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Résumé : 
 

Les questions des droits de 
l’homme sont les problèmes mondiaux les 
plus importants après la guerre froide ; et 
ce qui augmentait l’importance de ces  
questions est d’employer pour servir les 
objectifs de la politique étrangère de 
certain grands pays. 

L’UE a tenté d’utiliser ces 
questions dans les relations de 
partenariat avec les pays voisins, connu 
sous le nom de la politique européenne de 
voisinage. Inclure la politique 
européenne de voisinage, tous les pays 
riverains de l’union européenne sans être 
un candidat a l’adhésion de l’UE. 

La politique européenne de 
voisinage lancée par l’’union européenne 
en 2004 dispose d’un engagement mutuel 
à des valeurs communes, y compris la 
primauté du droit, la démocratie, la 
bonne gouvernance et le respect des 
droits de l’homme. 

Le problème de base qui sera 
présenté dans cette étude est le suivant : 
quels sont les principaux obligations en 
vertu de la politique européenne de 
voisinage, avec des partenaires a l’est et 
au sud de la méditerranée à l’égard des 
droits de l’homme. 
 

 الملخص :
 

تعتبر قضایا حقوق اإلنسان من أھم 
القضایا العالمیة في عالم ما بعد الحرب 

زاد من أھمیة ھذه القضایا ھو  الباردة، وما
توظیفھا لخدمة أھداف السیاسة الخارجیة 

وقد حاولت دول . لبعض الدول  الكبرى
اإلتحاد األوروبي توظیف ھذه القضایا في 

مع الدول  عالقات الشراكة التي جمعتھا
المجاورة لھا فیما یعرف بسیاسة الجوار 

  .األوروبي
تشمل سیاسة الجوار األوروبیة كل 
الدول المجاورة للحدود األوروبیة دون أن 

 .تكون مرشحة لعضویة اإلتحاد األوروبي
وقد قامت سیاسة الجوار األوروبیة التي 

على  2004أطلقھا االتحاد األوروبي في عام 
لقیم المشتركة بما فیھا سیادة التزام متبادل با

الحكم الراشد واحترام  , الدیمقراطیة, القانون
  .حقوق اإلنسان

اإلشكالیة األساسیة التي ستعرض في 
ما ھي أھم االلتزامات : "ھذه الدراسة ھي

األوروبیة في إطار سیاسة الجوار مع شركاء 
أوروبا في الضفة الجنوبیة و الشرقیة من 

خاصة بحقوق المتوسط فیما یتعلق  
  ".اإلنسان
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  : ةـــــــــمقدم
نتهاء الحرب الباردة دفعت التحوالت في الجغرافیا السیاسیة الكبرى ألوربا إلى إن إ     

تتركز األهمیة حیث إعادة توجیه أفقها اإلستراتیجي صوب البحر المتوسط الجنوبي، 
تبعیة الطاقة واألمن اإلستراتیجیة للبحر المتوسط من منظور أوربي في قضایا الهجرة و 

  .ومكافحة اإلرهاب والتجارة
كان الهدف األساسي من الشراكة األوربیة المتوسطیة التي تأسست في نوفمبر 

أوروبا على الشواغل المتزایدة من عدم  ، أن تكون رد )لیة برشلونةالمعروفة بعم( 1995
  .االستقرار القائم على جناحها الجنوبي
سي أراد االتحاد األوروبي أن یكون أحد أبرز الفاعلین وفي إطار هذا الهدف األسا

یها على التزامها على صعید حقوق اإلنسان في العالم، إذ تنص المعاهدة التي یستند إل
  .)1(بحقوق اإلنسان

ولتعزیز هذا االلتزام، قامت سیاسة الجوار األوروبیة التي أطلقها االتحاد األوروبي 
الحكم ,یها سیادة القانون، الدیمقراطیة بالقیم المشتركة بما ف على التزام متبادل 2004في عام 

  .الراشد واحترام حقوق اإلنسان
ما هي أهم : "لذلك ستكون اإلشكالیة األساسیة التي ستعرض في هذه الدراسة هي

االلتزامات األوروبیة في إطار سیاسة الجوار مع شركاء أوروبا في الضفة الجنوبیة من 
  ."المتوسط
  :ة عن هذه اإلشكالیة ستعرض النقاط التالیةولإلجاب
  مقدمة

 .إطار مفاهیمي:سیاسة الجوار األوروبیة* 
 .تعریف سیاسة الجوار األوروبیة* 
  .أهداف سیاسة الجوار األوروبیة* 
   .القضایا األساسیة التي تعالجها هذه السیاسة* 
 .المتوسطجنوب مع دول  االلتزامات األوروبیة * 
 :في جمیع سیاسات االتحاد األوروبيعامة االلتزامات ال* 



سيمة: دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   سكرةةجامع - طول

- 217 - 

 

االلتزامات العامة التي تنطبق بصفة محددة على العالقات الخارجیة لالتحاد  -     
 .األوروبي

 .االلتزامات المشتركة بین االتحاد األوروبي والبلدان الشریكة -     
 :نسانبعض القضایا األساسیة التي شملتها االلتزامات األوروبیة حول حقوق اإل * 

 .الترویج للدیمقراطیة -     
 .العنف ضد المرأة  -     
  . قضایا الهجرة  -     

 إطار مفاهیمي :سیاسة الجوار األوروبي
 :تعریفها

خالل  2002رة التي طرحت في دیسمبر قت سیاسة الجوار األوروبي من الفكانبث
یغتنم الفرصة التي  على االتحاد أن:اجتماع المجلس األوروبي في كوبنهاغن، ومفادها 

توسع ، من أجل تحسین العالقات مع البلدان المجاورة، ودعا المجلس إلى تأسیس الأتاحها 
عالقات تستند إلى القیم المشتركة مع البلدان التي تقع في الجهتین الجنوبیة والشرقیة من 

  .المتوسط
ي عام الجوار األوروبي بوصفها سیاسة لالتحاد األوروبي، ف سیاسة تم تأسیس

دة في أوروبا حیث تعكس هدف االتحاد األوروبي بتجنب وضع خطوط تقسیم جدی 2004
لنهوض باالستقرار واالزدهار داخل الحدود الجدیدة لالتحاد وما وراءها، بعد توسع االتحاد وا

البلدان المشمولة في سیاسة الجوار األوروبي هي بلدان غیر مرشحة للدخول في عضویة 
  .)2("الشراكة"ي، حیث تستند إلى مصطلح هام هو االتحاد األوروب

یقوم االتحاد األوروبي بالتفاوض مع البلدان المشمولة في سیاسة الجوار األوروبیة 
على وضع خطة عمل محددة مع كل بلد، هذه الخطة هي وثیقة سیاسیة تحدد األهداف 

تتضمن . الذي یتحقق السیاسیة اإلستراتیجیة العامة ونقاط مرجعیة محددة یقاس بها التقدم
لقیم المشتركة، من ضمن خطط العمل مجموعة من األولویات الهادفة إلى تعزیز االلتزام با

تعزیز الدیمقراطیة وسیادة القانون، حقوق االتحادات العمالیة، حقوق األقلیات  :هذه القیم
  .)3(واألطفال

  



جن دول ع ا أثر و ي ور وار ا املتوسطسياسة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وب

- 218 - 

 

 :أهدافها
د عدد كبیر من السكان إن قرب أوروبا من الشرق األوسط وشمال إفریقیا، ووجو 

المسلمین المهاجرین في أوروبا، جعل األوروبیون یضعون دول هذه المناطق ضمن الصدارة 
  .في جدول أعمال السیاسة الخارجیة

  :وتتركز األهمیة اإلستراتیجیة لهذه الدول في أربعة عوامل رئیسة
تشیر : ى سبیل المثالیستوطن أوروبا عدد كبیر من المهاجرین من شمال إفریقیا فعل: الهجرة

 .من سكان المغرب یعیشون في أوروبا% 15التقدیرات إلى أن حوالي 
یعتمد االتحاد األوروبي على الطاقة المستوردة لتلبیة نصف احتیاجاته من : تبعیة الطاقة

 .منطقة شمال إفریقیا
 .رة آنفاأكبر شركاء أوروبا التجاریون یقعون في دول المناطق المذكو : التجارة واالقتصاد

إستراتیجیة "تشیر وثیقة صادرة عن االتحاد األوروبي بعنوان : األمن ومكافحة اإلرهاب.4
اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل : إلى خمسة تهدیدات أمنیة رئیسیة وهي" األمن األوروبي

في مدرید  2004مارس  11والصراع اإلقلیمي، ولعل األحداث اإلرهابیة التي وقعت في 
 .)4(هاجس األمني لدى األوروبیینزادت من ال

األهداف األساسیة لسیاسة الجوار األوربیة مع دول الحدود الخارجیة لالتحاد األوروبي تكمن 
  :)5(في
 .ترقیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في كال الجانبین في مناطق الحدود المشتركة -
 .ومنع مكافحة الجریمة المنظمةمعالجة التحدیات المشتركة مثل البیئة والصحة العامة  -
 .تأمین وضمان الحدود اآلمنة -
 ".من الشعب إلى الشعب"ترقیة التفاعالت  -
حجم األهداف السابقة یعترضها عدد من التحدیات نابعة من الفروق األساسیة التي تمیز  -

هذه  أهم. وتتصف بها المناطق المختلفة على الحدود الشرقیة والجنوبیة لالتحاد األوروبي
  :التحدیات تبرز من خالل ما یلي

 .مستویات مختلفة من التنمیة االقتصادیة -
 .تباین عالي في الدخل االقتصادي -
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 .قضایا البیئة واختالف وجهات النظر في هذه الدول -
 :الجوار األوروبيسیاسة القضایا األساسیة التي تعالجها برامج 

  :مفتاحیة وهيقضایا  أربعةتعالج سیاسة الجوار األوروبي 
ترقیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المناطق على كال من الجانبین في 
الحدود المشتركة والمساعدة على ترقیة االزدهار واألمن على الحدود الخارجیة لالتحاد 
األوروبي، تهدف برامج الجوار والشراكة األوروبیة إلى مساعدة الفاعلین األساسیین من 

 .والخاص إلتاحة فرصة النمو االقتصادي بهذه الدول القطاع العام
العمل سویا من أجل معالجة التحدیات المشتركة في مجاالت مثل البیئة والصحة 
العامة ومنع ومكافحة الجریمة المنظمة، وستواجهه هیاكل االتحاد األوروبي على الحدود 

عن إعادة الهیكلة  تجالشرقیة له تحدیا من نوع خاص ناجم عن التدهور البیئي النا
 .االقتصادیة واإلهمال التاریخي للقضایا البیئیة

تأمین وضمان حدود آمنة، مازالت حدود االتحاد األوروبي الخارجیة تواجه تحدیات 
فیما یتعلق بالبنیة التحتیة األساسیة للحدود واإلجراءات المتعلقة بإدارة عملیات عبورها من 

لى االتحاد األوروبي  .وإ
امج الجوار األوروبي تفعیل االتصال بین المجتمعات المدنیة، والعمل في تحاول بر 

المجاالت االجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة وكذلك تدعیم االتصال عبر الحدود بین جماعات 
  .المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة مما سیدعم ترقیة الحكم المحلي والدیمقراطیة

 :یة قضایا حقوق اإلنسان مع دول حوض المتوسطااللتزامات األوروبیة برعا
 :االلتزامات العامة في جمیع سیاسات االتحاد األوروبي

 02، الفقرة 06تأتي التزامات االتحاد األوروبي باحترام حقوق اإلنسان من المادة 
  : )6(من معاهدة تأسیس االتحاد األوروبي حیث تنص على

یة، كما یضمنها المیثاق األوروبي لحمایة یجب على االتحاد احترام الحقوق األساس"
، وكما یتحصل من التقالید الدستوریة 1950نوفمبر  04حقوق اإلنسان، ومعاهدة روما في 

  ".الشائعة في الدول األعضاء
 :االلتزامات العامة التي تنطبق بصفة محددة على العالقات الخارجیة لالتحاد األوروبي
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شاعةسان ام حقوق اإلنتكرست التزامات التز  احترامها في البلدان األخرى في  وإ
 181و 177التزامین قانونیین ثابتین في معاهدة تأسیس المجتمع األوروبي، فالمادتان 

تنصان على أن سیاسات المجتمع األوروبي في مجال التعاون التقني والمالي إضافة إلى 
  .)7("لحریات األساسیةیجب أن تساهم في تحقیق هدف حقوق اإلنسان وا"التعاون التنموي، 

من معاهدة االتحاد األوروبي على أن السیاسات العامة  11تنص المادة  إلى ذلك إضافة
تطویر الدیمقراطیة وسیادة القانون، واحترام : "في تصبأن والخارجیة لالتحاد األوروبي یجب 
  .)8("حقوق اإلنسان والحریات األساسیة

 :روبي والبلدان الشریكةااللتزامات المشتركة بین االتحاد األو 
باإلضافة إلى االلتزامات العامة التي حوتها االتفاقیات التأسیسیة لالتحاد األوروبي 
هناك بعض المواد التي حوتها االتفاقات اإلطاریة لالتحاد األوروبي مع شركائه وسمیت هذه 

اإلنسان ، وتعتبر مصدرا آخر أساسیا الحترام حقوق "مواد العنصر األساسي"المواد بـ 
  .وااللتزامات المتبادلة في هذا المجال بین االتحاد األوروبي والدول الشریكة األخرى

هذه المواد لالتحاد األوروبي وللدول الشریكة أساسا قانونیا التخاذ مواقف تقدم 
جراءات في حالة عدم الوفاء من أحد الطرفین بالتزاماته نحو  حقوق اإلنسان،  إحتراموإ

  .لبیة واإلیجابیة التي یمكن تطبیقها بما یتواءم مع القانونواإلجراءات الس
ویشیر كل من االتحاد األوروبي ومعظم الدول الشریكة له، إلى اإلعالن العالمي 

ئیة المشتركة بحقوق اإلنسان التي لثنالحقوق اإلنسان بوصفه أساس تحدید مدى االلتزامات ا
  .تستند إلیه عالقات االتفاقیات التفضیلیة

ضافة إلى مواد العنصر الرئیسي هناك مصادر ثالث أخرى أساسیة تساهم في باإل
  :)9(وفاء االتحاد األوروبي نحو احترام حقوق اإلنسان هذه المصادر الثالثة هي

االتفاقیات الخارجیة لالتحاد األوروبي یجب أن تصاغ وأن تنفذ وفقا لمتطلبات 
 .تساهم في حمایة حقوق اإلنسان القانون الدولي العام، بما في ذلك المواد التي

یتعین على الدول المشتركة في نزاعات مسلحة باحترام معاهدات جنیف الصادرة 
 .والتي تؤكد على احترام حاالت حقوق اإلنسان في النزاعات المسلحة 1949سنة 

الفة للقانون الدولي والتي تنص خمن مسودة المواد حول مسؤولیة الدول الم 41المادة 
 :)10(على
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حد ألي انتهاكات خطیرة  یجب على الدول التعاون من خالل الوسائل القانونیة لوضع"      
یجب أن تمتنع جمیع الدول عن االعتراف بقانونیة أي وضع ینشأ انتهاك ). جسمیة أونفسیة(

  ".خطیر لحقوق اإلنسان
  :اإلنسان بعض القضایا األساسیة التي شملتها االلتزامات األوروبیة حول قضایا حقوق

 :الترویج للدیمقراطیة  -1 
في أوائل التسعینات، زاد إدراك أوروبا في الحاجة الماسة التي یتطلبها اإلصالح 

وما یؤدي ذلك إلى تأمین السالم واالستقرار في  - جیرانها–االقتصادي والسیاسي لشركائها 
ی سبانیا وإ طالیا بزمام المبادرة المنطقة األوروبیة، وقد أخذت دول الجنوب وخصوصا فرنسا وإ

  .األوروبیة، وتبنت منفردة العدید من السیاسات للترویج للدیمقراطیة
، أكد االتحاد األوروبي أن النهوض بالدیمقراطیة وحقوق 1991في جوان سنة 

" وجه األساس"اإلنسان یعد عنصرا جوهریا من عناصر سیاسته الخارجیة، وأنه یشكل 
ن من المجلس األوروبي على دور حقوق اإلنسان وسیادة للتعاون األوروبي، حیث شدد إعال

القانون كشرط أساسي إلتمام عملیات الشراكة االقتصادیة بین دول االتحاد وغیره من شركائه 
  .الجنوبیون

توفر الشراكة األوروبیة المتوسطیة إطارا للتعاون بین أعضاء االتحاد وشركائه 
ن الشراكة من سلسلة من االتفاقیات الثنائیة االثني عشر في حوض البحر المتوسط، وتتكو 

باإلضافة إلى إعالن برشلونة الذي ینص على التعاون المتعدد األطراف في قطاعات مثل 
  .)11(الزراعة، الطاقة، السیاسة

اتفاقیات االنضمام إلى الشراكة هي أداة االتحاد األوروبي للترویج للدیمقراطیة، إذ 
د التوقیع على اتفاقیات االنضمام بالمصادقة على مادة تتعلق یلتزم الشركاء المتوسطیون عن

بحقوق اإلنسان، وتنص على االلتزام باإلصالح الدیمقراطي، ویستطیع االتحاد األوروبي 
باالستناد إلى هذه المادة االحتجاج على ارتكاب الحكومات النتهاكات خطیرة لحقوق 

  .)12(اإلنسان، وذلك بإیقاف المعونات األوروبیة
تنص مادة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة المتضمنة في كل اتفاقیة شراكة على عقد 
اجتماعات منتظمة إلثارة المسائل ذات األهمیة على المستوى الوزاري الرسمي، وقد أنشأت 

  .لجنة فرعیة لإلصالح السیاسي وحقوق اإلنسان مع المغرب
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لصحافة واإلصالح كما تحظى مشاریع حقوق اإلنسان وتمكین المرأة وحریة ا
القضائي بأغلبیة التمویل الموجه للقضایا السیاسیة ضمن الشراكة األورومتوسطیة، ولم یوجه 
إال عدد ضئیل من المشاریع نحو اإلصالح المؤسسي، حیث یعارض االتحاد األوروبي 

  .تمویل البرلمانات أو األحزاب أو النقابات بشكل مباشر
 :العنف ضد المرأة-2

حقوق اإلنسان وباألخص مسألة الحریات العامة ناقش أول م قضایا في إطار تدعی
تعزیز دور المرأة في "ما اصطلح علیه بقضیة  2006اجتماع أورومتوسطي في نوفمبر 

من خالل إعداد خطة عمل متوسطیة خماسیة هدفها األساسي هو تدعیم دور " المجتمع
والمدنیة واالجتماعیة واالقتصادیة،  المرأة في المنطقة األورومتوسطیة في الحیاة السیاسیة

فضال عن مكافحة التمییز، وتحسین حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین والتقلیل من العنف 
  .المرتكب ضدها

المالحظ أن هذه القرارات افتقدت إلى الفاعلیة حیث استمرت وضعیة حقوق المرأة 
  :في الدول المتوسطیة في التدهور من خالل

ا حقوق اإلنسان خارج صمیم الشراكة األورومتوسطیة وسیاسة الجوار ما تزال قضای
 .األوروبیة، كما أن االتحاد من أجل المتوسط لم یأت على ذكرها

لم یتم تحدید أهداف واضحة وقابلة للتقییم في إطار خطة العمل الخماسیة السابقة 
بما تحویه  إللتزام، كما ال توجد آلیات متابعة ونقص ا-كما تسمى اسطنبولخطة –الذكر 

 .هذه الخطة حتى لدى البلدان الموقعة علیها
لذلك وضعت الشبكة األورومتوسطیة خطة لتفعیل الحوار في حقوق المرأة ومحاربة 

  :)13(العنف ضدها هي
ضمان تنقیح خطة عمل اسطنبول لجعلها وثیقة تنفیذیة موجزة تتضمن إجراءات 

 .لعنف ضد المرأةمتابعة وتشجع على القضاء على التمییز وا
 :قضایا الهجرة-3

ركزت الشبكة األوروبیة لحقوق اإلنسان على التعاون القائم مع بلدان الشراكة 
األورومتوسطیة في قضایا اللجوء والهجرة، ورغم أن االتحاد األوروبي اعتمد برنامج 
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 بشأن حالة المهاجرین وضرورة ضمان حقوقهم األساسیة في الحریة 2004ستوكهولم سنة 
  :)14(مواثیق التي أقرها االتحاد األوروبي ظلت تعاني منالألمن والعدل إال أن وضعیة او 

المصدر األساسي لبرنامج –لم تصادق العدید من الدول على اتفاقیة جنیف * 
حول المهاجرین والالجئین، وال یمتلك بلدان المنطقة نظام لجوء سیاسي ولیس  -ستوكهولم

 .جئین وطالبي الهجرة إذ من السهولة احتجازهم وترحیلهملالة حمایة ممنوحة یهناك أ
دول جنوب أوروبا نظامیین كانوا أم غیر نظامیین معرضون  المهاجرین إلى* 

بصفة خاصة لكافة أشكال االنتهاكات وتتوفر أمامهم الوسائل القلیلة لإلبالغ عن هذه 
 .االنتهاكات أو لضمان حمایة حقوقهم
المشكلة للشراكة األورومتوسطیة أو المنظمة لسیاسة  وتخلو المواثیق األوروبیة

نتهاك حقوق المهاجرین إل الالجوار األوروبي عن أي ذكر أو معالجة لهذه الوضعیة أو ح
  .من طرف الدول األوروبیة

واكتفت الشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان بالدعوة إلى عقد مؤتمر 
یة ومناقشة حقوق المهاجرین وتعزیز أورومتوسطي بشأن الحصول على الحمایة الدول

  :)15(السیاسات التالیة
یجب أن یحصل طالب اللجوء على إجراءات الئقة في إطار طلب اللجوء وأن 
یكون بوسعهم االستفادة من الحمایة القانونیة التي تحق لهم وفقا للقانون الدولي، وال ینبغي 

 .ملةأن یعاد أي شخص إلى بلد قد یتعرض فیه إلى سوء المعا
 .یجب أن یستفید الالجئ من آلیات الحمایة الدولیة

فضال عن ، "عدم اإلعادة القسریة"یجب على الدول األوروبیة أن تحترم مبدأ 
 .من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان 03بموجب المادة التزاماتها 

ة، إذ أن إلى بلد غیر بلده أو إلى بلد ال یتمتع فیه بإقامة قانونیأال یعاد أي شخص 
إعادة المهاجرین إلى بلدان ثالثة، یعرضهم بشكل كبیر إلى خطر احتجازهم بصورة غیر 

 .قانونیة وتعرضهم لسوء المعاملة
  :ةـــــــــــخاتم

لقضایا حقوق اإلنسان في العدید من بنودها، رغم الدعم األكید للمواثیق األوروبیة 
جي في معظم الدول الشرقیة المتوسطیة أن حقوق اإلنسان تنتهك على نطاق خطیر ومنهإال 
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وفي الوقت ذاته تتعرض لضغط متزاید داخل االتحاد األوروبي مع تزاید انتهاك الحقوق 
األساسیة في مواجهة تحدیات مكافحة اإلرهاب والهجرة غیر الشرعیة على خلفیة مقلقة من 

  .العنصریة وكراهیة األجانب والتعصب
  :نته بالواقع یمكن إدراج المالحظات التالیةومن خالل معالجة الموضوع ومقار 

یستمر القصور الواضح عن ضمان حقوق اإلنسان سواء داخل الدول  -1
أو في دول جنوب البحر المتوسط، حیث یشمل هذا القصور  -حالة المهاجرین–األوروبیة 

یود استمرار االعتقال التعسفي، المحاكمات الجائرة، عقوبة اإلعدام في معظم الدول، الق
المفروضة على حریة التعبیر، عدم حل قضایا االختفاء، انتهاكات حقوق المرأة، تفشي 

 .ظاهرة إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب في جمیع أنحاء المنطقة
أما الدول األعضاء في االتحاد األوروبي فتنتهك حقوق المهاجرین من خالل أنماط 

لمعاملة، وحتى التعذیب من جانب الموظفین الرسمیین، استخدام المفرط للقوة وسوء ا
 .االعتقال غیر القانوني، واإلعادة القسریة لطالبي اللجوء

باإلضافة إلى الهدف األساسي بالترویج لإلصالح االقتصادي والتجارة، تسعى  -2
م االتفاقیات إلى تشجیع اإلصالح السیاسي، غیر أن الجهد الرامي لحفز اإلصالح السیاسي ل

یحقق إال نتائج محدودة، ألسباب لیس أقلها النهج الحذر طویل المدى الذي تبناه االتحاد 
بشكل عام لم یترجم االتحاد . األوروبي بغیة الحفاظ على االستقرار على المدى القصیر

دعواته إلى تشجیع الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان إلى ) كما فعلت الوالیات المتحدة(األوروبي 
ددة تفسر العجز بما فیها اختالف المصالح بین أعضاء ع، وثمة أسباب متملموس عمل

الترویج  هدفها أن عملیة برشلونة لم یكناالتحاد األوروبي مع األخذ بعین االعتبار 
 .لإلصالح السیاسي

أكدت المفوضیة األوروبیة مؤخرا على أن التطویر الرسمي للعالقات سوف  -3
ر القیم والمصالح خاصة فیما یتعلق بالممارسات الدیمقراطیة یقوم على أساس االلتزام بتشاط

واحترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة وسیادة القانون، وینبغي لهذا الموقف أن یترجم 
إلى تطویر العالقات مشروطة بتحقیق إنجازات إلى سیاسات عملیة، تجعل أي خطوة رامیة 

وتؤكد المفوضیة عند هذه النقطة، أن عدم في مجال حقوق اإلنسان واإلصالح السیاسي، 
تفقد سیاسة الجوار األوروبیة مصداقیتها بوصفها أداة فعالة من  أن اتخاذ هذه الخطوة معناه

  .)16(أجل اإلصالح في بلدان الجنوب
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بالرغم من ذلك، إن نجاح أوروبا بالنهوض بالدیمقراطیة وقضایا حقوق اإلنسان 
  :من العراقیل التي یمكن أن تعیق تنفیذ هذه السیاسة الفعاللیس أمرا مؤكدا، فهناك العدید 

 اإلشتراطیةلم یظهر االتحاد األوروبي أو أي من أعضائه التزاما مستمرا باستخدام : أوال 
  .كأداة لتحقیق اإلصالح

  .لم تبد الحكومات في المنطقة استعدادها لتبني إصالح حقیقي: ثانیا 
وروبیة في مجال اإلصالحات السیاسیة وفرض الدیمقراطیة اعتبرت كل المحاوالت األ: ثالثا 

  ).الشركاء(تدخال في شؤون الدول الداخلیة 
  :شــــــــــــالهوام
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