
  

 

 المدني  للمجتمع بروكسل منتدى –" مجاالت"

 مذكرة مفاهيمية عامة
 

 

المشتركة والتعاون الراهنة بالقرب الجغرافي والتحديات تصالً مواحداً يتشارك االتحاد األوروبي وجواره الجنوبي مصيراً 

ً لكن على العديد من الجبهات، والجاري االقتصادي والسياسي  التي شكلت  تاريخ طويل من التبادالت اإلنسانية والثقافيةب أيضا

في مجاالت والتعاون لتزام بالعمل ة مع اال، تم إطالق سياسة الجوار األوروبي2004. في عام اوقيمهم امشترك وتاريخهمهما التراث

رام حقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي. احتورئيسية، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين المرأة والرجل 

من  ةروجامدول الالإلى بناء شراكات أكثر فاعلية بين االتحاد األوروبي و 2015تهدف سياسة الجوار األوروبية المنقحة في عام 

ألوروبي لقد أعطى االتحاد امني. األقتصادي واالجتماعي والسياسي واأكثر استقراراً على الصعيد الأجل خلق جوار أوروبي 

على االستقرار. يُنظر إلى هذا النهج الذي يركز على المرونة واألمن إلى حد كبير على القائمة بيئة من اللنموذج األولوية لهذا ا

 .احترام حقوق اإلنسان وإرساء الديمقراطيةسيادة جعي لتحقيق االزدهار والسالم في المنطقة على أساس ارتأنه تدبير 

 

 للمجتمع المدنيالدور المنسوب 

فقد والمجلس والبرلمان. مفوضية تعزيز "بُعد المجتمع المدني" داخل سياسة الجوار األوروبية من قبل الوجوب تم التأكيد على 

 عام انتفاضاتعقب لمجتمع المدني في الحوار السياسي مع االتحاد األوروبي لالحاجة إلى مشاركة أقوى وأكثر تنظيماً برزت 

م في تحديد أولويات العمل وفي تعزيز ومراقبة دور قي  ب منظمات المجتمع المدنيضطلع جديدة في المنطقة. تالولويات األو 2011

. إن رغبة ةالرشيد ةكمورئيسية في تعزيز الح جهات فاعلةفي الحقيقة تنفيذ سياسة الجوار األوروبية في المنطقة. وهي تعتبر 

سياساته الداخلية والخارجية. على في بطرق مختلفة رجمت االتحاد األوروبي في مراعاة مطالب المجتمع المدني في المنطقة قد ت

 .معظم بلدان المنطقةمشاكل خطيرة في تصطدم بالجنوب دول الرغم من كل المبادرات، ال تزال العالقات بين االتحاد األوروبي و

 

 بين االتحاد األوروبي والمجتمع المدنيهيكل مشروع "مجاالت": مساحة للحوار الم

مع المجتمع المدني لدول الجوار الجنوبي من أجل تعزيز التعاون في هيكل في هذا السياق، شرع االتحاد األوروبي في حوار م

بين االتحاد األوروبي والمجتمع هيكل الخصوص، بدأت عملية الحوار الم عملية صنع القرار السياسي بطريقة استشارية. على وجه

المدني لجنوب منتدى مسمى بالالالمهيكل  لحوارلمع النسخة األولى  2014في بروكسل في عام المدني في جنوب البحر المتوسط 

 األخير كانت إحدى التوصيات الرئيسية للحوارفقد سنوات من قبل االتحاد األوروبي. ومع ذلك،  4. تم تنظيم الحوار لمدة المتوسط

ينظمه المجتمع المدني نفسه ومن هيكل الدعوة إلى إنشاء مركز إقليمي للحوار الم 2017ي عقد في عام مع المجتمع المدني الذ

اركت في تمويلها ش –شكل مبادرة للمجتمع المدني االتحاد األوروبي. جاءت النتيجة على ضمان التنسيق مع مؤسسات  مع –أجله 

فضاءات إلى خلق  تهدف –(( DG NEAR)المديرية العامة لسياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع ) المفوضية األوروبية

تم إطالق  .المتوسطاالبحر ضفتي على كاديميين األوكات االجتماعية اللحوار البناء بين منظمات المجتمع المدني والنقابات والحر

"مجاالت" في حقيقة مشروع يكمن تفرد وثالث سنوات. فترة ل 2018فبراير شباط/، في "التامجمعروفة باسم "ال هذه المبادرة،

الجنوبية الضفتين من  والتقابات و الحركات اإلجتماعية  المجتمع المدنيمن شبكات منظمات الجهات الرئيسية المنظمة له هي أن 

 .والشمالية للبحر ا المتوسط

 

 

 



  

 

 من نحن

للتنمية  الحكومية غير العربية المنظمات يتكون االئتالف الذي يحمل المبادرة من ست شبكات إقليمية من المجتمع المدني: شبكة

(ANND،) العربي االتحاد ( للنقاباتATUC،) متوسطية-األورو الشبكة ( بفرنساREF،) للحقوق متوسطية-األورو الشبكة 

(EMR)، المغرب بدائل منتدى (FMAS )للمشروع ست منظمات أخرى: الشبكةا االستشارية لجنةال ومنظمة سوليدار. وتضم 

 للتعليم العربية الحملة (، الهيئة الدولية للمعوقين،TIالدولية ) الشفافية منظمة(، ANHRIاإلنسان ) حقوق لمعلومات العربية

 .للمواطنة السورية والرابطة للهجرة، المغاربي المرصد للجميع،

 

 2019األنشطة لعام دورة 

من خالل دورة سنوية من األنشطة، تدمج، شاملة للجميع، تشاركية وعملية تصاعدية " مصممة لتشك ل مجاالتمشروع "أنشطة إن 

والنقابات والحركات االجتماعية  في المؤتمر اإلقليمي  التحليالت والتوصيات السياسية التي تضعها منظمات المجتمع المدني 

ي كل عام في المنتدى اإلقليمفي حوارات سياسية مع المؤسسات األوروبية تجري لسياسات الجوار الجنوبي التي تهدف للتحضير ل

 .المدني للمجتمع بروكسل منتدى –للمجتمع المدني 

 :للشبابمخصصة وورشة عمل  بدأت دورة األنشطة لهذا العام الثاني من تنفيذ المشروع بتنظيم ورش عمل مواضيعية

 

 (2019مارس آذار/ 29الهجرة والعدالة االجتماعية والمناخية واألمن في الدار البيضاء ) ▪

 (2019أبريل نيسان/ 7-6اعية في بيروت )الحقوق االقتصادية واالجتم ▪

 (2019أبريل نيسان/ 24الشباب في تونس ) ▪

 (2019مايو أيار/ 17-16وسيادة القانون في ليتشي ) ةالرشيد ةكمولحا ▪

 (2019أيلول سبتمبر   4-3)المؤتمر اإلقليمي  لسياسة الجوار الجنوبي ▪

 

لشباب العمل المخصصة لشة ، غير أن ورإلى االتحاد األوروبيموجهة  يةوضع توصيات أول خالل ورش العمل المواضيعية، تم  

  اإلقليمي  المؤتمر"تم تنظيم وفي وقت الحق، وتوصيات مقدمة من الشباب.  فرعية أولويات مواضيعيةسمحت بتسليط الضوء على 

صديق والتمناقشة التوصيات السابقة ها إعادة من هدفالكان وسبتمبر. أيلول  4و 3يومي  ،" في تونسة الجوار الجنوبيسياسل

لجعل بعمل تحليلي م خبراء مستقلون من المجتمع المدني ابشكل جماعي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني الجديدة. ثم قعليها 

نوفمبر، تم تنظيم ورش عمل الثاني/تشرين أكتوبر وتشرين األول/ين ب الممتدة الفترةخالل . ذه التوصيات أكثر قابلية للتطبيقه

تم استخدام النتائج واألولويات وقد مشاريع. إثر توجيه نداء لعرض تمويلها جرى وات من المجتمع المدني وطنية من قبل منظم

 .المدنيللمجتمع منتدى بروكسل لتحضير للنشطة دورة األالصادرة عن 

 

 منتدى بروكسل للمجتمع المدني

ه النسخة الثانية من المنتدى التي تستمر جمع هذتيشك ل منتدى بروكسل للمجتمع المدني الحدث الختامي لدورة األنشطة السنوية. 

لمشاركين الفرصة لمناقشة أمام اممثالً عن منظمات المجتمع المدني واالتحاد األوروبي. ستتاح 150 أكثر من بين يومين لمدة 

و استخالص توصيات يمكن العمل عليها  عام  نتائج األنشطة السابقة، مع التركيز على تنفيذ التوصيات المقدمة خالل أنشطة 

 .2019على مستوى السياسات و اآلليات األوروبية الخارجية 

 

 



  

 

 

 

 

 المشاركون

من دول الجوار الجنوبي )المغرب  ونقابات وحركات اجتماعية  إن غالبية المشاركين هم ممثلون عن منظمات من المجتمع المدني

مقرها يقع وتونس والجزائر وليبيا ولبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل واألردن ومصر( وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني

 االتحاد األوروبي والدولعن  ينممثلكما تمت دعوة الموضوعات التي تؤثر على المنطقة. أو على  في المنطقةتعمل أوروبا وفي 

 .لمواضيع التي ستناقش، فضالً عن الجهات المعنية اإلقليمية األخرى تبعاً لاألعضاء في االتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي

للمجتمع المدني هذا العام سبق لهم المشاركة على  منتدى بروكسلفي من المشاركين  بالمئة 50حوالي على وجه الخصوص، 

في كل من الموضوعات نفسها من منظمات أوروبية تعمل على يأتون  مشاركا 40حوالي  .األقل في احدى نشاطات مجاالت

عين عن ومدافيين نشطاء ميدانيين ونقابمن المشاركين من المجتمع المدني: مواصفات المتوسط. تتنوع ا أوروبا ومنطقة البحر 

 ن عنممثليالدعوة العديد من  توخبراء في سياسات االتحاد األوروبي. كما تماالجتماعية  كاتاالحرفي حقوق اإلنسان ونشطاء 

 .منتدىالمؤسسات أوروبية إلى 

 .الضعيفة( واألشخاص من الفئات 35وجود الشباب )دون سن فضالً عن لمساواة بين النساء والرجال، بايتم إيالء اهتمام خاص 

 

 الموضوعات ذات األولوية

الموضوعات ذات األولوية التي تغطيها هذه المبادرة هي: الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، األمن ومكافحة العنف، الهجرة، 

لكل وكل عام، في . جامعالعدالة االجتماعية والمناخية، التنمية االقتصادية والحوار االجتماعي، فضالً عن الشباب كموضوع 

. تجدر للمناقشة مختارةوتركز المناقشات والتوصيات على نقاط محددة هذا السبب، . لللمناقشة و أكثرأتحديد نقطة تم يموضوع، 

 .الفرعية وتوصياتهم ومناقشتها في المنتدىوعات أولويات الشباب في الموضوجوب طرح اإلشارة إلى 

 

  2019الموضوعات والنقاط المقترحة للمناقشة لدورة عام 

 رشيدة وسيادة القانونالحوكمة ال 

 محاربة الفساد .أ

 تقلص فضاء المجتمع المدني .ب

 

 األمن ومكافحة العنف 

كيف يتم تناول حقوق اإلنسان في اتفاقيات الشراكة: دور المجتمع المدني في مكافحة اإلرهاب والتطرف العنفي في  .أ

 برامج وسياسات االتحاد األوروبي واحترام حقوق اإلنسان

 تطال األمن اإلنساني، التمييز / انتهاك حرية الضميراالنتهاكات التي  .ب

 دور المرأة والشباب في السياسات األمنية .ج

 

 الهجرة 

 الحماية االجتماعية وحقوق المهاجرين .أ

 مستوى مشاركة المجتمع المدني في المناقشات الثنائية حول هذه المسألة .ب

 

 العدالة االجتماعية والمناخية 

 االجتماعيةالمناخية و ينبغي اتباعه في مقاربة مسألة العدالةالنهج السياسي الذين  .أ



  

 

 تحديد النهج السياسي الواجب اتباعه من قبل المجتمع المدني -

 االجتماعيةالمناخية و الترابط بين العدالة -

 المساعدات وتغير المناخ -

 التجارة واالستثمار وتغير المناخ -

 الحاجة إلى إطار قانوني متماسك -

 .المجتمع المدني في القطاع أهمية إشراك -

 

 التنمية االقتصادية والحوار االجتماعي 

 دور القطاع الخاص .أ

 االتفاقيات التجارية وخطط االستثمار .ب

 

 الشباب 

 تعزيز حرية التنقل لدى الشباب )العمال والطالب والمسافرين(  .أ

 التركيز على برامج التنقل للشباب .ب

 دعم العمالة والتدريب المهني .ج

 التركيز على التعليم .د

 الحماية االجتماعية للفئات الضعيفة بشأن مسألة الصحة الجنسية واإلنجابية .ه

 

 للمزيد من المعلومات حول الموضوعات ذات األولوية والنقاط المقترحة للمناقشة، يُرجى مراجعة المالحظات المفاهيمية المحددة.

 

 األهداف الرئيسية للمنتدى

للتبادل بين منظمات المجتمع المدني وممثلي االتحاد فضاء المدني إلى المساهمة في إنشاء  للمجتمع بروكسليهدف منتدى 

وروبي. إن ضمان توفير الجوار الجنوبي لالتحاد األلمجتمع المدني في بالنسبة إلى اقضايا ذات أهمية حيوية بشأن األوروبي 

الفرص الحالية في جنوب البحر استعراض وبصراحة ومناقشة التحديات مساحة آمنة للمشاركين للتعبير عن أنفسهم بحرية 

 .هذه المبادرةيقع في صلب األبيض المتوسط 

المحتملة تنفيذ سبل المسؤولي االتحاد األوروبي وممثلي المجتمع المدني لمناقشة محتوى والفرصة أمام خالل المنتدى، ستتاح 

 .2019لعام األنشطة لتوصيات الناتجة عن دورة ل

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .األوروبي االتحاد نظر وجهات بالضرورة تعكس وال" مجاالت" مشروع مسؤولية هي محتوياته أن ُيذكر. األوروبي االتحاد من مالي بدعم املنشور  إعداد هذا تم



  

 

 
 

 

 

 


