إسرائيل
الجــوار الجنويب

أهم املراحل
ّ
نوفمرب 1995

االمضاء عىل اتفاقية الرشاكة
بني االتحاد األورويب
وإرسائيل التي دخلت حيّز
التّطبيق يف جوان/يونيو 2000

العالقات بني االتحاد
األورويب وإرسائيل
تربــط االتحــاد األورويب وإرسائيــل
عالقــات سياســ ّية وثيقــة وعالقــات
تجاريّــة واســتثامرية مفيــدة للطرفــن
وتعــاون متــن يف املجــال االقتصــادي
واملــايل ويف البحــوث واالبتــكار
والثقافــة واألمــن والتّعــاون إضافــة
إىل التّعــاون بــن الشّ ــعوب.

افريل 2005

االمضاء عىل خطّة العمل بني
االتحاد األورويب وإرسائيل

نوفمرب 2009

االمضاء عىل االتّفاق ّية
اإلضاف ّية بني االتّحاد األوريب
وإرسائيل بشأن ال ّتجارة يف
ال ّزراعة

جوان/يونيو 2013

االمضاء عىل اتّفاق ّية انخراط
إرسائيل يف أفق 2020

جوان/يونيو 2020

متويل االتحاد

• االتحاد األورويب هــو الرشيك التّجاري
ـايس إلرسائيل :سنة  ،2019مثّلت
األسـ ّ
البضائــع األوروب ّيــة  % 32.2من مجموع
واردات إرسائيــل وتلقّى االتحاد األورويب
 % 21.1مــن مجموع صادرات إرسائيل
نحو العامل.
• ســنة ،2018وصلت قيمة املبادالت يف
الخدمــات بني االتحاد األورويب وإرسائيل
 12.2مليار يورو.
• ســنة  ،2018قارب مجموع األرصدة
والصادرة من االســتثامرات األجنب ّية
الواردة ّ
املبــارشة  100مليار يورو.

• تســتفيد ارسائيل من نظام
االعفاء من التأشــرة.
• يف الفــرة املمت ّدة بني 2015
و 2020تن ّقــل  8.415طالب
جامعي ارسائييل
ومد ّرس وموظّــف
ّ
نحو أوروبــا بينام تنقّل 6.582
مــن نظرائهم األوروب ّيني إىل
ارسائيل.

االورويب1

يف إطــار آلية الجوار األوروبية:
• يوفر االتحاد األورويب  2مليون يورو ســنو يًا ملشــاريع التوأمة املؤسســية .يف

عــام  ،2019اســتفادت إرسائيــل من التوأمــة يف مجاالت إدارة النفايــات والتعليم
واالتصــاالت والتي ال تزال مســتمرة.
• تســتفيد إرسائيل ،مع فلســطني* ،من الربنامج اإلقليمي «مبادرة بناء الســام األوروبية» .تســاهم مســاهمة
االتحــاد األورويب الســنوية يف املبــادرة البالغــة  5ماليــن يورو يف دعم وتعزيــز الظروف من أجل حل مســتدام للرصاع
اإلرسائيــي الفلســطيني مــن خالل مشــاريع املجتمع املدين واملشــاركة اإليجابيــة للمواطنني.
• يف عــام  ،2019اســتفادت اإلدارة العامــة يف إرسائيــل مــن  25حد ث ًا ألداة املســاعدة الفنية وتبــادل املعلومات
( )TAIEXالتابعــة لالتحــاد األورويب والتــي تناولــت قضايــا مثل مياه الــرف الصناعي وكفاءة الطاقة وســامة الطرق.
تشــارك إرسائيــل بنشــاط يف  ،Horizon 2020برنامــج االتحاد األورويب اإلطاري للبحث واالبتكار ،واســتفادت من مشــاريع
التعــاون التــي تقــرب من  170مليون يورو ســنو يًا يف الفرتة .2020-2017
تستفيد إرسائيل من متويل القروض ملشاريع البنية التحتية واالستثامرات التي يوجهها بنك االستثامر األورويب مع تدخالت ملحوظة يف
اآلونة األخرية يف تحلية املياه ( 150مليون يورو) واالبتكار يف سياق فريوس كورونا ( 50مليون يورو).
تســتفيد إرسائيــل أيضً ــا مــن الربامج واألدوات املوضوعيــة لالتحاد األورويب ،مثل األداة األوروبية للدميقراطية وحقوق
اإلنســان ،وبرنامــج منظــات املجتمــع املــدين والســلطات املحلية يف إطار أداة التعاون اإلمنايئ مببلــغ إجاميل يزيد عن
 14.6مليــون يورو يف الفــرة املمتدة بني .2020-2014

االستجابة لجائحة كورونا
تشـــارك إرسائيـــل يف دعـــوات مشاريع  Horizon 2020املتعلقة بإجراء أبحاث يف عالجـــات فريوس كورونا واالختبـــارات
واللقاحات.
*جميــع الربامــج متطابقــة مــع املتطلّبــات املدرجــة يف «املبــادئ التّوجيه ّيــة املتعلّقــة مبــدى أهل ّية الكيانــات االرسائيل ّية وأنشــطتها يف األرايض التــي تحتلّها إرسائيل منــذ جوان/يونيو »1967
املنشــورة يف الجريــدة الرســم ّية لالتحــاد األورويب بتاريــخ  19جويلية/يوليــو  .2013تشــر جميــع األرقــام إىل منح التمويل مــا مل يتـ ّم التّنصيص عىل خالف ذلك.
ـكل دولة عضو تجاه هــذه القض ّية.
الخاصة بـ ّ
ـس باملواقف
ّ
*ال ميكــن تفســر التّســمية عــى أنّهــا اعرتاف بدولة فلســطني وهي ال متـ ّ

املصدرEU Data :

ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement | facebook.com/EUnear | twitter.com/eu_near

آخر تحيني 2021/03 :

املصادقة عىل اتفاقية
الطريان بني االتحاد
األورويب وإرسائيل «األجواء
املفتوحة» (املعمول بها منذ
سنة  )2013مام أدى إىل
انخفاض كبري يف أسعار تذاكر
الطريان إضافة إىل ارتفاع
كبري يف عدد الرحالت الجوية
والركاب والسياح.

ال ّتجارة
واالستثامر

التنقّل
وErasmus+

