
 
 

نداء وفد "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" إلى االتحاد األوروبي لتحمل مسؤوليتو التاريخية في 
 ترسيخ شراكة عالمية إلنشاء منطقة مهمة للتعاون السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي

 ةقّدمم

االحتاد األورويب والعامل العريب على مر السنُت مصَت القرب اصتغرايف، والتعاون االقتصادي والسياسي على عدة تقاسم "
وتاريخهما  االثقافية التي شكلت تراثهموالتبادالت البشرية و  اتتاريخ طويل من التالقحلعاظتُت الكبَتين ولجبهات. 

 قدرة كال العاظتُتيف يف حاالت كثَتة  سوء الفهممن حاالت ات و تركة من الصراع أثرت . ومع ذلك،وقيمهما المشتركة
من عربية شاملة  –أوروبية وإنشاء منطقة  إسًتاتيجيةالستفادة من ىذا التكامل الطبيعي من أجل إقامة شراكات على ا

العقبات، اضتقيقية  كل العامل العريب مسؤولية تارخيية للتغلب علىو كل من االحتاد األورويب وحيمل  . االستقرار واالزدىار
لتعاون السياسي امناطق  بسهولة إنشاء واحدة من هاواظتتخيلة، والعمل اصتاد على تدعيم الشراكة العاظتية اليت ديكن

 ". يف العامل اظتهمة واالقتصادي

 6106 الثاين/نوفمرب تشرين 4و 3عقد يف اليونان يف  العريب الرفيع اظتستوى األول الذي –األورويب اظتنتدى العاظتي  أكد
من ىذا  كن جزءاً نمنظمات غتتمع مدين من اظتنطقة العربية، مل وحنن ككما وردت أعاله.  العربية –األوروبية أمهية الشراكة 
" العربية –األوروبية الشراكة  منالتحول إلى نموذج جديد وجهة نظرنا حول " ومل نتمكن من التعبَت عناظتنتدى، 

 .للمنتدىالرئيسية  واييعاظتمن  اً باعتباره واحد

الحتاد األورويب من أجل لقاء مسؤولُت موجهة إىل ا ،باشرةملقاءات دعوة  نظمنا، 6100 انتفاياتمنذ و ومع ذلك، 
واسعة وورش عمل أعمال حبثية من انبثقت نعرب عن األفكار والتوصيات اليت كي يف االحتاد األورويب  وصناع سياسات 

معاصتة اصتوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية اظتختلفة من إىل الوطٍت واإلقليمي. وهتدف أىدافنا  اظتستويُتأجريت على 
 الشراكة.

لسياسة الجوار األوروبية،  3122عام ال مراجعة لبو خالىو ما طالبنا  العربية – لشراكة األوروبيةًا لجديدًا سردإن 
رصدنا بنشاط تنفيذ و . 3122عام الفي  تمداعت   التي ةبية الجديدعلى سياسة الجوار األورو أيضًا ما ينطبق وىو 

شراكة إلى مستمر  في شكلا ونعلى مدى عقدين من الزمن منذ إعالن برشلونة، ودع العربية – الشراكة األوروبية
البحر المتوسط، وضمان المسؤولية  في الدول المطلة علىوحقوق اإلنسان والسالم واالزدىار  التنميةتخدم 



 
 

على ومركزًا ية وروبالمركزية األ مقتصرًا علىعندما يبقى ما يسمى نقلة نوعية في الخطاب  لكنلمتبادلة والمساءلة. ا
على تعاون ما تقتصر مساعي تحديات مثل اإلرىاب والالجئين والهجرة مع نهج قائم على األمن؛ وعندلالتصدي 

قصيرة، نعتبر أن النتائج  ةرؤي ومن ضمن ة والسياحة أساساً التجارة واالستثمار ودعم البنية التحتية وقطاعات الطاق
 في المنطقة. للناسالحتياجات الحقيقية لدون معالجة من و ظل محدودة ستالمتوقعة 

ويف ىذا السياق، ويف يوء التطورات األخَتة، مبا يف ذلك إعادة النظر يف التوافق األورويب حول التنمية، وإطار اعتجرة 
العربية أن تؤديو حالياً يف تنفيذ  –الذي ديكن للشراكة األوروبية  ستثمار اطتارجي األورويب والدوروإطالق خطة االاألوروبية، 

 ، اعتمدنا معاً ىذا اظتوقف اطتاص بالسياسات للتعبَت عن ىواجسنا األساسية:6131جدول أعمال العام 
الحتاد األورويب واظتواطنُت األوروبيُت مبا يف ذلك إىل اى بالنسبة واظتخاوف اظتتعلقة بالالجئُت ذات أولوية قصو  اعتجرةإن . 0
السنوات اظتايية. خالل فعل على موجة كبَتة من اظتهاجرين إىل أوروبا واعتجمات اإلرىابية يف فرنسا وبلجيكا وأظتانيا ال ودرد
على  اً متزايد اً وروبية، تركيز تنفيذ سياسة الجوار األو جدول أعمال االتحاد األوروبي  يتضمنعالقة، تطور ذي يف و 

أمهية الشراكة يف معاصتة اعتجرة باعتبارىا قضية عاظتية  يٍتَت تؤكد اظتمثلة العليا نائبة الرئيس موغ. الهجرة ومكافحة اإلرىاب
حتويل تركيز سياسة اصتوار  فإن. ومع ذلك، 1لول مشًتكةوحبلمسؤوليات ل تقاسمبإىل جنب  ؤكد أن علينا أن نعمل جنباً تو 

أداة للتعامل مع أزمة  إىل جعلهاويمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسان والدديقراطية واضترية  اظتساواةمعاصتة عدم  مناألوروبية 
وع الشراكة أداة حقيقية لتعزيز احًتام التن على جعل خطراً أيضاً خطوة صعبة. والواقع أن ىذا التحول يشكل يُعترب الالجئُت 

نصف أو ال: للمهاجريناظتخاوف اظتعادية تتزايد ، 2دراسةالثقايف. فمن اظتثَت للقلق أن يف ذتان من الدول األوروبية اليت مشلتها 
يف ىذا السياق، يتعُت على االحتاد األورويب و احتماالت اإلرىاب يف بالدىم.  سيزيدونُت قبلالالجئُت اظت يعتربون أنأكثر 

سياسة اصتوار األوروبية على معاصتة عدم اظتساواة على ؼتتلف اظتستويات: اصتغرافية والعرقية واإلثنية تنفيذ  أن يكفل تركيز
 يًتافقىذا ينبغي أن و يمن غتموعة جديدة من أولويات الشراكة. من رئيسية الولوية األ باعتبارىا ةيوالدينية والعمرية واصتنس

يمان و اسات يف غتاالت التجارة واالستثمار والتنمية وسياسات اظتعونة لسيلإلنتاجية ومراجعة لقدرات وتعزيز للمع دعم 
 اتساق السياسات.

                                                      
األورويب: االستثمار يف الشراكة، خطة أوروبية لالستثمار اطتارجي لتحقيق أىداف التنمية خطاب اظتمثلة السامية نائبة الرئيس فيديريكا موغَتيٍت يف اضتدث اصتانيب لالحتاد  1

 .اظتستدامة ومعاصتة جذور أسباب اعتجرة
fewer-terrorism-more-mean-will-refugees-of-wave-fear-http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-من مركز بيو للبحوث  2

jobs/. 

http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/


 
 

"األمن" يف تنفيذ سياسة اصتوار  علىزيادة الًتكيز  إىلاعتجرة غَت الشرعية تدفقات الالجئُت و  من. أدى القلق الشديد 6
إطار سياسات الهجرة تستند األولويات داخل يف الواقع، و ( نفسو. MPFعن إطار سياسات اعتجرة ) األوروبية، فضالً 

دتكُت و ، اإلعاداتإنقاذ األرواح يف البحر، وزيادة األولويات ىذه وتشمل . على أوروباعلى المخاوف األمنية المرتكزة 
 تنمية دول العامل الثالث "من أجل معاصتة دعمالبقاء أقرب إىل الوطن، وعلى اظتدى الطويل،  مناظتهاجرين والالجئُت 

ما يقرب منذ ماليُت الجئ سوري يف دول اصتوار  ستسةحوايل  يعيشيف الواقع،  .3"األسباب اصتذرية للهجرة غَت النظامية
قوق ضتإىل انتهاكات  يف ىذه البلدان، بل يؤدي أيضاً  كبَتاً   تنموياً  سنوات وحىت اآلن. وىذا يشكل بويوح حتدياً  ستمن 

من  الالجئُت أقرب إىل الوطن، عمالً  منح األولوية لبقاءاختيار االحتاد األورويب ليس  جئُت. يف الواقع،اللاطتاصة بااإلنسان 
االلتزامات القانونية لالحتاد األورويب أن إىل البلدان اجملاورة. وعلى الرغم من للعبء غترد نقل  بل تقاسم األعباء أعمال
اظتخاوف األمنية تتسم  دات األمم اظتتحدة ذات الصلة،يف معاى اً طرف نون الدويل ضتقوق اإلنسان، لكونومن القا مستمدة

اليت ختصص ، 6107للعام  اظتعتمدةكذلك تبُت موازنة االحتاد األورويب يف ىذا النهج.   جداً مرتفعة بأهنا لالحتاد األورويب 
اظتخاوف األمنية  ية،اإلرىاب نشاطاتالمنع اصتردية ومكافحة يف ساعدة اظتلتعزيز اضتماية على حدود أوروبا و  األموالمن  مزيداً 
يتعين على االتحاد األوروبي إعادة النظر في النهج، يف ىذا السياق، و تسيطر على جدول أعمال االحتاد األورويب.  اليت

تفكيك الخطاب و تقاسم المسؤولية، لمع نظام أكثر كفاءة للهجرة مستندة إلى الحقوق التحول إلى سياسات و 
في االتحاد األوروبي ىو األساس لتكاثر الحدود أمن التركيز على الواقع، فإن مجرد في و الحدود.  الخاص بتأمين

على طرق الهجرة إلى االتحاد األوروبي ويقوي شبكات التهريب. وباإلضافة إلى ذلك، يتعين على االتحاد  خطاراأل
ى وجو الخصوص، يجب أن علو األمنية على الجانبين.  خطارلتعامل مع األل األوروبي اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً 

سياسة واضحة للتعامل مع المقاتلين  تنفيذإلى الدول العربية، ويجب  ينيتوقف تدفق المقاتلين المتطرفين األوروبي
 ."الدولة اإلسالمية" ومع أسرىميعودون اآلن من المناطق التي تسيطر عليها الذين 

توطُت  إعادة"مساعدة الدول األعضاء على التنموي الذي سي خصص لـ  الدعمإشكالية  ماثلةوبالمثل، ال تزال . 3
أولئك الذين ال  وإعادةاضتق يف البقاء يف أوروبا  ديلكونالالجئُت وإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، ودمج أولئك الذين 

ع الالجئُت، ينبغي إنشاء الدول األعضاء مب اطتاصة مارساتاظتسياسات و البسبب االختالفات الكبَتة بُت و  .4ديلكونو"

                                                      
3
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_en.htm. 

4
 http://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/2017-eu-budget-adopted-with-more-for-migration-

security/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&utm_term=Autofeed#link_time=1480670620. 
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http://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/2017-eu-budget-adopted-with-more-for-migration-security/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Facebook&utm_term=Autofeed#link_time=1480670620


 
 

واالندماج يف اجملتمع،  ،آليات إيافية ظتساعدة اجملتمعات اظتدنية يف دول اظتنطقة للتعامل مع الالجئُت )السكن، وتعليم اللغة
ة الرسمية حول معالجة عدم المساواة وتحديات التنمية تنمويالمساعدة ال تتمحورومع ذلك، ينبغي أن وما إىل ذلك(. 

 استخدام المساعدات التنموية الرسمية في مزيد من النفقات المتعلقة باألمنتجنب ى االتحاد األوروبي ويتعين عل
منظمة يف ة تنمويلجنة اظتساعدة الالرفيع اظتستوى ل إىل االجتماع بالنظرو يف الواقع، و . وكأداة لمتابعة جدول أعمالو األمني

ة الرشتية األىلية مصدر قلق تنموياظتساعدة ال يبقى التغيَت الطارئ على، 6106فرباير شباط/يف االقتصادي والتنمية التعاون 
ة الرشتية، تنمويمستحق من اظتساعدة الاظتهاجرين كجزء  تكاليف ودمجاألمن والدفاع  فالًتكيز على. يُترئيسي للشركاء اصتنوب

ية فاعلالتزام االتحاد األوروبي تجاه مبادئ وعلى . 6131عام التنمية اظتستدامة وجدول أعمال تنفيذ العرقل وسائل ي
. اً ثابتأن يكون  ،الشراكات من أجل التنمية والمساءلة المتبادلةو  مية، بما في ذلك الملكية الوطنية والشفافيةالتن

أي جانب من  تجنبفي  أساسيان ىماية، و إلى جنب مع اتساق السياسات التنم هذه المبادئ، جنباً وااللتزام ب
إلى المنطقة )التجارة واالستثمار الموجهة سياسات االتحاد األوروبي يمكن أن تفضي إليها لسلبية التي ا جوانبال

 ... الخ(.والهجرة والتنمية والمساعدات

يبقى دعم البنية التحتية لالستثمار الخاص، وذلك في المجاالت الرئيسية للتعاون بين االتحاد األوروبي والمنطقة . 4
يف ىذا الصدد، و إىل التنمية واظتساواة والرخاء.  جتربة اظتنطقة أن غترد النمو مل يؤد   تكشف. مو الشامل"من أجل ضمان "الن

اً وتوزيعمنصفة يضمن زتاية اجتماعية ف، الشامل النمو يف شأنتنفيذ سياسة اصتوار األوروبية معايَت وايحة أن يتبع ينبغي 
التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،  جيب أن يكون يمان.. اخل. وعالوة على ذلك، جيب أن .يرائب عادلةلثروة، و عاداًل ل

دعم ال ىذايمن ومن البنية التحتية. اظتقّدم إىل دعم ال يًا يفمركز  ،الغذاء واظتاء والسكن الالئق والتعليم والعمل للجميعو 
وؽتك نة لفرص للقطاع اطتاص باعتبارىا مقد مة ليف اظتنطقة، لمؤسسات اظتالية األوروبية ًا لإشراكأيضًا شراكة الأولويات تقّدم 

ينص على من االتحاد األوروبي تفويض واضح  الخاصللقطاع اظتقّدم اظتستمر  للدعمجيب أن يكون و لتدخالت مالية. 
قيمة بنتاجية القطاعات اإل يحّسن وأنأن إشراك القطاع الخاص يعزز اإلنتاجية والقدرة التنافسية في البلدان الشريكة 

القطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من  إخراجعلى  لقطاع الخاص أكثر تركيزاً الدعم لمضافة. وينبغي أن يكون ىذا 
تعزيز الشفافية واظتساءلة واظتسؤولية ل. ومع ذلك، فإن عدم وجود أي آلية للتشغيل رئيسياً  ل مصدراً تشكّ  غير الرسمي إذ

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ما  يف شأن قانوناً  اً ملزم اً دولي اً صكفإن ىو التحدي الرئيسي يف ىذا الصدد. يف الواقع، 
عمال يف حُت أن التزام االحتاد األورويب للمبادئ التوجيهية لألمم اظتتحدة يف منتدى األو يف يوء ذلك، و . زال مفقوداً 



 
 

 أن يحمل لواءاالتحاد األوروبي  ي توقع في الواقع منىو مويع ترحيب،  61065حقوق اإلنسان لألمم اظتتحدة و 
أو الخاص أو القطاعات سواء من القطاع العام  ،حماية الحقوق والمعايير الملزمة من التهديدات المختلفة

 إذ يشجعتنفيذ سياسة الجوار األوروبية،  ن يميلأيجب . وعالوة على ذلك، اعتماد صك ملزم قانوناً و  ،العسكرية
والتدفقات المالية غير  ،المالذات الضريبيةو غير الرسمي، والقطاع محاربة الفساد،  ، إلىمشاركة القطاع الخاص

، يتعين على االتحاد األوروبي ضمان تقديم تقارير منتظمة من الشركات األوروبية والشركات ووفق ذلكالمشروعة. 
 .التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان تأثيراتها فيإلى جنب مع  دفع الضرائب، جنباً  حولالخاصة 

عقد في كانون ت  وق األوروبي للتنمية المستدامة ستنظيم الصند في شأنوبالنظر إلى أن المناقشات . 5
من التي االستثمار الخارجي األوروبي  /منصةخطةبمخاوفنا فيما يتعلق  إلثارة، علينا أن ننتهز الفرصة األول/ديسمبر

. هتدف اطتطة إىل تعزيز إمكانات القطاع للجوار الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة المخصصشأنها أن تستفيد من 
القطاع اطتاص ويمان اظتساءلة. ب اطتاصةالشفافية بدون أي التزام من  لكناطتاص األورويب لالستثمار يف البلدان الشريكة، 

فيما خيص دفعة قوية  دتلكحوار حول الشراكات بُت القطاعُت العام واطتاص، وبالتايل على تنص اطتطة  ،الوة على ذلكوع
الدول العربية، ما أدى من فًتة طويلة  ىذا النموذج متبع منذتنفيذ النموذج االقتصادي الليربايل اصتديد يف البلدان الشريكة. 

تركيز الثروة يف  اليت تزيدلنموذج يفضل رأشتالية احملاسيب هذا افعدم اظتساواة والظلم على عدة مستويات. حاالت من إىل 
، تكشف بُت القطاعُت العام واطتاصفيما يتعلق بتعزيز الشراكة و . وعالوة على ذلك، وراءىاأقلية وترك األغلبية أيدي 

لخدمات العامة، مع عدم وجود اصتهات القائمة اظتقدمة ل ةتتعلق مبجرد خصخصالشراكات ىذه حاالت قطرية أن معظم 
وكذلك  ايف حتقيق أىدافه بُت القطاعُت العام واطتاص لقد فشلت الشراكاتذه اطتدمات والبٌت التحتية. مهم عتحتسُت 

ضمان تحاد األوروبي يتعين على االىنا . وكفؤؼتتص طنُت بسبب عدم وجود إطار مؤسسي عام اضتفاظ على حقوق اظتوا
للقواعد  امتثاالً لضمانات الشفافية والمساءلة اإللزامية  عقود القطاعين العام والخاص أيضاً خضوع التمويل الهجين و 

في الخدمات العامة تأتي قبل الربح. و  كلحقوق اإلنسان وتعميم الوصول إلى  ، فحقوق اإلنسانالخاصة بوالمعايير 
المبادئ الرئيسية في تنفيذ  منالشاملة والشفافة و المتساوية كة تكون الشرا من األىمية بمكان أن ىذا الصدد، 

. وينبغي ضمان احترام ملكية البالد، والسلع والخدمات العامة، وضمان المنصة األوروبية لالستثمار في الجوار
والقطاعات والمشاريع المختارة لنتائج  المواردتخصيص  في شأنالمتعددين أصحاب المصلحة  بينالحوارات 
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فرصة لمعالجة احتياجات التنمية  مع المجتمع المدني باعتباره التشاورؤخذ يالتنمية. وعالوة على ذلك، ينبغي أن 
 تتمكنلئال مراقبة خاضعاً ل ب أن يكون صندوق الدفاع األوروبي المقترحية وكفاءة. وبالمثل، يجفاعلعلى نحو أكثر 

أن ز القطاعات اإلنتاجية يتعز في االستثمار  التي يستطيعنفسها  التنمويةتأثيرات المن خلق  سكريةالع بحوثال
النظر في آليات لتبادل الطالب والباحثين ومشاريع البحوث التعاونية  خالف ذلك، ينبغي للصندوق أيضاً و . يخلقها

 .التي يمكن أن تعزز نقل التكنولوجيا

يق التنمية اظتستدامة. ومع لتحق أساساً الشمولية ، تُعترب يب للتنميةطلق على اإلرتاع األورو أُ  التشاور الذي وكشف  وفق ما. 6
ؤقت، واظت خصصةوتبقى اآلليات اظتمشاركة اجملتمع اظتدين على أساس ؼتصص. إىل مبادرات التنمية يف اظتنطقة تنظر ذلك، 
مبادرات االحتاد تالقي . ويف ىذا الصدد وومهوم اظتدين شاورات( غَت كافية لتشمل أصوات اجملتمعالتشفافة )أي الوغَت 

اعتماد و  الجنوبي الجوارفي  ةمساحة المدنيالزيادة تقلص إن من ذلك بكثَت.  ترحيبًا أكربلحوار اظتنظم لاألورويب 
لجمعيات )أي مصر(، وكذلك التدابير األمنية وسياسات التقشف في بلدان مختلفة بما في ذلك لقوانين صارمة 

من قدرتها على التأثير في صنع القرار العام.  حدّ تد منظمات المجتمع المدني و تقيّ ، االتحاد األوروبيلدان في ب
سيلة لتمكين و ثم من كون يجنوب ينبغي أن ال بقيادةإقليمي  حوار منظمل فاعالً تطبيقًا و  اً سريع اً إطالق تميحىذا و 

على مختلف المستويات  العربية –لمساىمة في الشراكة األوروبية با امنظمات المجتمع المدني، والسماح له
نفذ يف اظتنطقة، جيب يدعمها االحتاد األورويب تُ  متزايدةما بالنظر إىل أن مشاريع إنسانية السييف موازاة ذلك، و . والقطاعات

 ،داة لتمكين المجتمع المدنيلمجتمع المدني كأالمقدمة إلى االمساعدة المالية  استخدامعلى االحتاد األورويب يمان 
ىذه  من استقالليتو. وبالنظر إلى أن أو حد   ودون تأطير لعمل من ،على حد سواء في الجنوب وفي الشمال

المنظمات غير الحكومية األوروبية والمحلية، يتعين على االتحاد األوروبي  ت نفذ مع، في معظم الحاالت، المشاريع
 .ةالمتبادل المساواة والشفافية والمساءلةمبادئ ىذه المشاريع على الشراكات التي تحترم  بناءضمان 

لتزامنا الراس  بالدديقراطية والسالم يف اظتنطقة، نالح  أن الًتكيز على اعتجرة واألمن ديكن الإعادة صياغة ويف ، . وأخَتاً 7
لتنمية ل 21 هدفالتعزيز السالم وضمان أن إن قة. على السالم يف اظتنط طغى على تركيز تشتد اضتاجة إليويأن 

بأن ىذا يملي االعتراف و . 3141عام العن تنفيذ جدول أعمال  أولوية، فضالً يبقيا ذَوي المستدامة يجب أن 
. مكونات أساسية لالستقرارالحق في تقرير المصير و  الحرية والكرامة والعدالة والمشاركة والمواطنة وكذلك السيادة

ىو مويع ترحيب.  ،التعبَت اً من حقوقحقباعتباره باضتق يف مقاطعة إسرائيل اعًتاف االحتاد األورويب إن الصدد،  ىذا ويف



 
 

اتفاقية  تعليق، وندعو االحتاد األورويب إىل "اظتقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات"ويف ىذا الصدد، نكرر دعمنا ضتركة 
إىل  وتضيف تلتزم بالقانون الدويل الأ تستطيعا مفادىا أهنرسالة إسرائيل  ترسل إىل ألن االتفاقيةإسرائيل بُت و  والشراكة بين

 يف شكل على االحتاد األورويب إشراك نفسو، جيب االنتهاكات اإلسرائيلية. أيضاً  حولاإلفالت من العقاب وانعدام اظتساءلة 
اختاذ موقف أكثر حيادية جتاه اظتواجهة اضتالية بُت و ن، ليبيا واليمو  العراقو  لسورياسلمية  ومقارباتحتقيق مبادرات يف وايح 

 .الفارسي –كل أحناء اطتليج العريب اصتهات الفاعلة يف  

وتعزيز العدالة االجتماعية وبناء السالم  يف زتاية حقوق اإلنسان نؤدي دورنامن اظتنطقة العربية، ال نزال  مدنياً  اً غتتمعبصفتنا 
األطراف الفاعلة يف التنمية.  كلإىل اظتساءلة اظتتبادلة بُت   دعواتمع  قليمي والدويلواألمن على اظتستوى الوطٍت واإل

حكوماتنا وبعثات االحتاد األورويب يف بلداننا. مع على اظتستوى الوطٍت  يف اظتدافعة أيضاً إىل االحتاد األورويب  نادعوات وتنعكس
مساءلة اظتتبادلة، كتعبَت عن اظتسؤولية اظتشًتكة اليت تواجو لكامل ليتطلب االحًتام ال فاعلال التنمويونكرر أن ىذا التعاون 

اصتهات الدولية الفاعلة )اصتهات اظتاحنة  من أيضاً  بلاضتكومات،  من ليس فقطمشاركة التحديات التنموية. وىذا يستلزم 
 واظتنظمات غَت اضتكومية الدولية واظتؤسسات اظتالية الدولية(، والقطاع اطتاص، واجملتمع اظتدين.

 قائمة اظتوقعُت:

 بلدال نظمةاظت لقبالسم و الا 
اظتركز اظتصري للحقوق  عبد التوابعالء  0

 االقتصادية واالجتماعية
 مصر

 حقوق ة علىمدربو  ةػتامي منار زعيًت 6
 اإلنسان

 لبنان

شبكة اظتنظمات العربية غَت  بزي زىرة 3
 اضتكومية للتنمية

 لبنان

شبكة اظتنظمات العربية غَت  بيًت موسكيٍت 4
 اضتكومية للتنمية

 لبنان

 لبنان اظتيدان للبحوث والتنمية زتد الديراينأ 5
الدكتور ػتمد سعيد  6

 السعدي
إدارة و اظتعهد العايل للتجارة 

 حكومية)مدرسة  اظتشاريع
 اظتغرب



 
 

 ألعمال(ل
 اظتغرب اصتمعوي الفضاء شافعيعبد اضتكيم  7
شبكة اظتنظمات األىلية  خنافسةدعاء  8

 الفلسطينية
 فلسطُت

اظتدير العام ظتفهوم، رئيس  شتَت العيطة 9
شبكة االقتصاديُت العرب، 
رئيس التحرير اظتدير العام 
للطبعات العربية لـ "لوموند 

 "كديبلوماتي

 سوريا

 


