
 

 
 بٌان صادر عن وفد من منظمات المجتمع المدنً العربً

 
 بعد زٌارة مدافعة الى االتحاد األوروبً

 
 3102تشرٌن الثانً/نوفمبر  8كسٌل برو

 
 
قام وفد من شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة بزٌارة الى بروكسل بٌن الرابع والثامن من شهر  

، حٌث التقى بفاعلٌات فً المفوضٌة االوروبٌة وفً البرلمان االوروبً والجمعٌة 2013نوفمبر/تشرٌن الثانً 
البرلمانٌة االورومتوسطٌة والمجتمع المدنً االوروبً. وقد ركز الوفد على خمس قضاٌا أساسٌة شكلت محور 

الذي نظمه خالل الزٌارة بمشاركة منظمات  اللقاءات وجلسات االستماع فً البرلمان االوروبً وكذلك فً المنتدى
 المجتمع المدنً االوروبً وممثلٌن عن المفوضٌة والبنك االوروبً لالستثمار:

 
العالقة االوروبٌة العربٌة فً المجال السٌاسً السٌما فٌما ٌتعلق بتحدٌات االنتقال الدٌمقراطً التً تواجهها بعض (1

 .رٌادول وشعوب المنطقة وتحدٌدا فً مصر وسو
وضات التً انطلقت ( العالقة االوروبٌة العربٌة فً المجال االقتصادي والسٌما فً مجال العالقات التجارٌة والمفا2

 .الحرة المعمقة والشاملة ةالتجاراتفاقٌات مع المغرب حول 
 .( السٌاسة االوروبٌة الخاصة بالمساعدات الخارجٌة والعالقة مع المجتمع المدن3ً
  .والسالم فً المنطقة باألمنلمتعلقة ( القضاٌا ا4
 ( الهجرة وحركة المواطنٌن بٌن ضفتً المتوسط.5
 

 وفً ختام الزٌارة صدر عن الوفد البٌان التالً:
 

 :اوال: استجابة االتحاد األوروبً للتحوالت الدٌمقراطٌة فً المنطقة العربٌة
تحاد األوروبً بنقد سٌاساته السابقة التً غضت فً سٌاق تفاعله مع التغٌرات الجارٌة فً المنطقة العربٌة، قام اال

النظر عن التعامل مع األنظمة االستبدادٌة والقمعٌة وضحت بقٌم الحرٌة والدٌمقراطٌة فً سبٌل المحافظة على األمن 
رات لدعم التحوالت، ولكنه لم ٌؤسس لرؤٌة ، وأطلق بالفعل مجموعة من المبادواالستقرار ومصادر الطاقة

منحى  ال تزال بتحوالت ذاتو، خاصة تلك التً مرت د صٌاغة عالقته مع الدول العربٌةجدٌدة تعٌ استراتٌجٌة
 فس النسق واآللٌات مع األنظمة القائمة فً البلدان التً لم تشهد ثورات.نثوري، حٌث استمر التعاون ب

حاد األوروبً على المجرٌات فً االستجابة البطٌئة من قبل االت وقد انعكس غٌاب الرؤٌة المتناسقة والشاملة 
والتحوالت السرٌعة فً مصر، وأدى الى حالة من التردد فً بناء موقف مبنً على حقوق االنسان ومبادئ 

 الدٌمقراطٌة الصحٌحة وتوفٌر الدعم لبناء حوار وطنً شامل فً مواجهة االنقسامات العمٌقة فً هذا البلد.
على المساهمة فً تحقٌق تسوٌة سٌاسٌة فً سورٌا بعد مرور  كما ظهر ضعف االتحاد األوروبً فً عدم قدرته

سنتٌن من العنف المتصاعد واالنتهاكات الخطٌرة لحقوق االنسان من قبل النظام وبعض الجماعات المسلحة 
 المعروفة بتطرفها فً هذا الصراع الدامً.

 
 :التنموي تجاه البلدان العربٌة والنموذجثانٌا: فً السٌاسات االقتصادٌة 



تبعة فً البلدان العربٌة، والموجهة والمدعومة من طرف االتحاد اظهرت الثورات العربٌة أن النماذج االقتصادٌة الم
األوروبً، فشلت فً اطالق عملٌة التنمٌة وتعزٌز واقع الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة. وعلى الرغم من اقرار 

وتناغمت  فً اطار شراكة دوفٌل، مرجعتٌهااالتحاد األوروبً بهذا، اال ان السٌاسات األوروبٌة بعد الثورات تشكلت 
تماما مع سٌاسات المؤسسات المالٌة الدولٌة القائمة على تروٌج المزٌد من تحرٌر التجارة والتموٌل والخصخصة 

 وجذب االستثمارات األجنبٌة المباشرة، وكذلك التقشف على صعٌد الموازنة العامة للدولة.
لشاملة كأداة للنمو االقتصادي واستقطاب وبدأ االتحاد األوروبً ٌدعو الى اتفاقٌات التجارة الحرة العمٌقة وا

االستثمار، دون اجراء أو إتمام تقٌٌم حقٌقً لألثر التنموي لالتفاقٌات التجارٌة السابقة، مع وجود محاذٌر مرتبطة 
بالقطاعات التً ٌتم التفاوض على تحرٌرها. فتحرٌر الخدمات قد ٌشكل خطرا على حق المواطن فً الحصول على 

الوطنً فً  لإلنتاجٌة من تعلٌم أو صحة أو مٌاه. كما أن تحرٌر المشترٌات العمومٌة ٌشكل منافسة الخدمات األساس
قطاع حٌوي فً البلدان العربٌة. وحماٌة المستثمر األجنبً وفق الشروط المتعارف علٌها من شأنها أن تقوض 

لقطاعات االنتاجٌة الوطنٌة. وعلى الرغم المساحة السٌاسٌة المتاحة للحكومات لتوجٌه االستثمارات بما ٌخدم مصالح ا
 ةزأومجتمن هذه المحاذٌر ٌقوم االتحاد األوروبً بتقٌٌمات أثر االستدامة بشكل متسرع ، مستخدما معاٌٌر كمٌة 

لقٌاس وتقٌٌم االثر ودون اجراء مشاورات شاملة مع الجهات المعنٌة. وللتسرٌع فً تنفٌذ األجندة التجارٌة االوروبٌة 
التحاد األوروبً المؤسسات المالٌة والمساعدات للضغط على الحكومات للموافقة على الحزمة المعروضة ٌستخدم ا

 من مساعدات واتفاقٌات تجارٌة مما ٌقوض قدرتها على التفاوض وصٌانة األولوٌات االقتصادٌة الوطنٌة.
فٌر الحماٌة له على اعتبار ان هذا فً السٌاق نفسه، تنحى سٌاسات االتحاد األوروبً نحو دعم القطاع الخاص ، وتو

القطاع هو الرافعة األساسٌة للنمو ولخلق فرص العمل. وٌتبٌن ذلك بشكل جلً من خالل مشارٌع البنوك األوروبٌة 
التً تركز معظم استثماراتها على الشراكات بٌن القطاعٌن العام والخاص مع ما تمثله هذه المشارٌع من دٌون 

وتعمل المفوضٌة األوروبٌة مع المؤسسات المالٌة على تعزٌز آلٌات دمج  الوطنٌة.  مستقبلٌة على الموازنات
(Blending بٌن المساعدات التنموٌة واالستثمارات الخاصة ، علما أن النتائج التنموٌة لمثل هذه العملٌة قد ال )

( الوطنٌة للدول النامٌة فً حٌن أن Ownershipٌكون لها انعكاسات اٌجابٌة على التنمٌة. كما انها تقوض الملكٌة )
 هذا ٌعتبر شرطا اساسٌا فً أي جهد تنموي ٌرمً الى تأمٌن االولوٌات على الصعٌد الوطنً.

  
 :ثالثا: فً العالقة مع المجتمع المدنً

على الرغم من الخطوات االٌجابٌة التً اتخذت من قبل المفوضٌة االوروبٌة لتوسٌع مشاركة المجتمع المدنً فً 
اغة السٌاسات، وفً التشاور من اجل تطوٌر العالقات االوروبٌة المتوسطٌة، ال زال هناك الكثٌر من الجهد صٌ

لتفعٌل هذه المشاركة وافعالها. فتعدد االلٌات ال ٌعنً بالضرورة نجاعة فً الدور ولكنه قد ٌؤدي الى تشتٌت الجهود 
لى حد بعٌد على اختٌار المنظمات الشرٌكة او القرٌبة من الى ان االلٌات ال زالت تقتصر ا باإلضافةواالمكانٌات، 

المؤسسات المستقلة.  من االتحاد االوروبً او من الحكومات العربٌة من دون ان تتوسع دائرة العالقات لتشمل المزٌد
ت لٌات الوصول الى التموٌل ال زالت معقدة وغٌر متاحة للمؤسسات القادرة على التعامل مع التحدٌاآكما وان 

لٌات البٌروقراطٌة فً المفوضٌة تقتصر على العالقة مع اآل المشاوراتاالدارٌة واللوجستٌة المقترحة. واخٌرا فان 
 من دون ان ٌعنً ذلك القدرة على الوصول الى مراكز صنع القرار الحقٌقٌة على المستوى الوزاري والسٌاسً.

ة لتحقٌق انتقال دٌمقراطً أقل كلفة الى جانب التقٌد بقٌم ان مشاركة المجتمع المدنً تساهم فً دفع اآللٌات الضامن
حقوق االنسان على المستوٌٌن التشرٌعً والممارسً. كما تكمن أهمٌة مد الجسور مع منظمات المجتمع المدنً فً 
المنطقة العربٌة وباألخص فً دول ما ٌسمى فً "الربٌع العربً" فً توفٌر المناخ المالئم لالنتقال السٌاسً 

خطاء المرحلة الماضٌة التً كان من أبرزها أ صالح مختلف االطراف، وعدم تكرارصوٌب العالقات بما ٌضمن موت
اكتفاء االتحاد األوروبً بالتشاور والتعاون مع الجهات الحكومٌة واالمتناع عن التفاعل مع المنظمات المستقلة فً 

القفز  باإلمكانن فرض المجتمع المدنً نفسه، ولم ٌعد الحركات االجتماعٌة. وقد تغٌر هذا الوضع بشكل واضح بعد أ
 على هذا المعطى الحٌوي.

  
 :رابعا : فً مجال الهجرة وانتقال المواطنٌن

المختلفة الكثٌر من االشكالٌات التً تعٌق القدرة على التنقل  بأشكالهاالزالت تعتري مسألة حركة المواطنٌن والهجرة 
خٌرة التً تمثلت بغرق عشرات المواطنٌن المهاجرٌن من شمال افرٌقٌا ومن بٌن الضفتٌن. وقد أتت االحداث اال

الدول التً تشهد نزاعات مسلحة السٌما فً سورٌا طلبا للمأوى االمن، لتؤكد على خطورة هذا الجانب فً العالقة 
 مع االتحاد االوروبً.



لج التحدٌات ، ال بل ٌزٌد فً تعقٌدها بحٌث ال وكان ال بد من التركٌز على أن التعاطً االمنً مع هذه المسألة ال ٌعا
ٌجوز ان تتحول الدول الشرٌكة فً جنوب المتوسط الى حرس للحدود االوروبٌة. لذلك ٌجب مقاربة هذا التحدي من 
زاوٌة حقوق االنسان، حٌث ان تحقٌق التكامل بالمقاربة الحقوقٌة فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة 

ٌة والبٌئٌة من شانه المساهمة فً معالجة هذا الخلل الكبٌر فً العالقات العربٌة االوروبٌة. فالعٌش بكرامة واالجتماع
حٌث تصان الحقوق فً المشاركة السٌاسٌة الفاعلة واٌجاد فرص العمل الالئق وتحقٌق المساواة من شأنه أن ٌخفف 

وروبٌة تواجه أزمات مالٌة واقتصادٌة وتناقص حاد فً من الرغبة فً الهجرة الى الشمال، علما أن معظم الدول اال
 فرص العمل مما ٌزٌد االمر سوءا، وٌجعله اكثر الحاحا للبحث عن سٌاسات بدٌلة وإجراءات عاجلة.

  
ومن جهة ثانٌة، فان النظر فً تسهٌل الحصول على تأشٌرة الدخول الى اوروبا للعمل أو للدراسة أو فً مجال 

مسألة ضرورٌة ، كما ان تخفٌض تكلفة الحصول على التأشٌرة ٌساهم فً تعزٌز اواصر  التبادل الثقافً بات
 روبٌة العربٌةوالعالقات والشراكة وٌساهم فً التخفٌف من التحدٌات التً تعتري العالقات اال

  
 :خامسا: الصراع العربً االسرائٌلً

اٌجابٌة لجهة اإلقرار بوجود انتهاكات اسرائٌلٌة متواصلة، وكذلك عدم االعتراف اتخذ االتحاد االوروبً خطوات 
صدار المبادئ التوجٌهٌة تنفٌذا لقرار مجلس إمن خالل  1667ٌة خلف حدود العام الفلسطٌن لألراضًباالحتالل 

. إن هذه الخطوة 67الـ طر القائمة" وراء حدودة البضائع والسلع الواردة من "األوزراء الخارجٌة االوروبً لمقاطع
االٌجابٌة ٌجب أن تستكمل بالعمل من أجل إزالة االحتالل ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ووقف 
 االستٌطان وتهوٌد القدس والعمل على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطٌنً ال سٌما الحق فً تقرٌر المصٌر.

زالة االحتالل، لذلك إحقوق االنسان و ساس احترامأال على إام ال ٌمكن ان ٌقوم ان السالم العادل والشامل والمستد
روبً الذي ٌرتكز فً مبادئه وسٌاساته الى الدٌمقراطٌة والعدالة والحقوق والى اعالن برشلونة وٌمكن لالتحاد اال

التوصٌات الصادرة عن  حول قٌام منطقة اوروبٌة متوسطٌة ٌعمها االمن والسالم أن ٌعمل على تطبٌق 1665للعام 
البرلمان االوروبً بتجمٌد الشراكة مع اسرائٌل ما لم تلتزم بحقوق االنسان وقرارات الشرعٌة الدولٌة والقانون 

 الدولً.
 
 


