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نظمت شبكة المنظمات العربٌة ؼٌر الحكومٌة للتنمٌة بالتعاون مع سولٌدار والمركز الوطنً للتعاون 

( منتدى  منظمات المجتمع المدنً ومدته نصؾ ٌوم، وذلك فً الثامن CNCD11.11.11اإلنمابً)
فً مكاتب سولٌدار فً بروكسل.  ضم المنتدى منظمات المجتمع  6103من كانون األول/دٌسمبر 

المدنً من المنطقة العربٌة ونظٌراتها األوروبٌة بؽٌة إستكشاؾ مجاالت التعاون والعمل المشترك 
ٌاسات االتحاد األوروبً فً المنطقة العربٌة وتداعٌاتها على التنمٌة فً ما ٌتعلق برصد تأثٌر س

والتمتع بحقوق اإلنسان. وعالج المنتدى قضاٌا ربٌسة شملت دور المجتمع المدنً، والمقاربة 
الحقوقٌة فً نموذج التنمٌة األوروبً، ودور القطاع الخاص، وسٌاسات التجارة واالستثمار فً 

 جرة وأزمة الالجبٌن، واألمن واالستقرار فً المنطقة. االتحاد األوروبً، واله

 

 كلمة الترحٌب والمالحظات االستهاللٌة
 

 زهرة بزي، شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة

اسُتهل المنتدى بعرض موجز عن حالة التنمٌة فً المنطقة قدمته زهرة بزي. لقد تركت االنتفاضات 
، أثرها على العدٌد من البلدان العربٌة، 6100تً اندلعت شرارتها عام واالضطرابات االجتماعٌة ال

وؼرق عدد منها فً صراع طال أمده. خمس سنوات مرت على قٌام الثورات، وال تزال أجندة 
السٌاسة العامة تخفق فً مواجهة المشاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة المتجذرة عمًٌقا فً المنطقة. فلم 

موذج التنمٌة الذي أفضى إلى هذه األوضاع. إذ وفًقا لتقرٌر  التنمٌة البشرٌة ٌحدث تحول كبٌر فً ن
الذي أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، ٌرى المواطنون العرب فً  6103فً العالم العربً لعام 

الوضع االقتصادي التحدي األكبر. وال تزال المنطقة تسجل رقًما أدنى من المتوسط العالمً على 
التنمٌة البشرٌة. كما إّن االنفاق العسكري المرتفع ٌتعارض ومبدأ تخصٌص أقصى الموارد مؤشر 

المتاحة الحتٌاجات التنمٌة. وٌبدو أن الحٌز المخصص لمشاركة المجتمع المدنً آخذ فً التقلص، 
 حٌث ُتصنؾ العدٌد من البلدان العربٌة بلداًنا مؽلقة )مثل السودان، ولٌبٌا، والمملكة العربٌة
السعودٌة، والجمهورٌة العربٌة السورٌة، واإلمارات العربٌة المتحدة( وفًقا لمرصد التحالؾ العالمً 

(.عالوة على ذلك، إّن قوانٌن الجمعٌات الجدٌدة التً أُقرت CIVICUSمن أجل مشاركة المواطنٌن )
، تستقبل فً مصر واألردن تزٌد من تضٌٌق الحٌز المخصص للمجتمع المدنً وتقٌٌد دوره. كذلك

الدول العربٌة العدد األكبر من الالجبٌن والسكان المشردٌن فً العالم، وؼالبٌتهم من النازحٌن 
(. ومعروؾ أن الهجرة تخلق 6102المشرٌن داخلٌا فً المنطقة )اإلسكوا والمنظمة الدولٌة للهجرة، 

 سٌما لدى فرص العمل فً قطاع العمالة المستضعفة وتعزز ظروؾ العمالة ؼٌر الرسمٌة، ال



 
 
 
مزاولتها بصورة ؼٌر شرعٌة، أو حٌنما تنكر البلدان الُمضٌفة على الالجبٌن حقوقهم فً العمل أو 
ظروؾ العمل الالبق )منظمة العمل الدولٌة(، باإلضافة إلى ارتكاب العدٌد من االنتهاكات لحقوق 

 اإلنسان.

قة، ركزت السٌدة بزي على عقب تقدٌم عرض موجز ألحدث المستجدات عن حالة التنمٌة فً المنط
األثار المترتبة على سٌاسة االتحاد األوروبً فً المنطقة. فأوضحت أّن االتحاد األوروبً ٌعالج 
أزمة الهجرة من مقاربة محض أمنٌة، وأّن الدول األعضاء فً االتحاد األوروبً ٌشعرون بالتهدٌد 

ة جراء تدفق الالجبٌن. وبناء على ذلك، على المستوٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌ
ٌسعى االتحاد األوروبً إلى تعزٌز االجراءات األمنٌة على الحدود، ونقل عدد محدود من الالجبٌن، 
وزٌادة التعاون مع دول المنشأ والعبور عن طرٌق تخصٌص أموال إضافٌة إلبقاء الناس فً بالدهم. 

ة األوروبٌة لإلستثمار الخارجً فً دول الجوار وفً هذا اإلطار، أشارت السٌدة بزي إلى الخط
وأفرٌقٌا أًٌضا الُمعلن عنها حدًٌثا، الفتًة إلى تقدٌم الُخطة على أنها خطة طموحة ُتعالج األسباب 
ٌُعزز الرابط الُمضلِّل بٌن نقص االستثمارات  والهجرة.  ٌّد أن االتحاد األوروبً  الجذرٌة للهجرة، ب

لتروٌج التفاقات التجارة الحرة العمٌقة والشاملة بوصفها أداة لتحقٌق وعلى ؼرار ذلك، ال ٌزال ا
التنمٌة فً المنطقة، تحٍد قابم، ألن هذه االتفاقات تتمحور فً الواقع حول تحرٌر المزٌد من 
القطاعات االستراتٌجٌة مثل الخدمات والمشترٌات العامة، وتعزٌز حماٌة المستثمرٌن والوصول إلى 

 ازعات بٌن المستثمر والدولة.آلٌة تسوٌة المن

اختتمت السٌدة بزي كلمتها باإلشارة إلى زٌادة التحدٌات التً تواجهها المنطقة، فٌما ال تزال 
المقترحات المقدمة فً إطار الشراكة األوروبٌة العربٌة على حالها لم تتؽٌر. فشددت على أولوٌة 

عاون بٌنهما. وفً هذا الصدد، أوضحت الحاجة إلى إجراء حوار بٌن الشمال والجنوب وتعزٌز الت
أنه ٌنبؽً النظر إلى المجتمع المدنً بوصفه طرًفا فاعاًل فً تحقٌق االستقرار، مؤكدة الدور 

 األساسً والمكمل للمشاركة  المدنٌة فً برامج حل النزاعات وبناء السالم. 

   

 الكلمة الرئٌسة ألقاها روبرتو بٌسٌو،  المرصد االجتماعً

التً أقرها وباإلجماع رؤساء   6101ركز السٌد بٌسٌو فً كلمته على خطة التنمٌة المستدامة لعام 
، واصًفا إٌاها بالخطة الطموحة. فأكد 6102الدول والحكومات فً األمم المتحدة فً أٌلول/سبتمبر 

أًٌضا، وأنها أنها ستكون خطة مشتركة وقوٌة لكل من البلدان األوروبٌة والعربٌة والمجتمع الدولً 
تنطوي على إمكانٌة تؽٌٌر نموذج التنمٌة السابد إذا ما أخذت على محمل الجد، وذلك عن طرٌق 
تجدٌد التشدٌد على الطبٌعة المتعددة األبعاد والمترابطة للتنمٌة المستدامة وقابلٌة تطبٌقها على 

طة التنمٌة المستدامة لعام المستوى العالمً. بعد ذلك، عرض تقرًٌرا أعدته مجموعة التفكٌر تناول خ



 
 
 

ٌُسلط الضوء   6101 وجاء تحت عنوان "تسلٌط الضوء على التنمٌة المستدامة". وقال إن التقرٌر 
، مع التركٌز بصفة خاصة على الالمساواة ومسؤولٌات األؼنٌاء 04على الوفاء بتحقٌق األهداؾ الـ

التقرٌر تقارًٌرا وطنٌة من البلدان  وذوي النفوذ، ووسابل التنفٌذ والقضاٌا المنهجٌة. كما ٌتضمن
العربٌة واألوروبٌة. وأوضح السٌد بٌسٌو أن الفكرة الربٌسة لهذا التقرٌر تتمثل فً ضمان إجراء 

 المساءلة، ألن تنفٌذ هذه األهداؾ ٌنبؽً أن ٌعكس التزامات الحكومات ومطالب المواطنٌن. 

ة لمعالجة التحدٌات الربٌسة التً ٌواجهها ذلك أنها تقّدم فرًصا مهم 6101وأشار إلى أهمٌة خطة 
تحقٌق التنمٌة، وتقترح نماذج بدٌلة فً هذه المرحلة تحدًٌدا حٌث ٌبدو المستقبل ؼٌر واضح، السٌما 
أن وصول الٌمٌن المتطرؾ إلى السلطة فً دول  مختلفة ٌفرض تحدٌات إضافٌة على مسار التنمٌة. 

ٌن المواطنٌن وتعزٌز الحوار والنقاش والتفاعل  داخل وأضاؾ السٌد بٌسٌو مشًٌرا إلى أهمٌة تمك
المجتمعات، على ؼرار ما ٌحدث فً خالل اجتماعات منتدى المجتمع المدنً،  كما لفت أًٌضا إلى 

 أهمٌة التحرك نحو إنشاء نموذج جدٌد للحوار بٌن المنطقتٌن واعتماد نموذج جدٌد للتنمٌة. 

 

الجلسة األولى: سٌاسة الجوار األوروبً الجدٌدة: تقٌٌم عملٌة التنفٌذ فً السنة األولى ودور 
 المجتمع المدنً 

 نسقت الجلسة : إلفٌرا جٌرالدٌز كازال دٌل راي، جمعٌة المساعدات الشعبٌة النروجٌة
 

من واالزدهار  فً أقرت سٌاسة الجوار األوروبً المنقحة  بااللتزامات بدعم وتعزٌز االستقرار واأل
دول الجوار، لكنها اعترفت فً الوقت عٌنه بالحاجة إلى اعتماد مقاربة جدٌدة، وإعادة ترتٌب 
األولوٌات وتقدٌم طرابق جدٌدة فً العمل. وفً هذا الصدد، تمت مراجعة أولوٌات الشراكة مع 

ة الجوار األوروبً بلدان الجنوب واعتمادها، وذلك فً خالل السنة األولى من عملٌة تنفٌذ سٌاس
ٌّم المشاركون فً الجلسة  مناطق التقدم والتراجع فً العالقات الثنابٌة، وأشاروا  )األردن ولبنان(. ق
إلى الثؽرات المتبقٌة فً عملٌة تنفٌذ سٌاسة الجوار األوروبً. كذلك تطرقت التقٌٌمات التً قدمتها 

ور الذي مارسه المجتمع المدنً فً إطار منظمات المجتمع المدنً من مصر ولبنان واألردن إلى الد
 سٌاسة الجوار األوربً المنقحة ووضع الحٌز المدنً بصفة خاصة.

  

 كمال عباس ، مصر 

ركز السٌد كمال عباس على تدابٌر السٌاسة اللٌبرالٌة الجدٌدة المعتمدة فً مصر والتروٌج لها لتقدٌم 
م على تنفٌذها . فأشار إلى صعوبة الوضع فً التقٌٌم العام لسٌاسة الجوار األوروبً بعد مرور عا



 
 
 
مصر على المستوى االقتصادي؛ ال سٌما بعد التوقٌع على قرض جدٌد مع صندوق النقد الدولً 
الذي اشترط مجموعة من التوصٌات فً مجال السٌاسة العامة شملت السماح بحرٌة تداول العملة 

نمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، وأًٌضا لم تؤِد هذه وخفض الدعم على الطاقة. إّن هذه التدابٌر ُتدمر الت
 المقاربة فً الحقٌقة إلى النتابج المتوقعة فً السابق.

من ناحٌة ثانٌة، وفً معرض التركٌز على قانون الجمعٌات الجدٌد فً مصر، تحّدث السٌد السٌد 
القانون لن  عباس عن تقٌٌد الحٌز المخصص لُمشاركة المجتمع المدنً فً مصر. وقال إّن هذا

ٌؤدي إلى إؼالق المنظمات المعنٌة بحقوق اإلنسان بل أًٌضا الجمعٌات الخٌرٌة  ومقدمً الخدمات. 
إذ ٌتضمن هذا القانون انتهاكات سافرة للدستور المصري وااللتزامات القانونٌة الدولٌة بشأن حرٌة 

ة الخطٌرة، ال سٌما فً مجالً تكوٌن الجمعٌات المدنٌة، ناهٌك عن انعكاساته االجتماعٌة واالقتصادٌ
التنمٌة واالستثمار. كما تأمل السٌد عباس فً أوضاع النقابات المستقلة بعد أن أقرت الحكومة 

 الحالٌة التعدٌالت على القانون الحالً الذي ٌنظم النقابات العمالٌة.

وتحدًٌدا  الدعوة  وفً هذا السٌاق، ذّكر السٌد عباس برسالة المجتمع المدنً إلى االتحاد األوروبً،
ٌّم والمبادئ الدٌمقراطٌة فً المفاوضات الثنابٌة مع الحكومة والمسؤولٌن  إلى إعطاء األولوٌة للق
المصرٌٌن، وكرر أنه ٌتعٌن على االتحاد األوروبً حماٌة الحٌز المخصص لمنظمات المجتمع 

ن منظمات المجتمع المدنً المؤثرة. عالوة على ذلك، دعا السٌد عباس إلى تعزٌز التضامن بٌ
المدنً فً دول الجوار الجنوبً والدول األوروبٌة، وحث المجموعات على الحشد من أجل تنظٌم 

 حلقة عمل دولٌة حول تهٌبة بٌبة مؤاتٌة فً مصر.

 

 منار زعٌتر، لبنان

لقد ُحددت أولوٌات الشراكة بٌن لبنان واالتحاد األوروبً ووقع علٌها فً تشرٌن الثانً/نوفمبر 
، فً إطار سٌاسة الجوار األوروبً المنقحة. وتتمثل هذه األولوٌات فً: االستقرار ومكافحة 6103

 اإلرهاب، والحكم وسٌادة القانون، وتعزٌز النمو وفرص العمل. 

نظمات المجتمع المدنً لدٌها مخاوؾ وتشعر بالقلق إزاء هذه الشراكة. ذكرت السٌدة زعٌتر أن م
ٌُعد من القضاٌا ذات األولوٌة القصوى، لكن ال بّد أن  فأوضحت أن تحقٌق االستقرار فً البالد 
نحرص على أن ال تكون على حساب حقوق اإلنسان. إّن الربط بٌن االستثمار والهجرة الذي قُدم 

لجذرٌة للهجرة ٌبقى موضع شك ما لم  نعمل على وضع استراتٌجٌة على أنه حل لألسباب ا
اقتصادٌة وطنٌة مسبًقا. وٌتعٌن على االتحاد األوروبً التعامل مع المجتمع المدنً بصفته طرؾ 
كامل وفعال فً عملٌة تنفٌذ سٌاسة الجوار األوروبً، فدور المجتمع المدنً ٌبدأ من الرصد والتقٌٌم 



 
 
 

وضع السٌاسات. من ناحٌة أخرى، ٌتعٌن على المجتمع المدنً السعً إلى  والمشاركة فً عملٌات
 تعزٌز التضامن وإقامة الشبكات واعتماد أدوات جدٌدة لمواجهة التحدٌات. 

 

 محمود هشام، األردن

ٌُعد األردن من بٌن الدول الرابدة، ال سٌما بعد تحدٌد  فً إطار سٌاسة الجوار األوروبً المنقحة، 
ٌُرجح أن ٌتم توقٌع الوثٌقة قبل األولوٌات ال جدٌدة للشراكة بٌن األردن واالتحاد األوروبً، وحٌث 
. وتشمل هذه األولوٌات: تعزٌز التعاون واالستقرار االقتصادي، وتحسٌن الحكم 6103نهاٌة عام 

ا فً العال ًٌ قات الدٌمقراطً. وكما الحال فً لبنان، تحتل معالجة الهجرة وأزمة الالجبٌن موقًعا أساس
األوروبٌة األردٌنة، ومع ذلك، ٌقول السٌد هشام إن العالقات الدبلوماسٌة الطابع ال تأخذ فً الحسبان 
الحقابق والنتابج على أرض الواقع. فأشار السٌد هشام إلى وضع المجتمع المدنً ومشروع قانون 

ٌُمكن أن ٌمارسه المجتمع المدنً فً العال قات األوروبٌة األردنٌة الجمعٌات لٌؤكد أهمٌة الدور الذي 
ٌِّدة الُمقترحة تجعل  فً المستقبل، ال سٌما لناحٌة تحدٌد األولوٌات. فً الواقع إّن التعدٌالت الُمق
مشاركة المجتمع المدنً مهمة صعبة، فعلى سبٌل المثال، ُرفضت بالفعل طلبات ترخٌص قدمتها 

 عدة منظمات  لتنظٌم الفعالٌات أو الحصول على التموٌل.

 

 فنسنت فورست، األورومتوسطٌة للحقوق

ًنا المبادئ الربٌسة التً  ٌّ أجرى السٌد فورست تقًٌٌما شاماًل لسٌاسة الجوار األوروبً الجدٌدة مب
استندت إلٌها عملٌة المراجعة. فً البداٌة، ركز السٌد فورست على المقاربة التشاركٌة التً تشجع 

ٌُظهر أن هذه المقاربة علٌها سٌاسة الجوار األوروبً المنقحة، لكن ه أشار إلى أن الواقع المٌدانً 
التشاركٌة محدودة، ال سٌما لناحٌة مشاركة المجتمع المدنً على نحو فّعال. وأضاؾ قابال إنه على 
الرؼم من قٌام بعثات االتحاد األوروبً فً البلدان المعنٌة بتوجٌه دعوات إلى منظمات المجتمع 

ها المعلومات الكافٌة فً الوقت المناسب، ولم ُتفصح لها بالكامل عن المدنً، إال أنها لم توفر ل
ٌُمكن أن تقدمها. وهذا األمر إنما ٌحد من كفاءة المنظمات، وال ٌضمن مشاركتها  اإلسهامات التً 
الفعالة ونقل مخاوؾ المجتمع المدنً. بعد ذلك، تطرق السٌد فورست إلى جانب المساءلة الفًتا إلى 

وار األوروبً الجدٌدة ال تنطوي على إعداد تقارٌر مرحلٌة وتقدٌمها. فأوضح أّن أّن سٌاسة الج
االفتقار إلى آلٌات واضحة للرصد واإلبالغ ٌحد أٌضا من مشاركة المجتمع المدنً فً تتبع التنفٌذ. 
أخًٌرا، أشار السٌد فورست إلى مفهومٌن ربٌسٌن فً سٌاسة الجوار األوروبً الجدٌدة رؼم 

هما: البرؼماتٌة وعدم قالبٌة التوقّع المتوقعة. وقال إن هذٌن المفهومٌن ٌظهران أّن ؼرابتهما و
 السٌاسة الجدٌدة تعلق أهمٌة أقل على القٌم ومبادئ حقوق اإلنسان.



 
 
 

 

الجلسة الثانٌة: التحدٌات الحالٌة وأولوٌات االتحاد األوروبً فً المنطقة )الجزء األول: الهجرة 
 واألمن واالستقرار(

 ت الجلسة: جٌوفانا تنزارٌال، الشبكة الٌورومتوسطٌة فرنسانسق
 

سلطت الجلسة الثانٌة الضوء على العالقات العربٌة األوروبٌة، وأولوٌات االتحاد األوروبً فً 
المنطقة التً تركز على الهجرة واالستقرار والجوانب األمنٌة. وعلى ضوء إقرار إطار سٌاسة 

ٌّم المتحدثون هذه ا لسٌاسة من منظور حقوقً. فانصب تركٌزهم على الشراكة العربٌة الهجرة، ق
ٌّموا الدور الذي ٌمكن أن ٌؤدٌه تنفٌذ  األوربٌة بوصفها أداة ُتعالج االسباب الجذرٌة للهجرة، كما ق
سٌاسة الجوار األوروبً فً تعزٌز السالم واألمن وتوطٌدهما فً المنطقة. وقدموا توصٌات تتعلق 

 ضمان اعتماد مقاربة حقوقٌة شاملة فً سٌاسة الهجرة. بالسٌاسة تهدؾ إلى 

 

 سمٌر العٌطة، منتدى االقتصادٌٌن العرب، شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة

استهل السٌد العٌطة مداخلته بالتركٌز على االضطرابات الحالٌة وتصاعد العنؾ فً المنطقة مشًٌرا 
ٌتحمل أًٌضا مسؤولٌة الوضع الحالً الذي تعٌشه المنطقة. فركز إلى أّن االتحاد األوروبً األوروبً 

ٌّر منذ عام  حتى الٌوم، وقال إن المحادثات المتعلقة بالمنطقة العربٌة كانت  6100على السٌاق المتؽ
تدور حول الحركات الشعبٌة وتطلعاتها من أجل التؽٌٌر. لكننا انتقلنا بعد ذلك إلى  6100فً عام 

ٌدة فً المنطقة، ال سٌما مع تصاعد الحروب واإلرهاب والهواجس األمنٌة التً حركات تارٌخٌة جد
انعكست أًٌضا فً خطاب االتحاد األوروبً وصٌاؼة السٌاسات. فً الواقع، إّن إضفاء الطابع 
األمنً على المقاربة التً ٌعتمدها االتحاد األوروبً تجاه المنطقة واضح للعٌان، لكن ال ٌزال هناك 

 اسٌة. تحدٌات أس

ٌُمكن أن ٌمارسه االتحاد األوروبً إلنهاء الحرب  بعد ذلك، أوضح السٌد العٌطة أهمٌة الدور الذي 
فً سورٌا. فشكك فً القرار الدولً للقضاء على تنظٌم داعش فً سورٌا مشًٌرا إلى أن عدًدا كبًٌرا 

د العٌطة النقاط من مقاتلً داعش ٌحملون جنسٌات أوروبٌة. وبناء على كل ما تقّدم، حدد السٌ
الربٌسة فً معالجة قضاٌا األمن وحل األزمة السورٌة. فأشار إلى أنه ٌتعٌن بادئ ذي بدء أن تكون 
جمٌع األطراؾ الفاعلة والمعنٌة )دول الخلٌج، والوالٌات المتحدة، وروسٌا( جزًءا ال ٌتجزأ من 

ً بناء السالم وحل عملٌة المفاوضات. كذلك سلط الضوء على أهمٌة دور المجتمع المدنً ف
النزاعات، مشدًدا على ضرورة مشاركته فً الحوار بصفته شرٌك أساسً. وعن دور المجتمع 



 
 
 
المدنً أًٌضا، أبرز السٌد العٌطة الحاجة إلى ضمان مشاركة المنظمات المستقلة، ولٌس المنظمات 

 ؼٌر الحكومٌة التابعة للحكومة. 

 

 اإلنسان لٌزلً بٌكمال، معهد القاهرة لدراسات حقوق

ركزت السٌد بٌكمال على مسألة الهجرة وأزمة الالجبٌن انطالًقا من العالقات المصرٌة األوروبٌة. 
فأشارت بداًٌة إلى أنه لدى  النظر إلى إطار الهجرة الذي وضعه االتحاد األوروبً، نالحظ أّن 

الموت فً البحار. األولوٌة التً ٌطرحها تتمثل فً توفٌر حرٌة كرٌمة، ومكافحة التهربٌة ومنع 
ولكن حتى تتمكن مصر من إنجاز هذه األهداؾ، ال بّد لها من إجراء تؽٌٌرات فً السٌاسة. إذ ٌجب 
أن تتؽٌر سٌاسة التجرٌم، كما ٌجب إعادة النظر فً سٌاسة اإلبعاد القسري للمصرٌٌن. لقد أقرت 

 شكلة تكمن فً التنفٌذ.مصر قانونا جدٌدا لمكافحة التهرٌب ٌلبً المعاٌٌر الدولٌة، لكن المُ 

ٌُضاؾ إلٌها التدابٌر  ٌتحدث إطار الهجرة عن الحٌاة الكرٌمة. لكن مصر تواجه تحدٌات اقتصادٌة 
التقشفٌة التً فرضها صندوق النقد الدولً. لذا ٌتعٌن على مصر إعطاء األولوٌة للتدابٌر االجتماعٌة 

ضرورة إلدراج مطالب النقابات والعمل على ضرٌبة تصاعدٌة وإصالح الخدمات العامة. وثمة 
العمالٌة بداًل من تضٌٌق الخناق علٌها. لقد أصبح االعتقال التعسفً تدبٌرا منتظًما فً مصر، وال بّد 
من التصدي له بدال من قمع المدافعٌن عن حقوق اإلنسان. ولٌس ثمة حل ممكن ما لم نركز على 

كومة الحالٌة إلى اعتماد سٌاسات اجتماعٌة سٌادة القانون والحكم. وفً هذا السٌاق، ال تسعى الح
واقتصادٌة جدٌدة، بل تسن عوضا عن ذلك قوانٌن قمعٌة تقٌد المنظمات ؼٌر الحكومٌة. وال ٌهدد 
هذا القانون بإؼالق المنظمات ؼٌر الحكومٌة الكبٌرة وحسب، إنما كل أنواع الجمعٌات بما فٌها 

 تقدٌم الخدمات.المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً ُتعنً بالتنمٌة و

وعلى ضوء هذا التقٌٌم، ختمت السٌدة بٌكمال كلمتها مستنتجًة أن األولوٌات الُمحددة فً إطار 
ٌُمكن فرض التؽٌٌر من الخارج، لكن تجوز  الهجرة ال تحتل األولوٌة فً السٌاق المصري، وال 

 مناقشته فً العالقات الثنابٌة بٌن الشركاء.

 

 لحقوق اإلنسان فٌصل أوسار، الجمعٌة المغربً

أكد السٌد أوسار فً مستهل كلمته ضرورة ربط الهجرة بكرامة اإلنسان. فعاد بالذاكرة إلى تارٌخ 
الهجرة ُموضًحا أنه قبل الحرب العالمٌة الثانٌة لم تكن هناك حدود، بل كانت هناك تعددٌة ثقافٌة، 

تفاقمت الالمساواة. وباإلضافة إلى لكن بعد انتهاء الحرب وتطبٌق السٌاسات اللٌبرالٌة ازداد الفقر و
هذه المقاربات فً السٌاسات اللٌبرالٌة، أدت األنظمة الفاسدة واالستعمار إلى تعمٌق الالمساواة 



 
 
 
وبروز الحاجة إلى معالجتها. بٌد أن هذه المعالجة تقتضً تبنً مقاربة شاملة فً معالجة األسباب 

التحاد األوروبً إعادة النظر فً سٌاسة الهجرة الجذرٌة للهجرة داخل الدول. كذلك، ٌتعٌن على ا
ٌُقدم كرامة اإلنسان على ما عداها. وفً هذا الصدد، ال بّد من  التً ٌطبقها من منظور حقوقً 
معالجة تلك النزعة فً البلدان الؽربٌة إلى وضع قوانٌن صارمة للهجرة  تتنافى والمقاربة القابمة 

 على حقوق اإلنسان.

 

 االٌطالٌة ARCIمنظمة سارة برٌستٌانً، 

عرضت السٌدة برٌستٌانً وجهة النظر األوروبٌة بشأن سٌاسة الهجرة فً االتحاد األوروبً، 
وشاركت الحاضرٌن الخبرة التً اكتسبتها المنظمة والتجرٌة االٌطالٌة فً معالجة أزمة الهجرة. 

وأوروبا. وأشارت إلى  فقدمت فً البداٌة تفاصٌل تضمنت أعداد الالجبٌن فً دول الجوار الجنوبً
، 6103ألؾ مهاجر إلى الشواطا اإلٌطالٌة عام  041أّن االتحاد األوروبً ٌتحدث عن وصول نحو 

ٌُشدد االتحاد األوروبً على هذه 6100آالؾ عام  011، و6102آالؾ مهاجر عام  014و . و
ما ٌزٌد على خمسة  األرقام واألعداد العتماد مقاربة أمنٌة. لكن تجدر اإلشارة هنا إلى أنه هناك

مالٌٌن الجا سوري فً لبنان واألردن. وأّن إٌطالٌا تسعى جاهدة إلظهار هذه األرقام، لكن فً 
الواقع لٌس ثمة تؽٌٌر كبٌر فً العدد اإلجمالً بل فً أعداد األقلٌات والنساء اآلخذة فً االرتفاع. لذا 

وافدٌن ٌتعٌن علٌنا أن نلتفت إلى رقم طلبت السٌدة برٌستٌانً أنه عوًضا عن التركٌز على أعداد ال
آخر، وهو عدد األشخاص الذٌن قضوا نحبهم فً البحر المتوسط  والبالػ خمسة آالؾ قتٌل عام 

. إّن هذا السجل أشد خطورة وٌنبؽً إثارته ومعالجته. فً الواقع، ٌجب أن تكون هذه األرقام 6103
، نحن بحاجة إلى سٌاسة إنقاذ بحرٌة بداُل من نقطة انطالق فً تقٌٌمنا للسٌاسات األوروبٌة. وعلٌه

إنشاء هٌبة الحدود األوروبٌة. عالوة على ذلك، ركزت السٌدة برٌستٌانً على التدابٌر المتنوعة التً 
ٌُظهر الواقع أن إٌطالٌا تلجأ إلى التعذٌب لجمع  تعتمدها الدول األوروبٌة. إذ على سبٌل المثال، 

قاصرٌن. وهذا ٌّدل على ؼٌاب التضامن مع الالجبٌن على المستوى البصمات، وأّن سوٌسرا ُتعٌد ال
األوروبً. أما فً ما ٌتعلق بالخطة األوروبٌة لإلستثمار الخارجً، أشارت إلى أن فتح األسواق 
لالستثمارات مقابل فتح الحدود لٌس سوى المقاربة التً اعتمدها االتحاد االوروبً فً البلدان 

األوسط، وأردفت أن ما نحتاج إلٌه هو تهٌبة الظروؾ المؤاتٌة لتنقل الناس األفرٌقٌة ومنطقة الشرق 
 بٌن الدول ألنه حق من حقوق اإلنسان.

 

 



 
 
 
الجلسة الثالثة: التحدٌات الحالٌة وأولوٌات االتحاد األوروبً فً المنطقة )الجزء الثانً: التجارة 

 واالستثمار والتنمٌة(
 (CNCD11.11.11نً للتعاون اإلنمائً)نسق الجلسة: مٌشال سٌرماك، المركز الوط

  

ركزت الجلسة الثالثة على األثار المترتبة على سٌاسة التجارة واالستثمار والتنمٌة التً ٌعتمدها 
االتحاد األوروبً فً المنطقة العربٌة، مع األخذ بعٌن االعتبار التطورات التً طالت اتفاقات 

الخطة األوروبٌة لإلستثمار الخارجً، باإلضافة إلى تبنً التجارة الحرة العمٌقة والشاملة، وإطالق  
 توافق أوروبً جدٌد بشأن التنمٌة.

 

 (CNCD11.11.11مٌشال سٌرماك، المركز الوطنً للتعاون اإلنمائً)

قّدم السٌد سٌرماك لمحة عامة عن اتفاقات التجارة الحرة العمٌقة والشاملة. فأوضح أنها اتفاقات 
وبً لتعمٌق تحرٌر قطاعات بعٌنها، مثل الخدمات، والمشترٌات العامة، اقترحها االتحاد األور

، عرض االتحاد األوروبً 6100وحماٌة المستثمرٌن األجانب. فً كانون الثانً/دٌسمبر عام 
ا مده ٌد العون لتونس ومصر اللتٌن تمران فً مرحلة  ًٌ اتفاقات التجارة الحرة العمٌقة والشاملة مدع

هذه المفاوضات كانت حول خطوط األنابٌب قبل اندالع الثورات، ولم ٌكن األمر انتقالٌة، علًما أن 
سوى إعادة توضٌب لها. بعد ذلك عرض الوضع الذي آلت إلٌه المفاوضات التً  6100فً عام 

كانت تتقدم بسرعات متباٌنة فً البلدان األربعة: فقد ُنعٌت المفاوضات فً مصر واألردن، أما فً 
ع جوالت منها ثم علقها المؽاربة، وفً تونس استؽرق انطالقها بعض الوقت، المؽرب ُنظمت أرب

والثانٌة فً كانون األول/  6103وعقدت الجولة األولى من المفاوضات فً شهر أبرٌل/نٌسان 
 .6103دٌسمبر 

 

 ثم عرض السٌد سٌرماك، مستنًدا إلى تحلٌله، بعض المالحظات حول طرٌقة المفاوضات ومحتواها:

x  فً ما ٌتعلق بالطرٌقة، ٌتضمن السرد فكرة تطرق إلى مشاركة المجتمع المدنً، لكن من
المهم اإلشارة هنا إلى أنها وردت فً إطار المقاربة الجدٌدة لالتحاد االوروبً إزاء اتفاقات 
التجارة الحرة العمٌقة والشاملة. إذ قام االتحاد األوروبً فً مقاربته الجدٌدة بنشر الوثابق 

ختلفة فً حالة تونس. وهنا تتجلى الحاجة النخراط منظمات المجتمع المدنً فً عملٌة الم
 رصد حقٌقٌة وتحلٌل اآلثار المحتملة المترتبة على هذه االتفاقات. 



 
 
 

x  ُتشكل هذه االتفاقات جزءا من الجٌل الجدٌد من االتفاقات التجارٌة التً تتجاوز تخفٌض
ن حماٌة االستثمار وإمكانٌة اإلحالة إلى التحكٌم الرسوم الضرٌبٌة، وتتضمن أحكاًما بشأ

لتسوٌة المنازعات بٌن الدول والشركات المتعددة الجنسٌات. وكانت تجارب الدول العربٌة 
 وال سٌما فً مصر باهظة الكلفة. 

 

 عبد الحكٌم الشافعً، الفضاء الجمعوي، المغرب

مبرمة بٌن المؽرب واالتحاد األوروبً، عرض السٌد الشافعً الحالة المؽربٌة وتارٌخ االتفاقات ال
. وأوضح أن 0663مشٌرا إلى أن العالقات التجارٌة بٌن المؽرب واالتحاد األوروبً بدأت منذ عام 

 6106المؽرب واالتحاد األوروبً  أقاما منطقة حرة بعد إبرام اتفاقات شراكة/ارتباط. فقبل عام 
والمنتجات الزراعٌة، وسٌارات النقل، لكن بعد عام كان التحرٌر ٌشمل القطاعات التالٌة: المالبس، 

دخلت الزراعة إلى المشهد التجاري. بعد ذلك، سلط السٌد الشافعً الضوء على نقاط ربٌسة  6106
 تتعلق باالتفاقات التجارٌة بٌن االتحاد األوروبً والمؽرب: 

x  الحرة العمٌقة والشاملة. أواًل، إن التجارة الحرة لٌست مفهوًما جدًٌدا وكذلك اتفاقات التجارة
إنما تجدر اإلشارة إلى أن النتابج المرجوة لم تتحقق بعد. وما الثورات الشعبٌة سوى خٌر 

 دلٌل على ذلك.
x  إن حرٌة الوصول إلى المعلومات لم ُتحترم فً مرحلتً المشاورات حول االتفاقات

ٌُعقد أي حوار شامل حول هذا الموضوع فً ا لمؽرب، ولم ٌلق التجارٌة وتوقٌعها. فلم 
 الرأي العام أي آذان صاؼٌة.

x  ٌنبؽً أن تكون التجارة أداة لتحقٌق التنمٌة فً المنطقة، وهذا ٌتطلب االعتراؾ بالمؽرب
 والبلدان الجنوبٌة شركاء حقٌقٌٌن.

x  ال بّد أن ٌكون الرصد والمتابعة عنصرٌن أساسٌٌن لضمان اتخاذ التدابٌر التصحٌحٌة
 وتوفٌر سبل االنتصاؾ. 

x  إن الشروط التً ٌضعها االتحاد األوروبً أصعب من تلك الواردة فً االتفاقات المتعددة
 األطراؾ. 

 

 منانا كوتشالدزي ، بنك وتش

أعدت السٌدة كوتشالدزي تحلٌال تناولت فٌه الصندوق األوروبً لالستثمار الخارجً، ركزت فٌه 
ألوروبً لالستثمار، واستندت إلٌه فً تقدٌم على األثار المترتبة على تمدٌد الوالٌة الخارجٌة للبنك ا

لمحة عامة عن الخطة األوروبٌة لالستثمار الخارجً. وفً هذا اإلطار، أشارت إلى أن اآللٌة 



 
 
 

 55األوروبٌة للجوار أنشأت الصندوق األوروبً للتنمٌة المستدامة الذي سٌخصص مبلًؽا وقدره 
جوار. وسٌتٌح تمدٌد هذه الوالٌة للبنك األوروبً ملٌار دوره لتموٌل المشروعات فً أفرٌقٌا ودول ال

لالستثمار قٌادة هذه العملٌات وإدارتها. وأضافت أنه وعلى الرؼم من النظرٌة وهدفها المتمثل فً 
ضمان القضاء على األسباب الجذرٌة للهجرة عن طرٌق حشد االستثمار عبر القطاع الخاص بحٌث 

مة فابق اللطؾ، ٌتعٌن علٌنا النظر إلى الحزمة برمتها وإلى ٌبدو الصندوق األوروبً للتنمٌة المستدا
تجارب الصندوق األوروبً لالستثمار الخارجً التً بٌن أٌدٌنا كً نفهم الصورة الكاملة. بداًٌة، 
ٌوحً الصندوق أنه سٌدعم التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة وسٌضمن خلق فرض العمل للنساء 

ٌّد أنه ال بد من أخ ذ عنصرٌن آخرٌن بعٌن االعتبار وهما: المساعدة التقنٌة، وتهٌبة البٌبة والشباب، ب
المؤاتٌة لألعمال التجارٌة والحوار مع المؤسسات التجارٌة. عالوة على ذلك، تتسم تجربة الصندوق 

،  أنشأ االتحاد األوروبً صندوق 6102األوروبً لالستثمار الخارجً باألهمٌة. ففً عام 
جً حاماًل أفكار مماثلة وهً ضمان النمو والتنمٌة داخل االتحاد األوروبً. لكن االستثمار االستراتٌ

فً ؼضون سنة ونصؾ السنة، اكتشفنا أن أموال الصندوق أُنفقت على إنشاء الطرقات السرٌعة 
والمطارات والوقود األحفوري. لذا لٌس ثمة جدٌد فً ما ٌتعلق باالبتكار الحقٌقً، ولم تحظ 

مة داخل االتحاد بأي دعم. فقد أنفقت األموال على القطاعات االستراتٌجٌة المهمة القطاعات المستدا
داخل االتحاد لكن متلقً هذه األموال كانوا أثرى األثرٌاء فً االتحاد. عالوة على ذلك، لم ٌخضع 
أي من المشروعات للتدقٌق كما كان ٌنبؽً، زد على ذلك أن أي منها لم ٌكن ٌتوافق والتزامات 

اد األوروبً، فعلى سبٌل المثال نرى أن دعم الوقود األحفوري ٌتعارض مع االلتزامات االتح
المناخٌة لالتحاد األوروبً. وفً هذا السٌاق، ٌتعٌن علٌنا، فً ضوء تمدٌد والٌة الصندوق، إدراك 

ا فً المنطقة. ولما كان البنك األوروب ًٌ ً حقٌقة أن البنك األوروبً لالستثمار أصبح العًبا أساس
لالستثمار و التسهٌالت األوروبٌة المتوسطٌة لالستثمار والشراكة قد دخال بالفعل إلى المنطقة، ال بد 
أن نأخذ بعٌن االعتبار ؼٌاب أي نتابج وأثار إنمابٌة  فضال عن االفتقار إلى الشفافٌة لدى النظر إلى 

 الدور المّوسع للبنك األوروبً لالستثمار. 

 

 لمغرب الدكتور محمد السعدي، ا

ركز الدكتور السعدي فً كلمته على تجربة المؽرب مع اتفاقٌة التجارة الحرة العمٌقة والشاملة، 
ُمشًٌرا إلى توقؾ المفاوضات مع المؽرب ألن الحكومة لم تقتنع بدراسة تقٌٌم األثر التً أعدها 

اول االتحاد االتحاد األوروبً بواسطة شركة إٌكورٌس للبحوث واالستشارات االقتصادٌة. لقد ح
األوروبً فً الحقٌقة إظهار أن المؽرب بوصفه المستفٌد األكبر جراء ارتفاع الناتج المحلً 
اإلجمالً وخلق فرص عمل جدٌدة. ؼٌر أن الخبراء فً إٌكورٌس استخدموا فً واقع األمر نموذًجا 

ا فً عملٌة تقٌٌم األثر ؼٌر آبهٌن بحقوق اإلنسان والتوزٌع، أي الجهة  ًٌ المستفٌدة من هذا اقتصاد



 
 
 
األثر. فً الواقع، قال الدكتور السعدي أننا لم نحصل سوى على صفقة ؼٌر عادلة : حٌث ُنقلت 

 مبالػ مالٌة كبٌرة إلى أوروبا لم تعّوضها االستثمارات األجنبٌة المباشرة. 

فضاًل عن ذلك، سلط الدكتور السعدي الضوء على دور القطاع الخاص فً الشراكة العربٌة 
وروبٌة، مشًٌرا إلى أن االتحاد األوروبً ٌقترح أًٌضا إقامة عالقات شراكة مع القطاعات األ

الخاصة. كذلك، تطرق إلى قضٌة ربٌسة فً هذا اإلطار وهً مساءلة القطاع الخاص. وفً هذا 
الصدد، سلط الضوء على الدور الذي ٌمارسه المجتمع المدنً فً رصد دور القطاع وتقٌٌمه قبل 

وبعدها. واستشهد بدراسة حدٌثة أعدتها شبكة المنظمات العربٌة ؼٌر الحكومٌة للتنمٌة حول  االتفاقٌة
 .6104الشراكات بٌن القطاعٌن العام والخاص التً ستنطلق فً نهاٌة عام 

 

 تٌاغو ستٌشلمانز دي كاسترو فرٌري، الشبكة األوروبٌة المعنٌة بالدٌون والتنمٌة

فرٌري على دعم مٌزانٌة االتحاد األوروبً ورأى فً هذا الدعم ركز السٌد ستٌشلمانز دي كاسترو 
أداًة ُتستخدم فً الشراكة.  فأوضح أن دعم مٌزانٌة المفوضٌة األوروبٌة هو اآللٌة التً تتٌح 

من  62التحوٌالت المالٌة المباشرة إلى مٌزانٌات البلدان الشرٌكة. وُتقدر نسبة هذه التحوٌالت بـ
ة التً ٌقدمها االتحاد األوروبً. لكن ثمة تباٌن فً معاٌٌر األهلٌة والشروط المبة من معونة التنمٌ

الُمحددة المعتمدة للموافقة على برنامج او مصروفات متعاقبة. كانت الؽاٌة من دعم مٌزانٌة 
ٌّنت أن دعم مٌزانٌة المفوضٌة  المفوضٌة األوروبٌة تعزٌز الملكٌة، لكن دراسات الحاالت ب

ٌُحفز  على تحرٌر التجارة واالستثمار فً البلدان المتلقٌة ومن بٌنها الدول العربٌة، حتى األوروبٌة 
ولو تعارضت هذه اإلصالحات مع استراتٌجات التنمٌة المحلٌة. فعلى سبٌل المثال، صرفت 

ملٌون ٌورو رافقه فرض  406مبلػ  6115و  0635المفوضٌة األوروبٌة فً تونس ما بٌن عامً 
سات تحرٌر االقتصاد : تخفٌض الحواجز الجمركٌة، وخصخصة مؤسسات شروط منها تبنً سٌا

 الدولة، وتحرٌر االقتصاد من الضوابط.

كما تناول السٌد ستٌشلمانز دي كاسترو فرٌري  فعالٌة التنمٌة، فشرح أن التوجهات الجدٌدة فً 
فً مجال الهجرة.  الوقت الراهن تمٌل نحو تنظٌم المعونة بؽٌة إجبار البلدان العربٌة على التعاون

وفً جوانب المساعدة المشروطة، استشهد بـالمساعدة المالٌة لالقتصاد الكلً فً االتحاد األوروبً 
وهً حزمة مساعدات مالٌة ُتقدم إلى بلدان من ؼٌر االتحاد األوروبً تواجه أزمة فً مٌزان 

ة العامة. على سبٌل المدفوعات. وفً هذه الحالة، هناك بعض معاٌٌر األهلٌة والشروط الُمحدد
المثال، تفرض هذه الشروط تبنً سٌاسات اقتصادٌة محددة مع قدر ضبٌل من المشاورات مع 

 الجهات المحلٌة الفاعلة.

 



 
 
 

 

 ختامٌةمالحظات 
 

 أعدتها بٌهتٌر موسكٌنً، شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة

أوجزت السٌدة موسكٌنً فً الجلسة األخٌرة العبر والدورس المستخلصة الُمشتركة ُمستندًة إلى 
فً  6101القضاٌا الربٌسة المطروحة. فأشارت إلى أنه وفً أعقاب اعتماد خطة عام 

أٌلول/سبتمبر، أصبح لدى االتحاد األوروبً ومختلؾ البلدان العربٌة إطار مشترك للعمل. إذ ترتكز 
على االلتزامات العالمٌة التً تعهد بها كال الجانبٌن. لكن ثمة حاجة اآلن إلى المساءلة  6101خطة 

المتبادلة والمسؤولٌة المشتركة لتحقٌق هذه األهداؾ. وأضافت أن الشراكة األوروبٌة العربٌة كانت 
ن الحالة التً فً الواقع لُتشكل بعد برشلونة أداة تنفٌذ لتحقٌق هذه األهداؾ. لكن مع األسؾ ٌبدو م

نحن علٌها اآلن أن اآلثار والنتابج ؼٌر واعدة. فالتحدٌات الربٌسة والالمساواة وإنتهاك الحقوق لم 
تزل قابمة وحسب بل ازدادت تفاقًما. ومن المؤسؾ أًٌضا أن ال نرى أي تدابٌر تصحٌحٌة فً إطار 

ستثمار الخارجً والتوافق كل السٌاسات المنقحة ومن بٌنها السٌاسة األوروبٌة للهجرة وخطة اال
الجدٌد بشأن التنمٌة. عالوة على ذلك، وبعد مرور العام األول على تنفٌذ سٌاسة الجوار األوروبً 
المنقحة، تشٌر الدالبل التً بٌن أٌدٌنا إلى أن  هذه الشراكات لن تأخذ بعٌن االعتبار المساءلة 

 المتبادلة والمصالح المشتركة.  

موسكٌنً  أن دواعً القلق والمخاوؾ تزداد سوًءا ٌوًما بعد ٌوم، ال سٌما بعد  بعد ذلك، أكدت السٌدة
أن أصبح تحقٌق االستقرار واألمن من المحددات الربٌسة فً مقاربة االتحاد األوروبً تجاه 
المنطقة. وفً هذا السٌاق، تتجلى أهمٌة قٌام المجتمع المدنً بإجراء حوار هٌكلً وتهٌبة بٌبة مؤاتٌة 

لمجتمع؛ كما ٌنبؽً أن ٌتقدم االعتراؾ بدور المجتمع المدنً  خطوة إلى األمام لٌتحول من لهذا ا
مجرد "مراقب" إلى " طرؾ ٌضمن تحقٌق المساءلة العامة الفضلى". وال بّد أن تكون المشاركة 
الحقٌقٌة وانخراط المجتمع المدنً فً كل القطاعات وعلى مختلؾ األصعدة فً الوقت المناسب، 

 فق الشفاؾ للمعلومات والمقاربة التشاركٌة عناصر أساسٌة.والتد

وفً هذا السٌاق، نبهت السٌدة موسكٌنً إلى أهمٌة التبادل بٌن المجتمعات المدنٌة العاملة فً ضفتً 
البحر المتوسط. وأعربت عن بالػ امتنانها لجمٌع المشاركٌن شارحة أن شبكة المنظمات العربٌة 

ا لدى زٌارتها بروكسل بالتعاون مع شركابها األوروبٌٌن؛ وذلك  تنظم هذا المنتدى العالمً ًٌ سنو
بهدؾ تبادل الدروس المستخلصة، وأٌضا لوضع استراتٌجٌات مستقبلٌة مشتركة. ذلك إّن االلتزامات 
العالمٌة تتطلب مسؤولٌات مشتركة ومتبادلة وإن كانت متباٌنة لمجتمعاتنا. وأضافت أنه نحن، 

ي دوًرا ربٌسا فً ضمان ذلك مع الرصد المتواصل، والتوصٌات القابمة على المجتمع المدنً، نؤد



 
 
 
الحقوق فً مجال وضع السٌاسات العامة، وحمالت الدعوة على المستوٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌة 
والدولٌة. فً الختام، أعلنت السٌدو موسكٌنً عن مبادرة ٌقودها المجتمع المدنً فً دول الجنوب 

 الذي من المقرر أن ٌنعقد فً الٌومٌن المقبلٌن فً بٌروت. حول الحوار الهٌكلً

 


