االتحاد األوروبي وجيرانه

م ًعا في مواجهة
التحديات األمنية
نوفمبر /تشرين الثاني 2020

األمان

يدعم االتحاد األوروبي جيرانه

تماشيا مع سياسة الجوار

في الشرق والجنوب من أجل اقامة

األوروبية المنقحة لعام .2015

االزدهار

االستقرار

يعــد األمــن اآلن أولويــة سياســية فــي العديــد مــن الحــوارات الثنائيــة ،ويمــول االتحــاد األوروبــي مبــادرات تســاعد علــى
تعزيــز صمــود البلــدان والمجتمعــات فــي مناطــق الجــوار .وفــي بيئــة ســريعة التطــور ،تتطلــب معالجــة القضايــا المتعلقــة
ومزيجــا مبتكـ ًرا مــن األدوات واإلجــراءات .يعمــل االتحــاد األوروبــي بشــكل وثيــق مــع
باألمــن بكفــاءة جهــودًا مشــتركة
ً
جيرانــه فــي الشــرق والجنــوب فــي المجــاالت األمنيــة التاليــة ،مــع الحفــاظ علــى حقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد فــي
صميــم هــذا التعــاون.
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التصدي لإلرهاب ومنع التطرف

األهداف
•تطوير نظام فعال للعدالة الجنائية.
•مكافحة تمويل اإلرهاب.
•محاربة التطرف واأليديولوجية المتطرفة.
•تعزيز الحوار وتبادل المعلومات.
← يســاعد خبــراء مكافحــة اإلرهــاب /األمــن فــي بعثــات االتحــاد
األوروبــي فــي الجزائــر ولبنــان وليبيــا والمغــرب وتونــس فــي تنفيــذ
هــذا التعــاون

مثال
فــي عــام  ،2019ســاعد دعــم االتحــاد األوروبــي تونــس
علــى االمتثــال للمعاييــر الدوليــة لمكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب.
النتيجة

شــطب اســم تونــس مــن قائمــة مجموعــة
العمــل المالــي.
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تعزيز التعاون في مجال إصالح قطاع األمن
مثال

األهداف
•تحويــل قطــاع األمــن لتعزيــز المســاءلة والفعاليــة
واحتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.

يدعــم االتحــاد األوروبــي إصــاح الشــرطة فــي جمهوريــة
مولدوفــا.

•تقديــم الدعــم لتعزيــز الشــرعية والحوكمــة الرشــيدة
والنزاهــة واالســتدامة فــي قطــاع األمــن.

.3

منع نشوب النزاعات ،وإدارة األزمات واالستجابة لها ،والتعاون في السياسة األمنية والدفاعية المشتركة

مثال

األهداف
•االنخــراط بنشــاط فــي جهــود منــع
نشــوب النزاعــات وإدارة األزمــات وبنــاء
الســام لتحقيــق األمــن واالســتقرار ،مــع
تعزيــز تعدديــة األطــراف واحتــرام القيــم
الديمقراطيــة.

النتيجة

عمليــة ايرينــي ( )EUNAVFOR MED IRINIهــي الجهــة الفاعلــة الوحيــدة
التــي تنفــذ حظــر األســلحة الــذي تفرضــه األمــم المتحــدة علــى ليبيــا.
منــذ إطالقهــا فــي آذار/مــارس  ،2020أجــرت بالفعــل خمــس
عمليــات تفتيــش ،قبالــة الســاحل الليبــي ،لســفن يشــتبه فــي أنهــا تحمــل
أســلحة وأعتــاد ذات صلــة مــن وإلــى ليبيــا .وقــد أطلعــت فريــق
الخبــراء التابــع لألمــم المتحــدة علــى  16تقريــرًا خاصًــا ،تغطــي
أنشــطة طرفــي النــزاع.

النتيجة

مهــام وعمليــات السياســة األمنيــة والدفاعيــة المشــتركة فــي لالتحــاد األوروبــي

تســاعد البعثــات والعمليــات شــركاء
االتحــاد األوروبــي فــي مجــاالت مثل
إدارة الحــدود أو مكافحــة الجريمــة
المنظمــة أو إصــاح قطاعــات األمــن
أو مراقبــة النظــام القضائــي
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النتيجة

ســاهم البرنامــج فــي زيــادة مســتوى ثقــة مواطنــي
مولدوفــا فــي الشــرطة :ارتفعــت نســبة ســكان مولدوفــا
الذيــن يقولــون إنهــم يثقــون فــي الشــرطة مــن ٪31
فــي عــام  2014إلــى  ٪39.5فــي عــام .2019
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بعثات وعمليات أوروبية جارية:
البعثة األوروبية االستشارية بأكرانيا ،بعثة االتحاد األوروبي
للمراقبة بجورجيا ،بعثة المساعدة الحدودية لالتحاد األوروبي
في ليبيا ،عملية القوة البحرية لالتحاد األوروبي في المتوسط
ايريني ،بعثة المساعدة الحدودية لالتحاد األوروبي برفح،
البعثة األوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية

تم نشر أكثر من

تم تدريب ما يقارب

تم صياغة أكثر من

52 7,000 1,500
من النساء والرجال

لدعم الشركاء

شخص في عام
2019

قانونًا ومبادرة قانونية
في عام 2019

تعطيل الجريمة المنظمة

األهداف
•التعطيــل الفعــال ألنشــطة المنظمــات اإلجراميــة وتجريدهــا
مــن قاعدتهــا الماليــة
•محاربــة الظواهــر اإلجراميــة مثــل االتجــار بالســلع غيــر
المشــروعة والتصــدي للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة
واالتجــار باألشــخاص وتهريبهــم.
•التركيــز علــى تعزيــز قــدرة ســلطات إنفــاذ القانــون
والســلطات القضائيــة والمدنيــة وتعــاون الشــركاء
مــع وكاالت العــدل والشــؤون الداخليــة فــي االتحــاد
األوروبــي.

مثال
يدعــم االتحــاد األوروبــي تبــادل المعلومــات والتعــاون فــي
التحقيقــات بيــن مؤسســات إنفــاذ القانــون بشــأن الحركــة
الدوليــة لألســلحة الناريــة غيــر المشــروعة.
النتيجة

مــن خــال دعمــه المالــي لإلنتربــول ،ســاهم االتحــاد
األوروبــي فــي مصــادرة  1.5مليــون يــورو نقــدًا
ومخــدرات فــي عــام  ،2018واعتقــال  17شــخصًا
بتهمــة ارتــكاب جرائــم أســلحة ناريــة فــي العــراق
واألردن ولبنــان والمغــرب.
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تعزيز األمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية
مثال

األهداف
•تقريــب الشــركاء مــن معاييــر االتحــاد األوروبــي
واألطــر القانونيــة والسياســاتية.

مــن خــال مشــروع األمــن الســيبراني فــي الجــوار الشــرقي،
يركــز االتحــاد األوروبــي علــى دول الشــراكة الشــرقي ،علــى
ســبيل المثــال مــن خــال دعــم أمــن االنتخابــات فــي جورجيــا
فــي إطــار االنتخابــات البرلمانيــة لعــام .2020

•تعزيز حوار السياسات بشأن األمن السيبراني.
•تعزيز قدرات الصمود في المجال اإللكتروني.

النتيجة
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قــدم المشــروع مجموعــة مــن األنشــطة حــول األمــن
الســيبراني لالنتخابــات ،والهندســة االجتماعيــة.

معالجة التهديدات الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
مثال

األهداف
•مســاعدة الشــركاء علــى تحســين اســتعدادهم
وقدرتهــم علــى االســتجابة ،بمــا فــي ذلــك مــن
خــال مراكــز االمتيــاز الخاصــة باألســلحة
الكيميائيــة والبيولوجيــة واإلشــعاعية والنوويــة
الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي.
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يوفــر مشــروع ميديبيــت الممــول مــن االتحــاد األوروبــي بنــاء
القــدرات لمنــع ومكافحــة التهديــدات الصحيــة البيولوجيــة أو
الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع اإلنســان لبلــدان البحــر األبيــض
المتوســط ومنطقــة البحــر األســود.
النتيجة

يســاهم المشــروع بشــكل مباشــر فــي اســتجابة االتحــاد
األوروبــي لحالــة طــوارئ كورونــا مــن خــال تعزيــز
الشــبكة اإلقليميــة مــن  22أخصائــي أوبئــة ميدانييــن و
 15زميـ ً
ـا وكذلــك قدراتهــم.

تعزيز حرية الصحافة والتصدي للتضليل

األهداف
اإلعــام
حريــة
•تعزيــز
ومعالجــة التضليــل اإلعالمــي
بجميــع أشــكاله و علــى جميــع
ا لمســتو يا ت .
•دعــم الصحافــة الحــرة وغيــر
المتحيــزة فــي المنطقــة ،علــى
ســبيل المثــال مــن خــال تدريــب
الصحفييــن واإلعالمييــن.

أمثلة
شــاهد أكثــر مــن  500ألــف شــخص حملــة «ف ّكــر قبــل أن تشــارك» علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
أيار/مايــو  2020والتــي تركــز علــى تعزيــز قــدرة الشــباب علــى الصمــود أمــام المعلومــات المضللــة فــي
بلــدان الشــراكة الشــرقية الســت.
يركــز مشــروع «االســتقرار مــن خــال المصالحــة» فــي ليبيــا علــى حوكمــة وســائل اإلعــام ،ومكافحــة
المعلومــات المضللــة ،وتعزيــز الصحافــة المســتقلة ،وتعزيــز بنــاء القــدرات اإلعالميــة .وقــد قــدم دورات
تدريبيــة (عبــر اإلنترنــت) للصحفييــن حــول المعلومــات المضللــة والتحقــق مــن الحقائــق (بمــا فــي ذلــك مــا
يتعلــق بفيــروس كورونــا) وأنشــأت منصــة للتحقــق مــن الحقائــق.
تــم إنتــاج مقطــع فيديــو توضيحــي يتعلــق بالمعلومــات المضللــة بخصــوص عقوبــات االتحــاد األوروبــي
علــى ســوريا ،ممــا اســتتبع نقا ًشــا ناج ًحــا عبــر اإلنترنــت شــارك فيــه أكثــر مــن  17ألــف شــخص.

فــي أعقــاب تفشــي فيــروس كورونــا ،تضاعفــت الجهــود المبذولــة لتعزيــز الصمــود فــي مواجهــة المعلومــات المضللــة فــي منطقــة الجــوار وتحققــت فــي الوثيقــة
المشــتركة «معالجــة المعلومــات المضللــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا – الحصــول علــى الحقائــق الصحيحــة» فــي حزيــران /يونيــو .2020
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