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 يهخص

 توسييةادل – بيةاألورو  ادلنيقة يف ادلدين اجملتمع دلنظمات عمل ورشة (ANND) للتنمية احلكومية غَت العربية ادلنظمات شبكة نظمت
  توسيادل – يباألورو  ادلدين اجملتمع يقودىا مبادرة :األوروبية وادلؤسسات توسي ادل – يباألورو  ادلدين اجملتمع بُت الفجوة "سد بعنواف
 (SOLIDAR) "ارسوليد" من بدعم 1116 ديسمرباألوؿ/ كانوف 11و 11 يوم  بَتوت يف الورشة ىذه عقدت .نظم"ادل للحوار

 ضفيت من ادلدين اجملتمع منظمات إشراؾ لتعزيز مبادرة من كجزء الورشة ىذه وتأيت .(Fondation de France) "فرنسا مؤسسة"و
 عملية يف ادلدين اجملتمع منظمات نفوذ زيادة إذل ىدفت كذلك .األوروبية ادلؤسسات مع منظم حوار عملية يف ووتنويع ادلتوسط البحر
 األورويب السياؽ على اأعماذل جدوؿ ىذه العمل رشةو  تسندو  .وادلساواة اإلنساف حقوؽ مبادئ إذل تستند بدائل وتعزيز القرار صنع
 نظرة وإلقاء ،قدماً  واليريق نظمادل حلوارا حوؿ يج إسًتات حوار إذل التوصل أجل من الشراكة، يف ادلدين اجملتمع دور وتيور ادلتيور
 .بروكسل يف األخَت االجتماع خالؿ طرحو ما وفق األورويب االحتاد ييلقو أف احملتمل العرض على شاملة

 تعكس اليت مية،اخلتا الوثيقة ىذه على ادلشاركوف واتفق .خرباءو  عمالية ونقابات ادلدين تمعجملا دلنظمات شلثالً  41 العمل ورشة رتعت
 .احلوار طرائق شأف يف الرئيسية وادلقًتحات اتالتوصيو  ادليروحة القضايا

 انًقذيت

 العالقات يف ادلدين للمجتمع ادلتنام  لدورا تقدير أصبح ،1995 عاـال يف برشلونة عمليةب وبدءاً  اآلف الزمن من عقدين من ألكثر
 األساس إرساء لىع ادلتوسط البحر ضفيت من كل على الشركاء اتفق النضوج، عملية بداية يف .إنكاره ؽلكن الأمر  العربية – األوروبية
 القضايا ؼلص ما يف العالقات تعزيز إذل تؤدي أف شأهنا من اليت العملية يف ادلدين اجملتمع دور تعزيز ضماف أجل من أكرب، لشراكة
 .والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 .1111 عاـال انتفاضات أعقاب يف أيضاً  األورويب االحتاد سياسات حوؿ احلوار يف ادلدين اجملتمع مشاركة حتسُت إذل احلاجة توجاء
 وإنشاء وادلشاريع السياسات تيوير خالؿ من ادلدين اجملتمع دعم من األمد طويل تاريخ لديو األورويب االحتاد أف من رغمال علىو 

 وأُنِشأت .السياسات جتددت ومنذئذ :األورويب االحتاد مع العالقات تقومي إعادة صحة العربية االنتفاضات أثبتت جديدة، أدوات
 .1برامج دلتوعُ  جديدة أدوات

                                                      
: متوافر على شبكة اإلنًتنت: 3اجلوار اجلنويب، ص.  –تقرير عن النسخة الثالثة من منتدى اجملتمع ادلدين  1
-highlights-rumfo-latest-on-Report-dialogue:-South-Society-Civil-http://www.euneighbours.eu/medportal/news/latest/46656/EU

achievements. 

http://www.euneighbours.eu/medportal/news/latest/46656/EU-Civil-Society-South-dialogue:-Report-on-latest-forum-highlights-achievements
http://www.euneighbours.eu/medportal/news/latest/46656/EU-Civil-Society-South-dialogue:-Report-on-latest-forum-highlights-achievements
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 ، مثالً،صحتيف ىذا اإلطار و . أو خارجياً  ميالب ادلنيقة بيرؽ سلتلفة سواء داخلياً خذ يف االعتبار ألاستعداد االحتاد األورويب ل ونُِقل
، واستعراض سياسة اجلوار ""جذور الدؽلقراطية والتنمية ادلستدامة: مشاركة أوروبا اجملتمع ادلدين يف العالقات اخلارجية الرسالة التالية:

 ادلختلفةالغرض الرئيس  من ىذه ادلبادرات فإف نظمات اجملتمع ادلدين، ح دلادلتا  احليز. ونظرًا إذل تقلص 1115عاـ للاألوروبية 
ىو تعزيز دور منظمات اجملتمع ادلدين يف بناء الدؽلقراطية والسالـ والدفاع عن حقوؽ اإلنساف. وصرح ادلفوض األورويب  اتنياقال

عليو  أف االحتاد كافب 1111يناير كانوف الثاين/ 14 السابق لشؤوف التوسع وسياسة اجلوار ستيفاف فوؿ يف كلمتو اليت ألقاىا يف
 .2"وسياسة االحتاد األورويب مع الدوؿ الشريكة ويف إعداد برامج االحتاد األورويب وتدخالت يف احلوار حوؿرلتمع مدين أفضل  إشراؾ"

وكاف الغرض من ىذه الشراكة ذا شقُت: االستفادة من خربات اجملتمع ادلدين وادلساعدة يف رفع الوع  بأنشية االحتاد األورويب 
 .3ووتدخالت

االحتاد األورويب، والذي من نظمات اجملتمع ادلدين مع وفود دلقرار إنشاء خرائط طريق أيضًا ويف سياؽ شلاثل، اختذ االحتاد األورويب 
ادلغرب و ليبيا و لبناف و األردف و إسرائيل و مصر و ى : اجلزائر  دوؿ 11يجية للمجتمع ادلدين يف سًتاتإذل تعزيز ادلشاركة اإل يهدؼ

إنشاء رلموعة ؽلّثل ، داخلياً و دوؿ اجلوار اجلنويب.  ذتاٍف منعت خرائط طريق يف ضِ من اآلف، وُ  فلسيُت وسوريا وتونس، واعتباراً و 
 .4نويباجل اجلوارؤسسات الرغبة يف حتسُت العالقات مع اجملتمع ادلدين يف توجيهية مشًتكة بُت ادل

 ،احليز تقلص مثل الكامنة التحديات من العديد يبدو ما يف تواجو ادلدين اجملتمع منظمات تزاؿ ال التدابَت، ىذه كل من الرغم علىو 
 التوارل على 1116و 1115و 1114 األعواـ يف ُعِقدت ذلك، على وعالوة .اخل ،ادلعلومات إذل والوصوؿ ادلستدامة، ادلوارد وتعبئة
 .فقط ادلدين اجملتمع منظمات مع إقليمية دراسية حلقات منها كل سبقتو  .اجلنويب اجلوار يف ادلدين اجملتمع منتدى من نسخ ثالث
 .فاعل ضلو على ادلدين اجملتمع يشرؾ دل لكن بادلعلومات مفيداً  معظمها كافو  زلدودة، احلوارات ىذه كل ظلت ذلك، ومع

 التعاوف ويف ظمنادل واراحل عملية يف ادلدين اجملتمع منظمات مشاركة كفاءة حتسُت اإلقليمية الورشة ىذه حاولت اؽ،السي ىذا يف
 العملية تسهيل خالؿ من العامة، السياسات وضع عملية يف رئيسيُت مصلحة أصحابكو  التنمية رلاؿ يف فاعلُتك سواء األورويب،
 تقييم على التصرػلات ىذه واستندت ،والتمثيل تنويعلل الواجب العتبارل وإيالء كبَتة بعناية ادلشاركوف اختَت الواقع، يفو  .وتنشييها

 .سلتلفة أوروبية لسياسات دقيق

                                                      
 .en.htm?locale=en-12-release_SPEECH-http://europa.eu/rapid/press_33 اخلياب متوافر على شبكة اإلنًتنت: 2
 .1، ص. "، تيور العالقات والدور ادلتنام  للمجتمع ادلدين: من عملية برشلونة إذل سياسة اجلوار األوروبية ادلنقحةربيةالع –األوروبية العالقات "عبد الصمد. ز.  3
 .3اجلوار اجلنويب، ص.  –تقرير عن النسخة الثالثة من منتدى اجملتمع ادلدين  4

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-33_en.htm?locale=en
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 يجًىعبث ين واإلبالغ ًتىسطيتان – بيتاألورو انًذني انًجتًع ًببدرةن انًطزوحت انقضبيب

 انتزكيش

 :التالية الثالث اللبنات على تركز اليت العمل ورشة يف ادليروحة الرئيسية القضايا

 

 انالجئين وأسيت وانتنقم انهجزة .1

 :انًىقف تحهيم

 يتعُت الذي الرئيس  التحدي ىو هامن كل وداخل والنامية ادلتقدمة البلداف بُت والتفاوت االجتماع  الظلمو  التنموية الفوارؽ إف
 الدولة إذل الريعية الدولة ظلوذج من التحوؿ يتيلب لتنميةل مستمر حتدٍ  مبثابة الفوارؽ ىذه تزاؿ ال العربية، ادلنيقة يفو  .لو التصدي
 .التنموية

 مع جنب إذل جنباً  التجارة، وحترير احلرة السوؽ قتصادال يويلال الًتويج إذل نظراً  العربية، ادلنيقة يف مشًتكاً  الريعية الدولة ظلوذج أصبح
 من واسعة شرػلةل إضايف هتميش إذل احملسوبية رأمساليةل اخلالق اإلنتاجية اطلفاض أدى النموذج ىذا يفو  .للدوؿ السياسات حيز تقلص
 النخبة يف السلية تركيز إذل ،ادلرسخ والفساد الشفافية، وانعداـ التشاركية، الدؽلقراطية وغياب دودة،احمل ادلدنية ادلشاركة وأدت .اجملتمع

 اجملتمع حيز تقّلص ،والبيئة التمكينية األساسية لحرياتل ادلستمرة القمع أعماؿ بسببو  ذلك على وعالوة .واالقتصادية السياسية
 .ادلوت من اذلروب على السكاف عدد ُأجرب  واحلروب، والنزاعات العنف وتصاعد البشري األمن غياب جنب إذل جنباً و  لكلذ .ادلدين

 اتساؽ غياب إذل نظراً  خصوصاً  ،اً ضروري اً أمر  ادلنيقة إذل ادلوجهة األورويب االحتاد سياسات يف النظر إعادة تُػَعد السياؽ، ىذا يف
 يف التنمية اختالالت تفاقم يف وادلساعدات والتنمية واالستثمار التجارة رلاالت يف األورويب االحتاد سياسات ساعلت ،لتنميةا سياسات
 أف غلب السياسة ىذهو  .للهجرة اجلذرية األسباب عاجلةدل احلقوؽ على ةوقائم شاملة سياسة إذل حاجة ذتة ذلك، على وعالوة .ادلنيقة
 اإلنسانية الكرامةب قاحلو  ،اللجوءب لزام اإل واحلق التحرؾ،ب احلقب اعًتاؼ ىناؾ يكوف أف غلبو  .واللجوء الهجرة بين بوضوح دتيز

 أف للسياسة ينبغ  أخرى، ناحية من .الشديد احلرماف من األخرى األوجوو  واالضيهاد القتل من اذلروب يف يرغبوف الذين ألولئك
 الثقافي التفاعل وتطوير المضيفة المحلية المجتمعات تنمية في وتساىم إيجابية تأثيرات لها تكون قد الهجرة أفب تعًتؼ

 .اللجوء حاالت يف اإلنساين التضامن تعزيز يف ىماتس أف أيضاً  وؽلكن .المجتمعات بين واالقتصادي واالجتماعي

 األوروبي االتحبد نهج

 واحلماية ادلساعدة يوفر منها العديد وأف الالجئُت من كبَتاً  عدداً  تستقبل األوروبية الدوؿ بعض أف حقيقة العريب ادلدين اجملتمع يقدر
 :على خصوصاً  األورويب، االحتاد هنج على قائمة سلاوؼ تبقى ذلك ومع .ذلم
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 ؼلدموا أف مشأهن من ومهرة موىوبُت عماالً  الشمارل اإلقليم استقياب على القائم االنتقائ  النهج :االختيارية الهجرة تنفيذ •
 .والقانونية األخالقية االلتزامات يقوض األورويب االحتاد أف يعٍت (تركيا مع الصفقة يف مبُت ىو كما) األوروبية الدوؿ أولويات

 عن فضالً  األسوارو  اجلدراف إقامة مثل احلدود أمن تدابَت التدابَت ىذه تشمل :أوروبا على ومتركزة األجل ةقريب أمنية تدابير تبني •
 حتدياتو  النزاعات ليبيعة فهم سوءل نتائج ى  التدابَت ىذه .اإلظلائية ادلساعدة من كجزء األوروبية الدوؿ يف الالجئُت على اإلنفاؽ
 .ادلنيقة يف التنمية

 من العديد :للدول صغيرة مالية ما ىو أساسًا عبارة عن خواتوتقديم  "الصمود" أو/و "االستقرار" قضيةل األولوية إعطاء •
  ينتهك الصدد، ىذا يفو  .اإلنساف حلقوؽ األساسية ادلبادئ مع تتعارض اتفاقية التنقل بُت االحتاد األورويب وادلغرب مثل االتفاقيات
 .الناس حقوؽ ارلتمعاهت ضد السليات مع التعاوف إذل ادليلكذلك 

 :وانهجىء نههجزةيقتزح  نهج

 األمن ضماف علىالنهج  كزير  أف ينبغ  .الهجرة سياسة صلب في الكريمة الحياةب والحق اإلنسان حقوق تكون أن ينبغي .1
 .الالئق العملب احلق الالجئُت/ادلهاجرينغلب منح و  ،كاملة وثقافية واجتماعية اقتصادية حقوؽ مع ًتافقي أف غلبو  ،جميعلل اإلنساين
 ادلضيفة الدوؿ بسيادة ادلساس دوفمن  وادلهاجرين لالجئُت والسياسية ادلدنية ادلشاركةق باحلال بد من االعًتاؼ ب ذلك، على وعالوة
 منظور يف جيدة ظروؼ وتوفَت ،التغيَت أجل من والضغط ،أولوياهتا ووضع قوة، تشكيلذلذه الدوؿ  ؽلكن ادلعٌت، ىذا يفو  .هاوقوانين
 .العودة

 تصر أاّل  النامية للبلدان وينبغي .الحقوق على اً قائم اً نهج وتعتمد تماسكاً  أكثر األوروبي االتحاد سياسات تكوف أف ينبغ . 1
 لذلك، فقو و  .والتهميش ادلساواة عدـ يف وساعلت فشلها أثبتت التي (واالستثمار التجارة أي) والسياسات اإلصالحات على
 احلكومات مع االقتصادية العالقات وترى أف سياساهتااخلاص ب احلقوؽ على قائمال ألثرل تقييمات إجراء األورويب االحتاد على يتعُت

 .احلرب اتياقتصاد تعزيزيف تساىم  االستبدادية

 .البشري ادلاؿ رأس يف واالستثمار ادلعرفة نقل على والًتكيز ادلشروط غَت الدعم تقدمي علىالتأكيد  األورويب االحتاد على غلب. 3
 .البيئية واالستدامة االجتماعية والعدالة القدرات بناء أساس على للتنمية، بديلة سياسات وضع األوروبي االتحاد على يتعينو 
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 يفو  .والثقافي االجتماعي السياق في المضيفة والمجتمعات المهاجرين/الالجئين بين عالقة تكميلية تطويرثمة حاجة إلى . 4
 والصحة، االجتماعية، والعالقات الثقة بناء تعزيزل ادلشًتؾ والعمل ادلستدامة التنمية حتقيق يف ادلساعلة الواقع يف ىذه العالقة وسع

 .والتهميش االستغالؿ ومكافحة

 المجتمع ذلك في بما المنطقة في المعنيين المصلحة أصحاب وجميع العربية الدول معمعزز  حوار إلى ثمة حاجة. 5
 يف تأخذ أف شأهنا من والتنقل للهجرة سلصصة عمل ورشة إذل ندعو الصدد، ىذا ويف .وشاملة وتشاركية شفافة بيريقة يُنظَّم ،المدني
 وتدفعها قدماً. (وعماف بروكسل أي) السابقة االجتماعات نتائج االعتبار

 

 (وانشفبفيت وانًسبءنت انزشيذ وانحكى انًؤسسي اإلطبر) انحيش تقهص .2

 :انًىقف تحهيم

 تكوين حرية ذلك يف مبا التمكينية، البيئةف .سواء حد علىللمجموعات الشمالية واجلنوبية  شاملة ظاىرة ىو ادلدين يزاحل تقلصإف 
 ، تواجو حتديات يف نظرادلعلومات على واحلصوؿ (والبشرية ادلالية) ادلوارد إذل الوصوؿ وكذلك ،السلم  واالحتجاج والتجمع اجلمعيات
 السياسة حيزيؤثر تقلص  ذلك، على وعالوة .وادلناصرة الرصد وعمليات السياسات رسم يف ةفاعلال مامشاركته على مبا يؤثر الفريقُت
 الكشف على قيود فرض إذل يؤدي وىذا .للمشاركة ُتالوطني أماـ الفاعلُت أقل رلاالً  ويًتؾ القرار صنع عملية على سلباً  للدوؿ العامة
 .اجملتمع على الضغوط من مزيداً  وؼللق ،ادلدنية وادلشاركة ادلعلومات، عن

 األوروبي االتحبد نهج

 عملية منذ العالقةتيورت و  ،ادلدين اجملتمع دور جيداً  يدرؾ األورويب داالحتا أفحقيقة  توسي ادل – يباألورو  ادلدين اجملتمعيقّدر 
 ، خصوصاً قلقذتة  يزاؿ ال ذلك ومع ،أيضاً  موعاتاجمل بو رحبت ،أساسياً  عنصراً  ادلدين للمجتمع ادلارل الدعم استمرار وكاف .برشلونة
 :يف ظل

االحتاد  أف والواقع .الشراكة يف ادلدين اجملتمع منظمات كفاءة لصاحل ملح العمل :القرار صنع عملية في شامل نهج غياب •
 مرحلة يف تزاؿ ال ادلدين اجملتمع مشاركة لكن ،القرار صنع عملية يف الرئيسية اذليئات تشكل اخلاص والقياع واحلكومات األورويب
 .ادلساءلة وضماف الرقابة يف ومعظمها الحقة،
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 دتكُتعلى الضفتُت إذل  ادلدين اجملتمعػلتاج  :القدرات بناءمجرد  من بدالً  المدني المجتمع تمكين على التركيز إلى الحاجة •
 اجملتمع منظمات تمكين عن نتحدث أف ينبغ و  .وادلشاركة احلوار آليات وكذلك والدراية، وادلعلومات ادلوارد على حصوؿ عليو يًتتب
 .تنميتها وليس ادلدين

 :حيشانتقهص  نًعبنجت انًقتزح اننهج

 تمعاجملعلى و  .األولويات وضع في األول الشريك يكونأن و  البداية من القرار صنع عملية يف دلشاركةا ادلدين تمععلى اجمل .1
 ومن .ورصدىا ومتابعتها وتنفيذىا السياسات صياغة ذلك يف مبا ادلستويات كل على كاؼ يف شكل ،والكلية الكاملة ادلشاركة ادلدين
 .التنفيذ عملية أثناء حتدث االنتهاكات معظم أف بالذكر اجلدير

 ادلدين، اجملتمع نظماتدل اليوم  العمل من جزءاً  تكوف أف غلبو  ،منهجية تكوف أف غلبو  ة،منظم تكوف أف غلب ادلشاركة ىذه .1
 .واحدة دلرة اً عرضي حدثاً  وليس

 مستوى رفع أيضاً  يستتبع وىذا .المدني المجتمع قدرات لتعزيز األولوية إعطاءو  ادلدين اجملتمع لتعزيز خاص جهد بذؿ ينبغ  .3
 .ادلناسب الوقت يف ذات الصلة وادلوارد ادلعلومات على احلصوؿ ضمافو  ،القدرات وتنمية الوع 

 عال بمستوى التمتع ادلدين اجملتمع منظمات على غلب .أمر أساس  الشفافية تعزيزفإف  ادلعلومات، على باحلصوؿ يتعلق ما يف .4
 .نةزلسّ  سليةل والرقابة الرصد بامتياز التمتعق باحل ادلدين اجملتمع نظماتودل .قانونية مادة خالؿ من فقط ضمانو ؽلكن ال الشفافية من

 ىذا ألف ادلعلومات ذلإ مرضٍ  وصوؿ على احلصوؿ يف ، خصوصاً دلساعدةا ينالرائد السياسة صانع  من تيلب أف أيضاً عليها  وينبغ 
 .العملية يف الشفافية يعيق ام بالفعل، جرت وادلشاورات ادلفاوضات كلأف تكوف   بعد متأخرة مرحلة يف عادة ػلدث

 ادلعلومات على احلصوؿ يف سواء ،هامع شراكتو وتعزيزوسائل اإلعالـ  مشاركةادلدين  اجملتمع على ينبغ  ذلك، إذل باإلضافة .4
 .ادلعلومات لنشر كأداة اإلعالـ وسائل واستخداـ

 وعلى ىذه .ةفاعلال ادلشاركة ادلدين اجملتمع نظماتتكفل دل وأدوات أساليب تشمل توجيهية مبادئو  آليات إنشاء إذل حاجة ذتة .6
 واجلهات احلكومات عن االستقالؿ وضماف لكيةادلاحًتاـ و  ادلدين اجملتمع نظماتدل واإلدارية ادلالية الداخلية قواعدال دعم لياتاآل

 .ادلاضلة

 معاً  تعمال أف غلب ادلتوسط البحر فضفتا .والجنوب الشمال في المدني المجتمع منظمات بين االحتكاك خفض ينبغي .7
 .ادلؤسسات دوف منلعمل ل ادلشًتكة ساحاتادل لفتح إمكانية وذتة .أعمق بيريقة
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 االختالالث يعبنجت .3

 :انًىقف تحهيم

 يفموجود  التفاوتف .(، اخلادلستدامة للتنمية 1131 العاـ أعماؿ جدوؿ منظور) ةشامل ظاىرة من يتجزأ ال جزء وى ادلساواة عدـإف 
 للمساءلة وخاضعة مسؤولة األطراؼ من العديدو  .(واجلغرافية واالجتماعية االقتصاديةعلى الصعد و  اجلنسُت بُت أي) سلتلفة مستويات
 أجل من مالئمة وطنية سياسات اعتماداحلكومات  على :المحلي المستوى علىو  الواقع يفو  .ادلساواة عدـ ألطروحات ادلتبادلة
 .للدوؿ معايَت يضع ألنو مسؤولية االحتاد ىلد :األوروبي االتحاد مع الشراكة مستوى علىو  .لسكاهنا االجتماعية العدالة ضماف

 اليت اذليكلية التحتية والبٌت لسياساتل وتعديل تيويرل يعملوف الدوليُت الشركاء رتيع ألف مسؤولية أيضاً  ىناؾ :الدولي الصعيد علىو 
 .أخرى بلداف على تؤثر أف ؽلكن

 األوروبي االتحبد نهج

 أعماؿ جدوؿ تنفيذ يف قيعت اليت وااللتزامات (118ادلادة ) لشبونة معاىدة من وادلستمدة األورويب لالحتاد القانونية االلتزاماتإف 
 :التالية لألسباب، خصوصاً تنفيذال شأف يف قلق ذتة يزاؿ ال ذلك، ومع .ادلساواة عدـ دلعاجلة أساسية 1131

 بُت االرتباط فك إذل باحلاجة يتعلق ما ويف ىاوتنفيذ احلقوؽ على القائمة السياسات اعتماد من اليت حتد ةالسائد األمنية ادلقاربة
 .عمل وفرص أمن من واالجتماع  واالقتصادي السياس  االستقرار

 :انًسبواة عذو نًعبنجت انًقتزح اننهج

 األوروبي االتحاد بين ذلك في بما حقيقية ةشامل شراكة إقامة البداية يف تيلبت التنمية وحتديات االختالالت معاجلة .1
 العادلة، التجارة تشمل أيضاً  ةشاملال الشراكة ىذه .المتبادلة المساءلة وضمان والشفافية المساواة الشراكة محتر  ت  ف والمنطقة،
 .األخرى اإلنمائية التحديات من العديد معالجة جانب إلى ،التكنولوجيا ونقل الديون، عبء وتخفيف

 احليز زتاية خالؿ من ،التنمية نحو الموجهة واالستثمار التجارة سياسات تعزيز األورويب االحتاد على ينبغ  ذلك، على وبناء .1
 ىا.وتنفيذ ،هاوتصميم السياسات، ورسم القرار صنع يف التنمية واعتبارات اإلنساف حقوؽ إدماج وضماف النامية للبلداف السياس 

 .التنمية أجل من التمويل من اً جزءالتخفيف من الديون  اعتبار من بد ال .3

 وبوساف وأكرا وباريس روما يف ادلقّدمة الدولية والتنمية المعونةفاعلية  اللتزامات الكامل التنفيذ األورويب االحتاد على يتعُت .4
 .ادلتبادلة وادلساءلة الشفافية وضماف الوطنية ادللكيةاحًتاـ و 
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 حتديات على التغلب على ادلنيقة دلساعدة هاونقل (والنظيفة واخلضراء ادلستدامة) التكنولوجيا تعزيز األورويب االحتاد على يتعُت .5
 تنمية.ال أدوات حتسُت

 :انثالثت انًىاضيع هذه في انًذني نهًجتًع شبيهت اقتزاحبث

 من ،دقيقة وبطريقة بانتظام الصلة ذات والعمليات أعاله المذكورة المواضيعمنظمات المجتمع المدني  بعاتت أن يجب .1
االكتفاء مببادئها  وعدـ ،، اخلاألدلة على القائم والتحليل ،ثو البح دو جهو  البديلة، األطر واقًتاح السياسات، حتليل تقدمي خالؿ

 .اخلاصة ومعارفها

 بروكسل يف ادلختلفة األورويب االحتاد مؤسسات مع وادلفاوضات احلوار يف مؤثرة سبل في لمشاركةا ادلدين اجملتمع منظمات على .1
 والقياع اإلعالـ وسائل ذلك يف مبااآلخرين  الشركاء عن فضالً  ،اليت تتخذ من بلداهنا مقراً  األورويب االحتاد وفود مع كذلك لكن

 .اخلاص

 ادلعلومات نشر أجل من ةفاعل أدوات وإنشاء ،المعلومات على الحصولب ابحقه ادليالبة ادلدين اجملتمع منظمات على غلب .3
 .واسعة مشاركة ضمافو  الوع  لرفع ادلدين اجملتمعمنظمات  بُت ادلناسب، الوقت يف اوتبادذل

حوؿ القضايا الثالث ادلذكورة أعاله ومتابعة العمليات ذات الصلة  ادلعرفة يف رلاؿ قدراهتا بناء ادلدين اجملتمع منظمات على غلب .4
 .على مستوى االحتاد األورويب عن كثب

إذل  دعوة أهنا على قتطلِ أُ  إذا ،اإلقليم  احملور مبادرة وى  ،ادلعلنة التالية اخليوة تتيلب نظم،ادل واراحل بعملية يتعلق ما يف .5
 .الصلة ذات واليرائق سُتناَقش اليت القضايا كل على االتفاؽ ادلدين اجملتمع منظمات من القًتاح،ا

 انًستقبم إنى وانتطهع يجيتستزاتاإل ينبقشت

 من .قدماً  اليريق وعلى والتشبيك، والتنسيق نفسو، ادلنظم احلوارب ادلتعلقة يجيةسًتاتاإل ادلناقشات على العمل ورشة من الثاين اليـو ركز
 :األسئلة من العديد طُرِح البناءة، اإلصلازات حتقيق وهبدؼ النقاش انيالؽ أجل

 ؟اليت غلب أف يُسَند إليها احلوار بادئادل ما ى  •

 ؟هانقًتح أف ؽلكن اليت األدوات ى  ما •

 ؟ادلوضوعية القضايا ى  ما احلوار؟ يف ادلشاركوف ىم من •
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 لدينا؟ غلب أف يكوف ىيكل أي •

 مبادئ وضع ونتك أن يجب العمل حلقة نتائج وأن المضافة القيمة في تتمثل الورشة ىذه أىداف أف على ادلشاركوف اتفق
 ىذهكانت  وىكذا، .األوروبي االتحاد مع منظمال حوارال في للتفاوض ةفاعل وسيلة إلى التوصل أجل من عمل وقائمة توجيهية
 .ادلقبلة للعملية زلورية ونقية مدخالت سيوفراف أخالق ، وعقد تفكَت ندوة أقرب إذل الورشة

 األوروبي االتحبد يع انًنظى انحىار في انًذني انًجتًع نًنظًبث انًضبفت بنقيًتب يتعهق يب في

 يف وتعمل ادليداف، يف وجودةادل ادلدين اجملتمع منظماتعلى  فإف وبالتارل .ووضرورات وواحتياجاتاجملتمع  اىتمامات ادلدين اجملتمع يعكس
 على غلب وبالتارل، .العامة الةباحل أفضل معرفة الديه ألف األورويب االحتاد إذل اعلومه نقل ،احملل  الواقع جيداً  درؾوت سلتلفة، رلاالت
 وعالوة .ادلخاوؼ ىذه يف للتفكَت ادلدين للمجتمع مناسبة كوفبل أف ي األورويب االحتاد عليو يسيير اّل أ األورويب االحتاد مع احلوار
 .رلرد مشاركة رمزية العملية يف مشاركتو فال تكوف التقنية المهارات بأىمية العًتاؼإذل ا ادلدين اجملتمع يدعو ذلك، على

 :الفهم ىذا مع

 .اً حقيقي اً حوار  تفاوضية وتشاورية أكثر منها عمليةال انتك .سنواتمنذ  المنصوب فخال في الوقوع تجنب إذل يف حاجة ضلن •

 دراسة إجراء من بد ال الصدد، ىذا ويف ...فاشلة عملية وى نتائج من دون الحوار أن بالذكر اجلدير من ذلك، على عالوة •
 حتققت اليت النتائج حتليل أجل من على تشكيل رلموعات عمل ادلدين اجملتمع منظمات توافقو  ،4102 عامال منذ لحوارل تقييم
 .الفجوات وحتديد السابقة العمليات من

 احلوار، ضمنمن  أساس  أمر والشماؿ اجلنوب من ادلدين اجملتمع نظماتاخلاصة مب واخلربات التجارب وتبادؿ والتعاوف، التعاضدإف  •
من أجل  الشماؿ يف ادلدين اجملتمع منظمات إذل والقضايا احلقائق/احلجج تقدمي للمجموعات اجلنوبية ؽلكن ،مثالً  .ومفيد مقيّ  ىوو 

 األطراؼ متعدد اً فهم يشّكل أف شأنو من ميثاؽ وضععلى  ادلدين اجملتمع منظمات توافق الصدد، ىذا يفو  .الدعوة رلاؿ يف عملها
 .ىاوتعزيز  ادلتبادلة الثقة على احلفاظ ومن شأنو واجلنوب الشماؿ يف ادلدين اجملتمع منظمات بُت

 ينظى حىار في وانًشبركين انًذني انًجتًع بتعزيف يتعهق يب في

 ىذا مع .ادلشاركُت يف العملية وادلسَتثنُت منها اختيار أجل من حتقيقها وغلب قصوى أعلية ادلدين" "اجملتمع تعريفيف  ثابتةال معايَتلل
 :الفهم

 .للتفاوض قابل غَت ينالفاعل استقاللإف  •
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 ادلدين اجملتمع منظمات الشبكات،) ادلنظمات من باألنواع ادلختلفة يتعلق ما يف واضحة اختيار معايير ىناؾ تكوف أف غلب •
 .بو ادلضيلع العمل وطبيعة ،(الضفتُت من ىاوعدد واحلضرية الريفية) اجلغرايف والتمثيل ،(...احمللية

 باختيار يتعلق ما يف مرشحات موضوعيةوؽلكن إضافة  (ادلوضوعية والقضايا ادلشاركُت، اختيار يف) مرونة ىناؾ تكوف أف غلب •
 .األورويب االحتادب ادلتعلقة العملياتب االلتزاـو  احلوار يف ادلشاركة يف ضوء، مثاًل، مصلحتهم يف ادلشاركُت

 .اً محدودعدد المشاركين  كوني أن يجب (والتنظيم واإلدارة التنفيذ) عملية ألسباب •

 ًنظىان حىاران ىضعب يتعهق يب في

االحتاد األورويب يستخدـ  كاف لو حىت دولية، حكومية عملية ادلنظم احلوار أف ويبدو .األورويب االحتاد من مقبوؿ عاـ مبدأ ىو احلوار
 .واقعية ئهالبقا حاجة وذتة العملية يف كامل يف شكل تشارؾ ال ادلدين اجملتمع منظمات فإف ذلك، ومع .احلاالت بعض يفادلشاورات 

 زلدد؟ موعد يف أيتوي إلزام  ىو ىل .ووتوضيح وضع الحوار ىذافي  ملموس شكلفي  النخراطا ادلدين اجملتمع منظمات وعلى
 سفل؟األ إذل علىاأل هنج مع اً منظم اً حوار  األورويب االحتاد يقًتح عندما احلقيق  اذلدؼ ىو ماو 

 ًشبركت واشتزاك أفضهينن األونى انخطىة :انًعهىيبث إنى ببنىصىل يتعهق يب في

 فإهنا اإلمكاف، قدر ةفاعل تكوف أف تريد ادلدين اجملتمع منظمات كانت إذا .ادلعلومات أعلية على ادلشاركوف شدد العمل، ورشة خالؿ
 في السبب ىو ىذا .ادلناسب احملتوىوب ادلناسب الوقت يف ادلناسبُت األشخاص إذل تصل أي معلومات مفيدة معلومات إذل يف حاجة

 بُت للتنسيق ةفاعل ديناميكية إنشاء أعلية إذل أشَت ذلك، على وعالوة .األوروبي االتحاد من الشفافية من تدعو إلى مزيد أنها
 اليت ادلعلومات منصات من كثَتبالفعل   وىناؾ .هامع والتفاعل ونشرىاادلعلومات  برصد يتعلق ما يف وغلب بذؿ جهد .األطراؼ كل
تضم مديرين  عمل فرؽ من احملوريتكوف  أف ، مثاًل،حاقًتُِ  الصدد، ىذا ويف .زلققة تعامة وإسًتاتيجيا ومعلومات بيانات رتوفّ 

 .االجتماعية اإلعالـ وسائل منصات على ادلعلومات تدفق تغذي أف ؽلكن رلتمعيُت

 انًستقبم إنى انتطهع :اإلجزاءاث قبئًت

 البداية يف اجملموعات اتفقت، التالية المرحلة في اإلقليمية العمل ورشة في للمشاركين إعطاؤىا ينبغي الواجبات أن حين في
 :على

شبكة ادلنظمات العربية غَت احلكومية ) اإلقليمية الرئيسية وادلنظمات الشبكات شلثل  مع القضايا على العمل يف نستمر أف علينا .1
 على االتفاؽ أيضاً  عليناو  .ىاونشر  ادلعلومات تبادؿ أجل من (اخل ،"ريف" ،"سوليدار" ،ة"توسييادل – بيةاألورو  قوؽ، "احلللتنمية
 .األورويب االحتاد مع ادلشًتكة ناأولوياتعلى  للتفاوض آليات



 

"ارسوليد" مع بالشراكة النشاط ىذا نُظِّم      
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 واجلنس ادلناطق أساس علىختيار لالومعايَت  طرائق ادلتابعةللجنة  وستُنَشأ .ائتالؼ ضلو أوذل كخيوة ترشيح جلنة تنسيق غلب .1
 .ادلوضوع  والتمثيل والعمر

 .األورويب االحتاد ؤسساتمب مباشرة عالقة لو مفضل مدين رلتمع إقامة منع أجل من منتظم يف شكل للقاء حيز إذل حاجة ىناؾ .3
 اقًتاحات صياغة أيضاً  لنا يتيح أف شأنو من وىذا .(ةالبيئي ذلك يف مبا) ختلفةادل والقيود بعاداأليف االعتبار  تؤخذ أف ينبغ 
 .احملتملة اعائداهت كوفت أف ؽلكن عّما النظر بغض يجياتسًتاتواإل

 قاعدة مبثابة سيكوف وىذا .حوؿ مسار وقضايا احلوار ادلهيكل التوصيات رتع أجل من الشركاء إذل اوإرساذل مشاورة إجراء ينبغ . 4
باإلضافة إذل ذلك، ستقـو اجملموعات اجملتمعة بإجراء مشاورات مع شبكاهتا لصياغة التوصيات ادلقرر  .1117 مارسآذار/ جتماعال

 .االحتاد األورويبمؤسسات طرحها على الفريق التوجيه  ادلشًتؾ بُت 

 حوؿ النقاش تعميق أجل من ،1117 عاـال من األوؿ زءخالؿ اجل الرئيسية القضايا حوؿ موضوعية عمل ورشل التخييط ينبغ  .5
 إمكانية مع ادلدين، يزاحل وتقلص ،والتنقل واذلجرة ،ادلساواة عدـ وى  ،ادلنظم مع اجلنوب احلوار لعملية الثالثة األساسية ادلواضيع
 .مواضيع أخرى إضافة

 .اإلقليم  احملور يف ادلشاركة يف شأف يجياتإسًتاتو  قًتحاتسُيخيَّط دل ،ادلتابعة جلنة وإطالؽ ادلشاورة نتائجالتوصل إذل  أعقاب يف .6
 (اخل والشفافية، ،ادلعلومات إذل والوصوؿ اجلمعيات، وتكوين ،التعبَت حرية أي) اإلنساف حقوؽ مبادئ دعم مقًتح إطار ألي وينبغ 
 العادؿ دراجاإل يُػَعد ذلك، على وعالوة .احلوار يف الشباب رتعيات إدراج وضماف ،البيئ  البعد ومشوؿ الواجبة، العناية وإظهار
 .ادلرجوة النتيجة لتحقيق ضرورياً  احلوار يف الشباب جلمعيات

 ،والرقابة رصدلل الالزمة األدوات تيوير يف ساعدي أف ادلتوقع ومن ،العرض جانب إذل بالفعل، زلورًا ناشئاً  كونو ور،سيعمل احمل .7
 غلبو  اً مرن كوفي أف غلب ولك  ينجح احملور، .احملور ىذا يف ادلشاركُت إذل تسند أف ينبغ  أخرى واجبات بُت ، منوالتنسيق الدعوةو 
 .صلب مرجع مبثابة لتكوفجُتَمع  مث طوعاً  أوالً ادلواضيع  تُغيَّى أف


