األعضاء     ا ال د ترتكبه ى ق سان الت وق اإلن ستمرة لحق ادة والم ى اإلنتهاآات الج ات عل . عقوب

  .٢٠٠٠عقدت فى ديسمبر  التى بمعاهدة نيسوهذه اآللية تعززت بعد ذلك 
   

م         نصت   هذه المعاهدة وفضال عن ذلك، فإن           ة وحك ة ودعم الديموقراطي على أن أهداف تنمي
ية  ات األساس سان والحري وق اإلن رام حق انون واحت اون  ،الق دان التع ى مي ضا ف ا أي ذ به تم األخ  ي

دفا      . اإلقتصادى والمالى والفنى مع دول ثالثة     سان أصبحت ه وق اإلن اع حق ونتيجة لذلك، فإن اتب
  .  بىمستعرضا لجميع األنشطة الخارجة لإلتحاد األورو
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ادة       ى الم واردة ف ادىء ال رم مب ة تحت ة أوروبي صبح ) ١(٦وأى دول دم بطلب لت يمكن أن تتق

شكل                . عضوا فى اإلتحاد   ا تضمن ب وباإلضافة إلى ذلك، فإن الدول المرشحة يجب أن تظهر  أنه
ت                      ضاها ي اجن والتى بمقت ايير آوبنه ا يتمشى مع مع ا بم م فعال حماية للحقوق اإلنسانية لمواطنيه

  .تقويم طلبات العضوية فى اإلتحاد األوروبى
  

ادة         التى وروبيةاألدولة  ال     ومثل هذه  ذآورة  تحترم المبادىء الواردة فى الم دم      الم  يمكن أن تتق
اد ى اإلتح ضوا ف صبح ع ب لت راره . بطل ذ ق ذى يتخ ى المجلس،ال ا إل ه طلبه ا أن توج وعليه

ه           باإلجماع، بعد استشارة المفوضية، وبعد استالم م       ذى يتخذ قرارات ى، ال ان األوروب وافقة البرلم
  . باألغلبية المطلقة ألعضائه

  
و        ى يوني طى     ١٩٩٣ف ا الوس ق دول أورب اجن بح ى بكوبنه س األوروب رف المجل ، اعت

  :والشرقية فى اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبى إذا انطبقت عليها ثالثة معايير
ستقرة تضمن ا       : معيار سياسى  • وق        وجود مؤسسات م انون، وحق م الق ة، وحك لديموقراطي

  اإلنسان، وحماية األقليات،
 اقتصاد سوق مطبق بالفعل،: معيار اقتصادى •
  اعتناق مختلف األهداف السياسية واإلقتصادية والنقدية لإلتحاد األوروبى،  •

  
ول              سان والتح وق اإلن اد حق دعم اإلتح ة ي راف ثالث ع أط ة م اد األوروبي ل اإلتح ى تعام وف
ديم ية ،     ال وارات سياس الل ح ن خ ساعدات وم اون والم رامج التع ف ب الل مختل ن خ وقراطى م

ات ا   " مادة حقوق اإلنسان"ويستخدم فى هذا      ا مع     إلالمدرجة فى آل اتفاقي ى تقريب اد األوروب تح
  . أساسىردول ثالثة آعنص

  
تم استخدام مجموعة                   من األدوات    وفى اطار السياسة الخارجية واألمنية المشترآة لإلتحاد ي

سان و      وق اإلن ديموقراطى   لدعم حق ة            . التحول ال ستخدم آإطار لحماي ا استرشادات محددة ت ومنه
د الضرورة                 ودعم حقوق اإلنسان فى الدول الثالثة وبحيث يمكن اتخاذ تصرف مشترك سريع عن

سماح   . مثل اإلتصال بالدولة الثالثة بمسعى فى حالة معينة تنتهك فيها حقوق اإلنسان            ام  مع ال بالقي
ة   ى دول ثالث راد ف دما يتعرض األف ى عن اد األوروب ستوى اإلتح ى م ول عل بتصرف سريع معق

  .للخطر ويتطلب األمر تدخل اإلتحاد األوروبى
 

ذى                          شارآة وال ات م ا فى اتفاقي اط به وى اإلرتب ة ين والتقارير التى يعدها اإلتحاد عن آل دول
ساعدات             يتضمن نظرة شاملة للمسائل الهامة فى عالقا       ة للم دم خلفي ة ويق ذه الدول ت اإلتحاد مع ه

ديموقراطى،                      سان والتحول ال وق اإلن رام حق الخارجية لها   تتضمن أيضا تقييما للموقف من احت
رامج        . ويشكل عنصرا ال يتجزأ عن استراتيجات المساعدات       ة ب آما تستخدم المفوضية األوروبي

وق          التعاون الثنائية واإلقليمية لتعزيز التعاون       انون والدمقرطة وحق فى مسائل الحوآمة وحكم الق
سان ل        . اإلن رأة والطف وق الم ضاء وحق الحات والق ة واإلص ان اإلنتخابي م اللج ك دع ال ذل ومث

  .وحقوق السكان األصليين والعمل مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
    

مان ادرا            ة وض وار األوروبي سياسة الج ة ب ة ملتزم ية األوروبي وق  والمفوض سائل حق ج م
شكل مشترك مع دول                 الديموقراطيةاإلنسان و   فى الفصول السياسية لخطط العمل التى تصاغ ب

  .   المجاورة الواقعة شرق وجنوب اإلتحاد
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وق                       رام حق ى احت ة عل دول الثالث شجيع ال ى لت اد األوروب ووصلت الحوافز التى يقدمها اإلتح
ى    ديموقراطى إل ول ال م التح سان ودع ى  ١٠٠اإلن ورو ف ون ي ام    ٢٣ ملي الم، ع ول الع ة ح دول

٢٠٠٤. 
سان             إن وق اإلن د     الحديث عن احترام حق م يع ل حساسية خاصة       ل دول          يمث ر من ال د آثي  عن

ام    .  طالما أن جهودا حديثة من جانب الدولة لإلهتمام بهذه المسألة          النامية ومنها مصر،   وهو اهتم
 آان   نجد أنه فى مصر    ومن هنا .  مطلب شعبى شرعى    عادة ال عالقة به باإلتحاد األوروبى، فهو     

ة ممارسات     إنشاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان الذى أثبت أنه ليس منظم         ر أي ة لتبري ة حكومي
دخل أو وصاية                 "للحكومة، و  سان دون ت وق اإلن ضايا حق ا أن  . قد قام بدور بارز فى معالجة ق آم

صرى     ع الم ع المجتم س واق ى أن تالم اريره حرصت عل ة   تق ات الدولي دير الهيئ ت بتق ، وحظي
شعور          ات الشخصية وال ز الحري ق بتعزي المعنية بقضايا حقوق اإلنسان، وصدرت توصيات تتعل
باألمان لدى المواطنين، وادخلت تعديالت على قانون اإلجراءات الجنائية فى استحداث ضوابط              

بس ف        اء الح ر والغ رأى والتعبي ة ال ة حري م ممارس اطى ودع بس اإلحتي شر للح رائم الن ." ى ج
  ).مفيد شهاب. بحسب د(
  

ى اإلستراتيجى أن     و      اد األوروب ر اإلتح ات   "مصر جاء فى تقري ى معظم اإلتفاقي منضمة إل
زام       . الدولية عن الحقوق اإلنسانية والمدنية   اك الت ة بالدستور وبالنظام القضائى، وهن وهى محمي

از   ر انج ا يعتب و م وق وه ذه الحق ن ه ر م دعم آثي ى ب ة  حقيق راث مصر الحديث ر لت دعو للفخ ا ي
ولكن إذا آان سجل حقوق اإلنسان فى مصر يعتبر جيدا بالمقارنة بعدد آبير من دول           ". الثورية"

ة       صبح دول ى أن ت ا إل ق يقوده ى طري د عل افى لبل در الك دا بالق يس جي د ل ه بالتأآي ة، إال أن المنطق
ة     ة ليبرالي ون    . ديموقراطية حديث ك المعلق سات     ( فى مصر   وال يجادل فى ذل ل فى الجل ى األق عل

ة  )الخاصة ه نقط رون أن ا ي ن خالل م ذر م دار بح دم يجب أن ي رون أن التق رين ي ن الكثي ، ولك
ة       ة اإلنتقالي رة فى                  . خطرة فى العملي ة شجاعة سياسية آبي سائل أظهرت الحكوم وفى بعض الم

ك الت   . فرض اإلصالح اإلجتماعى فى وجه معارضة قوية من المحافظين     شريع الخاص  ومن ذل
ائس        إلختان اإلناث وا  بالطالق وب  صالحات لتعديل الفرمان العثمانى بتقييد حق اإلقباط فى بناء آن

  ."جديدة أو حتى اصالح القائم منها
  

ذى        ٣٠٠٧ مارس   ٦وفى   ى ال اد األوروب  وافقت مصر على خطة عمل سياسة الجوار مع اإلتح
ى             شرع فى عملية بناء شراآة أوثق مع مصر مكمال مسير           اء عل ة التى تمت بن ة الوشائج الوثيق

  .عملية برشلونة التى تمخض عنها توقيع وسريان اتفاقية المشارآة المصرية األوروبية
  

ى            اء عل ا بن ى اتفق اد األوروب ونصت ديباجة خطة العمل المذآورة على أن مصر واإلتح
ة واق   ية وأمني ات سياس ة لعالق ة مكثف ى عملي دخول ف ى ال ذه عل ل ه ة العم ة خط صادية وتجاري ت

شمل               تقرار ت واستثمارية وعلمية وتكنولوجية وثقافية وتقاسم المسئولية فى اقامة منطقة سالم واس
  .منع نشوب الصراعات فى المنطقة وتسويتها واعادة احياء التعاون اإلقليمى

  
  :وقد تم اإلتفاق على أولويات التعاون المشترك بحيث تشمل

  .اإلستثمار اإلقتصادى المشترك وصالح اإل-
  .طار التنظيمىإلعلقة بالتجارة واألسواق وا المسائل المت-
  .والطاقة والبيئة النقل -
  . العلوم والتكنولوجيا والبحوث واإلتصاالت-
  .التنمية اإلجتماعية -
 . اإلتصاالت المباشرة بين شعب مصر واإلتحاد األوروبى-
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  ةــــالخالص -٩
  

ذى ق              ود ال شخيص أحوال                 البد أن يحظى المجه ى لت اد األوروب راء اإلتح ه خب وم ب ه ويق ام ب
ا                رون بصدق عم ارهم يعب مصر وتصوراتهم لمستقبل باهر ومزدهر، بالترحيب والتقدير، باعتب

هم  ى نفوس د      ،ف ابق القواع داتهم ويط ع معتق شى م ا يتم ددة وبم ل  المح ة بك ادراتال الخاص  مب
ا  اء بسياسة الجوار األوربى وانته١٩٩٥ عام  برشلونةبإعالن بداية األوروبية   .  التى تطبق حالي

ة نظام أمن                        زة سواء فى اقام رة وجي ولكن المبالغة فيما يمكن أن يحققه اإلتحاد األوروبى فى فت
ة           ،اجتماعى ات المتقدم صناعات وادخال التكنولوجي ستويات        ، أو تحديث ال ايير وم  أو فرض مع
ل        ،موحدة ساعدات والتأهي ة     لتصبح مصر أآثر جاذبية للم شراآة الكامل ذا يفترض    ، لل أ  آل ه   خط

متقدمة جدا فى آافة الميادين   " جزر"فلدى مصر   . أن مصر ستبدأ من الصفر، وهذا غير صحيح       
ذا أجدى      اطق أخرى، وه ى من رار ف ة للتك اذج قابل ا نم ا واعتباره اء عليه ويجب حصرها والبن

ا ال            ة من أوروب أة قطع وب أن تصبح مصر فج أن المطل وهم ب اد    بكثير من ال ة بفضل اإلتح حديث
رة المصرية لحل    ى الخب اج إل ا يحت دة وربم شاآل عدي ن م سه م و نف انى ه ذى يع ى، ال األوروب

ا                       ل فى التعامل معه اع طوي شرقية، ولمصر ب ا ال دماج دول أورب . بعضها، وخاصة ما يتعلق بان
ذا      ى                      ،وال أبالغ فى ه ة األوروب ر والتنمي د من بنك التعمي ذ شهرين جاء بالفعل وف وعرض   فمن

صناعة  ال وال ال األعم شارآة رج صرم ن م دم  م شاريع تخ ى م ة ف شرقية تنمي ا ال .  دول اأورب
ى  دواحتف تعانت ب : بالوف ى اس دولى الت اون ال ى والمجلس وزارة التع المجلس المصرى األوروب

ة  شون الخارجي صرى لل دالم ف الوف ستثمرين    لتعري ال والم ال والم ال األعم ن رج دد م  بع
  .ض البنك ومشروعاته وشرح أغراالمصريين

  
ة          المصرى  الرأى العام  لوحظ أن وقد        ة آامل ى دراي دور    ووسائل اإلعالم ليست عل ا ي ا بم  بم

ى  اد األوروب صر واإلتح ين م ا : ب ذاعفم ر ي ين آلخ ن ح كل م ى ش صحفعل ى ال اء ف   أنب
دو      ات العمل من ق   اوتصريحات المسئولين من الجانبين، وما يقال فى المؤتمرات والن ل  ت وحلق ب

ة  صرية األوروبي ات الم ى العالق راء ف ة، الخب ر مترابط ذرات غي رد ش ى مج سم  ه ا  ال تت أحيان
ة         أو الشمول  بالشفافية ى معلومات محدث وى عل ة   وال تحت ا         ، أو هام نتاجاتهم أحبان سم اس ذا تت  وله

بما ألن من الصعب      ، أو ر   ومعظم الصحف تجرى وراء اإلثارة وليس الحقيقة       .بالبعد عن الواقع  
ةالوص ا . ول للحقيق دار     وعنم ى بإص صرى واألوروب انبين الم ن الج مية م ات الرس وم الجه تق

ام و          فإنها تحتوى على   نشرات أو آتيبات   صيلية عن مشروعات وأرق ة    معلومات تف ات مالي  معون
 المضمون   يصعب على القارىء العادى فهم     فنى متقدم ولكن   تظهر على ورق مصقول واخراج      

د الت و . المعق ا أن الحف الت   آم ى الحف دوات وحت ؤتمرات والن ة  الم ة األوروبي روض الفني والع
ا    عوات لحضورها د  التوجه ال   احتفاال بالمناسبات الهامة   شارآة فيه صفوة     والم ربين    إال لل ،  والمق

سفراء               ة أو ال شعب     ولهذا تجد نفس الوجوه دائما سواء من المسئولين أو الشخصيات العام ا ال ، أم
  .ففى واد آخر

  
ا       بها  التى يمولها اإلتحاد فى آافة المجاالت ال يحس        المشروعاتمعظم  و        إال من ينتفعون به

دور خلف         فإن غالبيتهموحتى الباحثون واألآاديميون . مباشرة ا ي ا يحدث بالفعل وم دون عم  بعي
شور فى         مستمدة    فى معظم األحيان   األبواب المغلقة ولهذا تأتى تحليالتهم     من قراءاتهم لما هو من

ا         الصحف أ  ة توزيعه سريتها أو محدودي و الكتب حيث ال تتاح لهم فرص اإلطالع على التقارير ل
ارير أصال  اك تق ة أن هن دم معرف نهم  أو لع وا م سئولين وعرف بعض الم م صلة ب ت له ، وإذا آان

ه  صاح ب ن اإلف إنهم يتحرجون م دور ف ا ي شاء بعض م دم اف يهم بع شددون عل سئوليون ي  ألن الم
ة        وأنها تقال له  األسرار   صداقة أو الثق شر   م من باب العشم أو ال ا ليست للن ا  .  ولكنه سئولون  أم الم

ى  صرى واألوروب انبين الم ن الج م م ة عمله م طبيع م بحك دث،   فه ا يح تم م ى تك صون عل  حري
ذات  شبتوبال تم   إذا ن ل أن ي ى أم صاالت عل ات أو اإلت ى المفاوضات أو المباحث ات ف ة خالف  أي
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ى نطاق واسع        التغلب على المصاعب والخالفات وال     رأى         تتفاقم بنشرها عل ، وحتى ال يصبح ال
ات، ال يكلف             .العام طرفا فى أمور لم تحسم بعد        ولكن عندما تحسم األمور وتنقشع سحب الخالف

م     وتفاصيلأحد نفسه بتوضيح ذلك للرأى العام، خوفا من التساؤالت عن طبيعة   ات التى ت  الخالف
  . بالفعلحسمها

  
دولى للدراسات                    ولهذا البد من الت         ل المرآز ال ادة مث ة الج ه المراآز البحثي وم ب رحيب بما تق

ادة وعى                ى لزي المستقبلية والدبلوماسية عندما بادر بطرح وتنفيذ فكرة المنتدى المصرى األوروب
ز الحوار                    ة وتعزي ات المصرية األوروبي صلة بالعالق سية ذات ال وفهم الرأى العام بالقضايا الرئي

احثين  ا  ين الب ين  ب صريين واألوروبي ر  (لم يل انظ ن التفاص د م : لمزي
www.icfsthinktank.org(ونرجو من المراآز المماثلة أن تحذو حذوه ،  .   

  
ة       تصريحات المسئولين األوروبيين ما يؤآد     وقد الحظنا فى        ا قيم ة  أن مصر له ة  ومكان   عالي

ستقرا فى         لدى اإلتحاد األوروبى   شرق األوسط،    باعتيارها شريكا استراتيجيا م أآبر     ،ال ع ب  وتتمت
ة  ى المنطق صاد ف تثمار  .اقت سبة لإلس ام بالن شعور الع ووأن ال ة  ه ابى للغاي اخ ايج  وأن ، أن المن

ين  ستثمرين األوروبي ة بالم دا ومرحب دة ج وقا واع ر س صر تعتب دول ل و. م ن ال ر م دد آبي ع
ات  ة عالق ذوراألوروبي شعبة الج ة ومت ة وحميم سا وبروثيق ل فرن ع مصر مث ا  م ا وايطالي يطاني

ى  أن األوروبين لتأآيد   نالمسئولوبعض   يقفز   ولهذا. وألمانيا اد األوروب ،  عالقات مصر مع اإلتح
أوروبا هى أآبر شريك تجارى لمصر         أن   فى تكرار  ويعيدون   نلهذا يزيدو و.  وثيقة جدا  بالتالى،
ستثمر فى      هو اإلتحاد اإلوروبى وأن  .من احمالى صادرات مصر   % ٤٠وتمثل   ة   أآبر م  . المنطق

دى             اك شعور ل ل ولكن هن ذا جمي وى       بعض آل ه ة أق ات الثنائي سئولين المصريين أن العالق  الم
ا          سهم أحيان سون أنف اد ين ن اإلتح سئولين ع اد، وأن الم ع اإلتح ددة م ات المتع ن العالق ر م بكثي

ن     ين م ن آالف البالي الم ع دون أن الك ة ويعتق سلطة وعنجهي ون ب ة ويتكلم تهم القوي ور  عمل  الي
   .ات آفيلة وحدها باإلقناع وفتح األبواب والقلوبدالمخصصة للمساع

  
ى       – وإن آان من الصعب وجود دليل على ذلك          – المفترضمن  و      اد األوروب  أن تشدد اإلتح

ائق             –فى التمسك باحترام حقوق اإلنسان والتحول الديموقراطى         ه فى وث الرغم من النص علي  ب
دخل المباش      -اإلتحاد   ة،                     إلى حد الت راد دول ثالث وق مع أف ذه الحق اك ه ة النته ر فى حاالت فردي

ات                  ه مع الوالي وتطبيقه حرفيا على عالقات المشارآة مع دول الشرق األوسط هو أمر متفق علي
ى يمكن أن يتصرف                       اد األوروب ة، إذ ال يمكن تصور أن اإلتح المتحدة وخاصة مع دول المنطق

يلة ضغط هى      . مع الواليات المتحدة وحده فى هذه المنطقة بالذات دون تنسيق     ه وس اد لدي فاإلتح
ى   د عل ر مج ه مكلف وغي ذى ثبت أن سلح ال دخل الم ن الت ساعدات وهى أخف م شاريع والم الم

ل  دى الطوي ود           . الم ع وج ه، م ذا التوج اد ه ى اإلتح سئولون ف ذ الم ف ينف و آي م ه ن المه ولك
ى ال يكون         وهذا يتطلب دبلوماس  . حساسيات لدى أنظمة الحكم فى المنطقة      ة حت ية وآياسة ومرون

  .Counterproductiveالمردود عكسيا 
 

روف         و مع ا ه ة آب  وآم ى أهمي اد األوروب ق اإلتح سان،    يعل وق اإلن رام  حق ى احت رة عل ي
ا  و ضايق به ا أو ي ون أداة يعبث به ا أن تك صود منه يس الق شائه، ول ات ان ن مقوم ك م يتضح ذل

قصهم الحصافة ومراعاة المشاعر    مسئولين األوروبيين تن   أن بعض ال   ولكن ذلك ال ينفى   . شرآاءه
ه التنصل من اح             يس المقصود ب وى، ل سان،    الوطنية مما يثير ضدهم رد فعل ق وق اإلن رام حق ت

  . على ضرورة اإلحترام المتبادل فى المفاوضاتولكن التأآيد
  

ى        نهم أعط بعض م ل إن ال سهب ى الت   نف ا ف ا ال يمتلكه ى اد حقوق شئخل ف ة نودق ال  الداخلي
سيادية  ارة     . ال اآميالن من زي ه سكوت م ا فعل ك م ال ذل ور أيمن  . دمث ى سجنه  ن ، وتصرحاته  ف
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طرار ة، واض د  .دالملتهب ه  أحم ة إلي شعب للكتاب س ال يس مجل رور رئ ى س ر فتح ى فبراي  ف
ذا الت             ٢٠٠٧ سمح به شارآة ال ت ة الم ة المصرية، وال      دمنبها إلى أن اتفاقي شئون الداخلي خل فى ال
دا فى الوقت         أو التهكم على القضاء المصرى صاحب السيادة        تبيح انتهاك األحكام القضائية، مؤآ

ى   ى أن يلق ريص عل ه ح سه أن ة . دنف ل رعاي ور آ ن ن ة  ايم ة أجنبي اج لرعاي ه ال يحت ، وأن  وأن
وات   على أن تتم  إلنجاز مهام برلمانية أوسياسية،   ماآميالن مرحب بزياراته    . الرسمية خالل القن

دخل فى                       وقد صرح     ة وال يت رم خصوصيات الدول ه يحت اهرة أن ى فى الق اد األوروب سفير اإلتح
  .الشئون الداخلية،  وانه لم يعلم بزيارة ماآيالن إال من وسائل اإلعالم

 
 أن لمصر بالفعل وضع خاص جدا،        المسئول البرلمانى األوروبى ينسى أو يتناسى        امثل هذ      

ة أخرى فى المنطق             ة دول تم          مختلف عن أي ر من األمور التى ال يمكن أن ت اح لكثي ا مفت ة، وأنه
ا   دم تخطيه راء يجب ع ا حم اك خطوط دونها، وأن هن ده  ب ى وح اد األورب ن اإلتح ن وال  ال م م

سائل     التمهل والتدر  ، ألنها تمس قيما وشعورا قوميا يتسم باإلعتزاز والكرامة، وأن         غيره ج فى م
  .فعال قوية وربما آارثية ويمنع ردود أل وأعمقمعينة يأتى بثمار أفض

  
نفس واإليحاء                أيضا ومن المهم   الترآيز على قصص النجاح واإلنجازات، ليس من أجل خداع ال

ة اتخذت           ة          الفعل    ب بأن آل شىء على مايرام، ولكن ألن الدول ى ثق رة للحصول عل اجراءات آثي
دأ با  االت، وب ة المج ى آاف ق اصالحات ف ن أجل تحقي رة م ود آبي ستثمرين وجه ر الم ل يظه لفع

ة   ثال بالهيئ ادوا م ذين أش سهم ال ين أنف اعتراف اإلوروبي بالد، وب ى صورة ال ابى عل أثير اإليج الت
ة                   دو مزمن ات تب انى من معوق ان يع دا آ ام ج اطق الحرة، وهو قطاع ه تثمار والمن  ،العامة لإلس

شرية           وضع القدم على الطرق الصحيح باقامة      كوآذل وارد الب ة الم ى لتنمي  للعمل   ،المجلس األعل
ة احتياجات القطاع             ،على تطويرهيكل التعليم الفنى والتدريب المهنى      ى خدم ا عل  الذى بنى أساس

و      ى نم هام ف ى اإلس ادرا عل صبح ق ى ي ا، حت ة مرآزي شرية المخطط وارد الب داف الم ام وأه الع
 قادر على المنافسة، بحيث يواجه زيادة الداخلين سنويا إلى سوق العمل،            ،اقتصاد مصرى حديث  

ة            و دى العامل ذبها رخص األي د       .  آذلك احتياجات اإلستثمارات األجنبية التى تجت ك الب مع آل ذل
ى           لإلتحاد األوروبى وغيره   اج إل ة وراسخة، وتحت د قديم ة ذات تقالي أن مصر دول  من اإلدراك ب

ا،    وقت لتغيير بعضها   ا    ، أو الكثير منه اع العصر    ال يناسب   مم و         . ايق سيد أب ك ال ر عن ذل د عب وق
ر    ٧فى   " بروآنز" فى مرآز التفكير     الغيط ة فى             ٢٠٠٧ فبراي ى حصيلة عمل الحكوم شيرا إل  م

ال دال، واإل    : "اإلصالح فق وة باعت وة خط دم خط ى يجب أن تتق سياسية الت ا ال سنواصل عمليتن
  ".سيؤدى ديناميكية يمكن أن تساعد المتطرفين

    
ال عن ا      ا يق ديد لم اه ش المطلوب أن ننصت بانتب ذا ف ع ه ى ولفرص وم سية الت ا التناف المزاي

ة و  دمات البتروآيماوي ل الخ ا مصر مث ع به تغالل تتمت ات باس صاالت والمعلوم ا اإلت وتكنولوجي
الى   ى المث ع مصر الجغراف سويس  –موق اة ال ر قن تغلته بحف بق أن اس ذى س ز – ال ة مراآ  إلقام

ه            مة لإل متقد ا فعلت ا بنجاح     تصاالت واستغالل القدرات اللغوية وتقويتها، وهو م د عالمي ا  . الهن آم
ر           المناخية البد أن نبذل جهودا مكثفة أآثر إلستغالل قدرتنا الزراعية         ديم منتجات فى غي  على تق

ذه المجاالت     ادواإلتح. فصولها فى أوروبا   ولكن  .  األوروبى على استعداد لتقديم خبرته فى آل ه
داد من الف                 ة بتخريج أع دربين بحق        األمر مع هذا يحتاج إلى مزيد من العناي ين والحرفيين الم ني

ر يس مج ات ول دث التقني ى أح ة دعل ل الوجاه ن أج ة م طة أو جامعي هادات متوس م ش  حمله
  . اإلجتماعية

  
 وتهتم فقط باألمور     وغير محدثة بشكل آاف    والمواقع اإلليكترونية للجانبين مقصرة وآسولة         

سئول      صريحات الم دة أو ت صوص الجام ة أو الن ة الروتيني الت   اليومي يس بحم ة،  ول ين الوردي
ة  اعالمية مدروسة لمخاطبة   ه                وتهيئ ه ومنظمات دنى بجمعيات ة والمجتمع الم شعب المختلف ات ال  فئ
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ة ألسباب                       ات المصرية األوروبي تم أصال بالعالق ة ال ته ين فئ غير الحكومية، التى تنقسم إلى فئت
 التعامل وتسعى للحصول على     عديدة منها حاجز اللغة أو عدم توفر اإلمكانيات، وفئة قادرة على          

وبعض . مشاريع تنموية وغيرها من المشروعات التى يعلن عنها اإلتحاد فى موقعه اإلليكترونى           
ة  يهذه الجمعيات   حترف التعامل مع الجهات المانحة األوروبية وغيرها وقادر على اإلقناع وآتاب
ستخد المصطلحات المطلو         ،تقارير مستوفاه  ليمة ت ا،    وبلغة انجليزية س ة تمام ا  ب د     وأحيان  دون عائ
وس ى ملم ة وال تنتظر   .حقيق ا الذاتي ى موارده د عل ة تعتم ة الفعال ات التنموي ن الجمعي ر م  وآثي

و عددها فى                    . معونات من طرف خارجى      ة التى يرب ات األهلي ة العظمى من الجمعي ا الغالبي أم
يئا آلسباب                      ١٦مصر على    اد تفعل ش ة فى مختلف المجاالت فال تك سع      ألف جمعي دة ال يت عدي

دنى        ، حقيقى ومخلص  ح تحتاج إلى اصال   ك ولكنها بال ش   .المجال لذآرها   حتى يمكن للمجتمع الم
  . أن يؤدى دوره الذى يصر عليه اإلتحاد األوروبى آما تصر عليه جميع الجهات الدولية المانحة

  
يس من رأى آمن شارك                    م         . وليس من سمع آمن رأى، ول ه من المه ذا فإن ى   العم وله ل عل

ات             ا فى حلق ى أوروب شباب المصرى إل تبادل زيارات الشباب لضمان أن يذهب أآبر عدد من ال
 ن وينتجون  مصانعها وحقولها ومراآزها، وآيف يفكرو     : تدريبية واستكشافيية لما يتم فى أوروبا     

ة     تبادل الزيارت بين    وآذلك  .  حياة آريمة  ويعيشون . فئات المجتمع المصرى ونظيراتها األوروبي
  .هذا الغرض اعتمادات لوتوجد لدى اإلتحاد األوروبى

  
احثين                اد الب ة إليف ة خاص ولى أهمي د أن ن ذا الب دم، وله اس أى تق و أس ى ه ث العلم والبح

ا ى أوروب اء إل ى  .  . والعلم د عل د محم ى عه دثت ف ى ح ضة الت سياق أن النه ذا ال ى ه ذآر ف  ون
ى  ر، الت ذين أ    الكبي وثين ال اف المبع ى أآت ت عل ا ب   قام ى أوروب دهم إل ه   وف ره، ورؤيت ب فك ثاق
ين               اإلستراتيحية شترآا ب ة التى آانت فى األساس مشروعا م ، والتى تمت ضمن خطته التحديثي

ستقبلية واإلستراتيجية       (مصر وأوروبا    دولى للدراسات الم ى للمرآز ال ع اإلليكترون )   انظر الموق
ا .  رائيل آم ن أن اس رة م تفادة آبي ستفيد اس تطاعت أن ت اداس رامج اإلتح ى ، ب ر ال  ووصل األم

  .ن فى البحوث العلميةي لعلماء اسرائيلين وأوروبي هامة ومستمرةاعمال مشترآة
  

ه       يوطالما أن اإلتحاد األوروبى، وغيره من الجهات المانحة،               دنى ومنظمات المجتمع الم تم ب ه
را   غير الحكومية  ه،         ،   اهتماما آبي ع آفاءت ل رف ستعدة لتموي ذى   وم ا ال ى نطاق     فم تم عل ع أن ي يمن

ى    والبناء المؤسسى لهاواسع بناء قدرات العاملين فى هذه المنظمات    سنمر، حت ، بشكل منتظم وم
ه         ر عدد من ة أآب ة          .يمكن تغطي ات عائلي ى جمعي ة تحولت إل ات األهلي  وخاصة أن معظم الجمعي

ات وزار     ل متطلب ورق آ ى ال ستوفى عل ستطيع أن ت صية، وت افع شخ دف لمن ضامةته  ن الت
اج        ية والتحايل على قانون الجمعيات األهل     اإلجتماعى، سه يحت ذى هو نف  والمؤسسات الخاصة، ال

التها يرة إلطالق يد الجمعيات الجادة لت   إلى تعديالت آث   اء   وال . حقيق رس ع آف ى ة ووع شك أن رف
ا ذه الجمعي ات ه فتوامكاني ن أن يق تطاع أن    يمك ذى اس ابى ال د األصولى والوه ه الم ى وج  ف

ل تم  يتغلغ ة، ت ة فعال ة وصحية وخيري دمات اجتماعي ل خ دم بالفع ات ويق ذه الجمعي ى بعض ه  إل
  .جمعيات األخرى التى ال تفعل شيئا فى خدمة المواطنينمقارنتها أحيانا بال

  
ام لمصر     من المؤآد أنه لن           رامج              ،يتحقق شىء ه شاريع والب ة أو الم ة التنمي سواء من ناحي

ى  دريب الفن شترآة أو الت صادى  الم سياسى واإلقت الح ال ا أو اإلص رة والتكنولوجي ل الخب ونق
ية، التى                   وق األساس سان والحق وق اإلن رام حق ينص  واإلجتماعى أو التحول الديموقراطى أو احت

ه         عليها ه وخطط عمل د اإلقتصادى              بمنطق  ، اإلتحاد فى اتفاقيات دعم البع د أن ي اد ال يري  أن اإلتح
ة   إال بالوعى المصرى الكامل    ،الديموقراطيةواألمنى على حساب الحقوق والقيم         ووضوح الرؤي

اءة ارةوالكف ى والمه ى ف ل وف سك التعام شاقة والتم ادة ال ا المفاوضات الج ة و  بقيمن ا آامل حقوقن
م   على أرض الواقع ملموس  ما لم يكن لها مردود      أو بالغية  وعدم الخضوع إلغراءات نظرية    ، ث
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م     ا ت ذ م د تنفي سئولية عن اإللتزام والم ابثين أو      ب دى الع ى أي شدة عل ضرب ب ه، وال اق علي  اإلتف
اءات من                    تبعاد محدودى األفق ومتواضعى المواهب والكف المستهترين أو نهازى الفرص، واس

   .العملية آلها
  

ين                 اون ب سبة للتع رامج ضخمة بنجاح، وبالن ى التخطيط وادارة ب وقد اثبتت مصر قدرتها عل
إن الكث    ى ف اد األوروب صر واإلتح ا       م دى آفاءته رة  وم صرية النظي ة الم ى الجه د عل ر يعتم ي

روح    الح المط داف اإلص ا بأه ة أو       .والتزامه ات الحكومي واء للجه درات س اء الق إن بن ذا ف  له
ذه    . المنظمات غير الحكومي أمر على جانب آبير من األهمية  ويوجد بالفعل مشروع جارى تنفي

صرية،  سات الم اءة المؤس ع آف سية لرف ة المؤس اع  للتوأم اءة القط ع آف شروع لرف ك م بق ذل  وس
ان حسن  . الخاص يمن آ ا محصور ف ه وأثره دودة وموقوت ون مح شاريع تك ذه الم ل ه ن مث ولك

ا    ى تكراره ه، وإل ا حققت ويم  لم ة وتق ى متابع شروعات إل ذه الم اج ه ا، وتحت ترك فيه الحظ واش
  .لتشمل أعدادا أآبر حتى تعم الفائدة

  
ا من            ولكن يبدو أن سياسة الجوار األ      شرقية وغيره وربى آانت موضوعة أساسا لدول أوروبا ال

د    وب البحر المتوسط فق ا دول جن ى، أم اد األوروب ضمام لعضوية اإلتح ب اإلن ى تطل دول الت ال
رر تطبيق سياسة الجوار        . وضعت لها اتفاقيات المشارآة    ثم عدل اإلتحاد األوربى من موقفه وق

ومن هنا جاءت المشاآل، ألن معظم      . وب بال تمييز  األوربى على جميع جيرانه فى الشرق والجن      
ل     دول مث دمت ل ى ق وافز الت ل الح ديها مث ن ل م يك ة ل دول العربي ا مصر وال وب ومنه دول الجن
ى      ح ف ة ال تطم دول العربي از فال وب القوق ى دول جن ضاء وحت يا البي دوفا وروس ا ومول أوآراني

 الكافى للموافقة ببساطة على خطط عمل        الدخول فى عضوية اإلتحاد، وبالتالى ليس لديها الحافز       
سان والتحول                     وق اإلن رام حق ى احت وة عل سياسة الجوار األوربى بحذافيرها، وهى التى ترآز بق
ة         الديموقراطى وحكم القانون والحريات األساسية وغير ذلك، مع اآلليات للتنفيد الصارم والمتابع

  . الشئون الداخليةالدقيقة، التى يمكن أن تؤخذ على أنها تدخل سافر فى
  

وآل ما قدم فى هذا الشأن انحصر فى احتمال فتح السوق الداخلية بوجه عام وتقديم مساعدات                   
ر من                        . مالية وفنية  ستفيد أآث ر واسرائيل يمكن أن ت ونس والجزائ ل ت شرآاء مث ا أن بعض ال آم

شرق و     ل دول الم ر قب ت مبك ى وق شارآة ف ات الم دأوا اتفاقي د ب وار فق ة الج صر، سياس ا م منه
إن سياسة الجوار         . وقدمت لهم مزايا خاصة بالنسبة للسوق الداخلية األوروبية        وفضال عن ذلك ف

تتضمن مقاسمة األعباء والمسئولية المشترآة لمواجهة التهديدات لإلستقرار الناشئة عن الصراع           
  .طوقد يثير هذا بعض المشاآل مع بعض الشرآاء من دول البحر المتوس. وانعدام األمن

  
     ويتطلع اإلتحاد األوروبى إلى توسيع التعاون مع العالم العربى آله وليس مع جنوب وشرق               

ة      . البحر المتوسط فقط   ات االخارجي د أن   :تقول مفوضة العالق ة التى           الب دول العربي ك ال  أذآر تل
دول شرقى األردن               شراآة   إن. تبعد قليال جغرافيا ولكنها قريبة جدا من قلوبنا وعقولنا، وهى ال  ال

ع دول ا    ى م اد األوروب تراتيجية لإلتح م      لاإلس ى دع دف إل ط ته شرق األوس ط وال ر المتوس بح
ا                   ا فيه شرق األوسط، بم المنطقة المشترآة للسالم والرخاء والتقدم فى منطقة البحر المتوسط وال

ام                    . الدول الواقعة شرقى األردن    دور ه ام ب ى القي دعوون إل م م دول، وه ذه ال سى ه فى  اننا لن نن
ى، وأن     ر والبد أن يكون لمصر دو      .دعم جهود السالم فى المنطقة     اون العربى األوروب  فى التع

يم      شر التعل اس ن ا أس ا آن ا تاريخي سى أنن ن أن نن رة، وال يمك االت آثي ى مج ا ف ستخدم خبراته ت
ى وقفت  رول، حت ل البت ة قب دول العربي ة لل ة والمالي ة والثقافي ساعدات العلمي ديم الم وعى وتق وال

ا                           وم معن ى الي اد اإلورب ه اإلتح وم ب د أن يق ا يري وم بالضبط بم ا نق ا آن اك  . على قدميها، وأنن وهن
ه    وم ب ى، يق ى األورب اون العرب ه التع ن أن يلعب ذى يمك دور ال ى ال اح عل رة وانفت صاالت مثم ات
ة                الدبلوماسى القدير السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، وهى فى تقديرنا أنسب منظم
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ه من ا                 ا يمكن أن يحقق سها،          يمكن أن تقوم بهذا الدور، فضال عم ة نف دول العربي ة ال اء لجامع حي
   . ودعم دورها اإلقليمى أمام طموحات خارجية
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