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الحوكمة و سيادة القانونورقة مفاهيمية: 

 لفيةخال.1

تواجه بلدان الجوار الجنوبي لالتحاد األوروبي تحديات كبيرة لتحقيق الحكم الرشيد و تعزيز سيادة القانون و الحريات المدنيةةةة و
مساءلة الحكومة في حين ال يلبي تقديمبالتالي، تشهد هذه البلدان ضعًفا في آليات حرية اإلعالم و ضمان المشاركة و الشفافية. و 

الخدمات في القطاع العام تطلعات المجتمع المدني و المواطةةنين. و يعتةةبر تطةةبيق معةةايير الحكم الرشةةيد أمةةر ضةةروري بالنسةةبة
للمنطقة و في عالقة االتحاد األوروبي بدول الجوار الجنوبي. و يتطلب تحسين الحكم تبةةني اسةةتراتيجية متكاملةةة و طويلةةة األمةةد

تقوم على أساس التعاون بين المؤسسات الرسمية و المجتمع المدني.

و تثير مواضيع سةةيادة القةةانون و المسةةاءلة و الشةةفافية مسةةائل تقنيةةة و قانونيةةة، لكن في الةةوقت ذاتةةه تعتةةبر أساسةةية في ضةةمان
مشروعية اإلجراءات الحكومية و فعاليتها و أن يتم دعمها على نطاق واسع من قبل المواطةةنين. و يةةرى االتحةةاد األوروبي بةةأن

إشراك المجتمع المدني في عملية مراقبة برامج التعاون و تقييمها يعد أمًرا أساسًيا لتنفيذها بنجاح.

و قد برزت أولويتان رئيسيتان كقضايا أساسية في سياق الحوكمة و سيادة القانون في منطقة جنةةوب المتوسةةط؛ تتمثةةل في تقلص
مساحة المجتمع المدني و مكافحة الفساد.

و يشكل تقلص مساحة المجتمع المدني مصدر قلق في مختلف أرجاء منطقة حوض المتوسط، التي تشهد حملة قمةةع مسةةتمرة في
حق المجتمع المدني فيما يتعلق بالحقوق الرئيسية التالية: حرية التعبير و تكوين الجمعيات و الحركة و المشةةاركة السياسةةية، بمةةا
في ذلك حقوق النقابيين، فضاًل عن الحق في التجمع السلمي على اإلنترنت و خارجه على حد سواء. و قةةد ٌاسةةتخدم في السةةنوات
األخيرة مصطلح مكافحة اإلرهاب كذريعة للحد بشكل كبير من حرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير. و يمكن استخدام معةةايير
أخرى لتقييم المساحة الممنوحة للمجتمع المدني، بما في ذلةةك إمكانيةةة الحصةةول على التمويةةل و القةةدرة على اتخةةاذ القةةرارات و

إمكانية الوصول إلى المعلومات و التمتع بحرية الحركة.

إن التعدي على هذه الحقوق يساهم في تقليص مسةةاحة المجتمةةع المةةدني. ففي منطقةةة جنةةوب المتوسةةط، تشةةمل االنتهاكةةات الةةتي
تمارسةةها الحكومةةات فةةرض بعض القيةةود القانونيةةة و محاكمةةة منظمةةات المجتمةةع المةةدني و المةةدافعين عن حقةةوق اإلنسةةان و
المالحقات القضائية و المضايقات و فرض حظر السفر و تجميد األرصدة المالية و صعود مةةد المنظمةةات غةةير الحكوميةةة الةةتي
ٌتنظمها الحكومة و المقاالت المخصصة التي ٌتنشر لغرض المسةةاس بمصةةداقية منظمةةات المجتمةةع المةةدني و ممارسةةة الضةةغوط

على الصحافة المستقلة و شن حمالت تشهير عامة و التسلل و فرض قيود على نضال المجتمع المدني و نشاطه.

و تعتةةبر مكافحةةة الفسةةاد أولويةةة رئيسةةية أخةرى ترتبةةط بمسةةائل أخةةرى مثةةل األمن. و يشةةمل ذلةةك مكافحةةة صةةفقات األسةةلحة و
التأشيرات الذهبية و غسيل األموال، و غيرها من مجاالت العمل التي يضطلع بها االتحاد األوروبي في إطار مكافحةةة اإلرهةةاب
و ضبط الهجرة، مثل ضبط المشتريات العامة من خالل دعم ميزانية المعونات و االستثمارات الرسةةمية األوروبيةةة المختلطةةة و

الشراكات بين القطاعين العام و الخاص التي يدعمها االتحاد األوروبي.



و ما يزال الفساد السياسي يشكل تحديًا رئيسًيا؛ بحيث يتم إضفاء الطابع المؤسسي على أشكال جديدة من الفساد بغية إبقاء الطبقة
السياسية في السلطة، و هو ما يمنع المواطنين من مكافحتها. فرغم وجود كيانات قانونية وهيئةةات ٌتعةةنى بمكافحةةة الفسةةاد، إال أن
الفساد السياسي يستمر في نهش عظام اإلرادة السياسية لمعالجة المشاكل السائدة، مما ٌيعيق تحقيق تقدم حقيقي في جهود مكافحةةة
الفساد. كما تظل الحقوق السياسةةية للسةةكان في المنطقةةة تتعةةرض للتقةةويض في ظةةل غيةةاب إرادة سياسةةية قويةةة لمكافحةةة الفسةةاد
المستشري في القطاع العام. و في هذا الصدد، يكشف تحليل متقةةاطع مةةع بيانةةات الديمقراطيةةة العالميةةة، أعدتةةه منظمةةة الشةةفافية

(: تشةةير النتةةائج إلى أن البلةةدان الةةتي تتمتةةع بأقةةل قةةدر من الحمايةةة3الدولية، عن وجود صلة بين الفسةةاد وصةةحة الديمقراطيةةة )
للصحافة و المجتمع المدني عادًة ما تتوفر على أسوأ معدالت للفساد.

 قيودا قانونية جديدة على نشاط منظمات المجتمع المدني التي ترى أن الحيز المتاح لها للعمل وسط بيئةةة19وأضاف وباء كوفيد-
مفتوحة و مواتية أصبح في خطر. و يمكن أن يمثل إعداد تقرير رئيسي دوري لكل بلد على حدى حول هةةذه المسةةألة أداًة مةةؤثرًة

لزيادة الوعي داخل االتحاد األوروبي و كذا في بلدان المنطقة.

أنشطة مجاالت و توصياتها فيما يتعلق بالحوكمة و سيادة القانون .2

إن هذه الورقة المفاهيمية بشأن الحوكمة و سيادة القةةانون هي ثمةةرة لثالث دورات من االجتماعةةات السةةنوية دأبت مجةةاالت على
تنظيمها على المستوى الوطني و اإلقليمي و األوروبي، و هي أيًضا استجابة لتوصيات رئيسةةية تم تقةةديمها إلى منتةةدى المجتمةةع

. و قةةد ٌنظمت دورة19 بسبب وبةةاء كوفيةةد-2020، في حين تم تأجيل نسخة 2019 و 2018المدني ببروكسل المنعقد في عامي 
. و2020من حلقات العمل الوطنية على شكل سلسلة من الندوات االفتراضية على مةةدار شةةهري أيةةار/ مةةايو و أيلةةول/ سةةبتمبر 

 على المنطقةةة األورو-متوسةةطية و متابعةةة التوصةةيات19ٌعقدت ورشة العمةةل األولى بهةةدف التفكةةير في تةةأثيرات أزمةةة كوفيةةد-
. و ركزت الدورة الثانية من سلسلة الندوات الشةةبكية على بنةةاء2019 دورة األنشطة التي نظمتها مجاالت في عامالمقدمة خالل 

القدرات بهدف تعميق المعرفة لدى مكونات المجتمع المدني بأهمية سياسات اإلتحاد األوروبي ذات الصلة بالموضةةوع. في حين
 مع ممثلي اإلتحاد األوروبي و كذا تةةأثيرات2019شهدت دورة االجتماعات الثالثة مناقشة التوصيات التي خرجت بيها مجاالت 

 على قضايا كهاته.19أزمة كوفيد-

كما أشرفت مجاالت على عقد ندوة على شبكة اإلنترنت حول سياسة الجوار الجنوبي من أجل تعميق النقاش حول هذه السياسات
على الصعيد اإلقليمي. و قد شهدت الندوة تقديم تقرير عن وضع حقوق اإلنسان و مدى تطبيق معايير الحوكمة و سةةيادة القةةانون

. و2020و تمكين المجتمع المدني، و ذلك من خالل تنظيم عدة ورشةةات عمةةل و أنشةةطة على شةةبكة اإلنةةترنت على مةةدار عةةام 
أتاحت هذه االجتماعات للمشاركين و أعضاء مجاالت مناقشة كل توصية على حدى و اثراء محتواها. 

، كلَّفت مبادرة مجاالت سةةت خةةبراء بمهمةةة إعةةداد بحث حةةول المجةةاالت الرئيسةةية الةةتي تةةدخل في2021و في شهر أيار/ مايو 
صلب اهداف المشروع. ففي هذا الصدد، تم اعداد بحث حول الحوكمة و سيادة القةةانون، و الةةذي يركةةز على الشةةراكة المتجةةددة

19بين اإلتحاد األوروبي و دول الجوار الجنوبي و وضع أجندة عمل جديدة خاصة بمنطقة حوض المتوسةةط و تةةأثيرات كوفيةةد-
الذي ما يزال يجتاح المنطقة. و تم عرض هذا البحث و مناقشته خالل مائدة مسةةتديرة وطنيةةة ٌنظمت في تةةونس بحضةةور ممثلين
عن المجتمع المدني و االتحاد األوروبي و السلطات المحلية. و من المنتظةةر أن ٌتقةةدم التوصةةيات المنبثقةةة عن هةةذا البحث و عن

مداوالت الموائد المستديرة الوطنية إلى منتدى المجتمع المدني.

       المدني للمجتمع المتاح الحيز تقلص يخص فيما  توصيات

قمية:  التوصيات المنبثقة عن سلسلة الندوات الرَّ

مراقبة التدابير التي تتخذها الحكومات تجاه نشاط المدافعينة عن حقةةوق اإلنسةةان و الصةةحفيين و األشةةخاص الةةذين ينتقةةدون(1
النظام بهدف نفض الغبار عن التجاوزات الملموسة التي ترتكبها السلطة أو تلك التي من المحتمل أن ترتكبها.



مطالبة وفود االتحاد األوروبي الحاضرة في الحدث بالقيام بما يلي: الدخول في أقرب وقت ممكن في حوار مع المكونات(2
الحقيقية للمجتمع المدني إليجاد آلية ملموسة تتماشى مع كل سياق وطةةني بعينةةه من أجةةل تحديةةدة المنظمةةات غةةير الحكوميةةة

التي ٌتنظمها الحكومات.
يجب على االتحاد األوروبي تكثيف جهةةوده لتسةةهيل نشةةاط منظمةةات المجتمةةع المةةدني المحليةةة في فلسةةطين و في مخيمةةات(3

الالجئين الفلسطينيينة و السوريين أينما كانت و توفير التمويل لها.
ينبغي لدائرة العمل الخارجي األوروبية و وفود اإلتحاد األوروبي و المديريةةة العامةةة للتعةةاون الةةدولي والتنميةةةة و المديريةةة(4

العامةةة لسياسةةة الجةةوار و مفاوضةةات التوسةةع أن تعمةةد بصةةورة منتظمةةة و دوريةةة على تزويةةد منظمةةات المجتمةةع المةةدني
بالمعلومات ذات الصلة ٌتفيدهم في معرفة سيران عملية وضع البرامج.

راد في صةةلب أيةةة أداة من(5 يجب إدراج موضوع حقوق اإلنسان و مشاركة المجتمع المدني و مراعاة النوع االجتماعي بةةاطِّ
أدوات العمل الخارجي و ضمن أولويات اإلتحاد األوروبي فيما يتعلق باإلطار المالي متعدد السنوات الجديةةد. و عطًفةةا على

أن تكون قادرة على مراقبة الصكوك المتعلقة بمحاربة اإلرهاب و موضةةوع األمن ولمنظمات المجتمع المدني ذلك، ينبغي 
قضية تصدير األسلحة في منطقة الجوار الجنوبي و السياسات الخاصة بهذا الشأن بصورة منتظمة و شفافة.

تقترح مجاالت النظر في إمكانية تنفيذ مشروع تجريبي لتقةةييم حالةةة كةةل دولةةة على حةةدة فيمةةا يتعلةةق بتقلص الحةةيز المتةةاح(6
للمجتمع المدني، و الذي ستتم صياغته في مرحلة مقبلة من مراحل مشروع مجاالت.

تقترح مجاالت أن ينظر اإلتحاد األوروبي في جدوى استخدام أموال التشفير في البلدان التي تتوفر على أحكام قانونية تضع(7
قيوًدا على حصول منظمات المجتمع المدني المحلية على التمويل.

يجب على اإلتحاد األوروبي تطبيق نفس المعايير المالية على المنح المقدمة للحكومات كما يفعل مع في حالة لمنظمات غير(8
الحكومية فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة.

تشجيع اإلتحاد األوروبي على تطبيق مجموعةةة من العقوبةةات بشةةكل تةةدريجي تبةةدأ باتبةةاع نهج "أقةةل مقابةةل أقةةل"، و الةةذي(9
% من األظرفة المالية للدولة كإشارة سياسية للسلطات قبل تفعيل "بند حقوق اإلنسةةان" بشةةكل أكةةثر من10 اقتطاعيتضمن 
رسمي.

التوصيات المنبثقة عن ندوة سياسة الجوار الجنوبي: 

فيما يتعلق بمسألة حماية المدافعينة عن حقوق اإلنسان و تقلص مساحة المجتمع المةةدني، توصةةي مجةةاالت بضةةرورة زيةةادة(1
الوعي لدى صناع القرار في أوروبا و وسائل اإلعالم و تزويدهم برؤية أوضح حول حقيقة الظروف الحرجة التي يمر بهةةا
المدافعون عن حقوق اإلنسان و المعارضون و الصحفيون في المنطقة، و كذلك حول محاولةةة السةةلطات تقةةويض الحةةق في

تكوين الجمعيات و التجمع.
ضمان استقاللية الجهات الفاعلةةة في المجتمةةع المةةدني على الصةةعيد الوطةةني، و في حالةةة المنظمةةات غةةير الحكوميةةة الةةتي(2

ٌتنظمها الحكومة فإن أسهل طريقة لمعالجة هذا الوضةةع تتمثةةل في مطالبةةة جميةةع مقةةدمي طلبةةات الحصةةول على تمويةةل من
(PADORاالتحاد األوروبي باإلعالن على اإلنترنت )من خالل نظةةام فحص األهليةةة لمقةةدمي الطلبةةات على اإلنةةترنت - 

بنفي وجود أي "تضارب في المصالح بين قيادة المنظمة غير النفعية المعنيةةة و قةةادة الحةةزب السياسةةي الةةذي تنتمي إليةةه أو
الشركة".

 توصيات تتعلق بمحاربة الفساد

التوصيات المنبثقة عن سلسلة الندوات االفتراضية: 

حجب المخصصات المالية لحكومة ما و االمتناع عن المشاركة معها في أية عملية شراء في حالة ثبةةوت عةةدم شةةفافيتها في(1
الممارسة. 



استحداث إجراء جديد لرصد أموال التبرعات الخاصة من أجل تتبع أماكن إرسالها و كيفية إنفاقها و المعايير التي تستندة(2
إليها هذه القرارات.

صندوق النقد الدولي و البنك األوروبي للبناء و إعادة التعمير و اإلتحاد األوروبي أن تعزز مبدأ الشةةفافيةكينبغي لمؤسسات (3
و المساءلة و سيادة القانون في برامج اإلغاثة الطارئة لمواجهة جائحة كورونا من أجل ضمان أن تساعد ماليين الدوالرات

التي ينفقونها أشد فئات السكان ضعًفا.
زيادة التركيز على قضية الفساد داخل قطاعي الجيش و الدفاع. (4
مطالبة اإلتحاد األوروبي بلعب دور استباقي أكثر في عملية الضبط المالي و مراجعة الحسابات الخاصة بالمؤسسات العامة(5

في البلدان الشريكة التي تتلقى التمويل من االتحاد األوروبي.
و بحكم أن دعم الميزانية يتجه بشكل متزايد نحو االستثمارات المختلطةةة، تةةدعو مجةةاالت، في هةةذا السةةياق المتجةةدد،ة دائةةرة(6

العمل الخارجي األوروبيةةة و المديريةةة العامةةة لسياسةةة الجةةوار و مفاوضةات التوسةةع لخلةق حةةيز مفتةةوح لصةالح منظمةةات
المجتمع المدني بغية رصد هذه األسةةاليب الجديةةدةة المتاحةةة للمجتمةةع المةةدني و الفةةرص الملموسةةة للمشةةاركة في تنفيةةذ هةةذه

اآلليات بصفتها جهات فاعلة مهمة في تحقيق العدالة االجتماعية. 
ينبغي لالتحاد األوروبي أن يستغل فرصةةة المفاوضةات الجاريةةة بشةأن الصةةكوك لتعزيةةز تطةةبيق أدوات الرقابةةة و الرصةةد(7

المنصوص عليها في اتفاقات الجوار الجنوبي، مع إيالء اهتمام خاص لحسن إدارة األموال التي ينفقها االتحةةاد األوروبي و
مكافحة الفساد.

امي لالتحاد األوروبي بالعمل جنًبا إلى جنًبا مع أقرانه في كلية المفوضةةين من أجةةل الةةدفع باتجةةاه تعزيةةز(8 مطالبة الممثل السَّ
مبدأ حسن اإلدارة و الشفافية في نشر أسماء المواطنين الذين تحصلوا على تأشيرات الدخول الذهبية.

دعوة دائرة العمل الخارجي األوروبية إلى توسيع نطاق آليةةة االتحةةاد األوروبي األخةةيرة المتعلقةةة بةةاألفراد المسةةؤولين عن(9
ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان لتشمل األشخاص الذين يهربون من بلدانهم على خلفية تورطهم في قضايا فساد.

دعوة المجتمع المدني للعب دور جوهري في دفع الحكومات إلى اعتماد قوانين لحماية المبلغين عن المخالفات.(10
ينبغي لالتحاد األوروبي تقديم الدعم التقني للبلدان الشريكة عندما يتعلق األمةةر باسةةترداد الموجةةودات و األصةةول من خالل(11

خلق مبادرة جديدة لالتحاد األوروبي تهدف إلى تعبئة أفضل الممارسات و المعايير الموجودة على الصعيد الدولي. 

التوصيات المنبثقة عن ندوة السياسات األوروبية في الجوار الجنوبي: 

و(1 الذهبية  التأشيرات  و  األسلحة  كصادرات  بقضايا  المتعلقة  للغاية  المتخصصة  و  المعقدة  المسائل  لمعالجة  حاجة  هناك 
استرداد األصةةول و غسةةيل األمةةوال و المبةةادرات العديةةدةة الةةتي اعتمةةدها اإلتحةةاد األوروبي في إطةةار مكافحةةة اإلرهةةاب و
ضوابط الهجرة و المشتريات العامة بواسطة دعم ميزانية المعونة و االستثمارات األوروبية الرسمية المختلطة و الشراكات

بين القطاعين العام و الخاص بدعم من اإلتحاد األوروبي.

استنتاجاتث البحثث المواضيعي و مخرجاته  .3

لقد تقرر إعداد بحث عن وضعية الحيز المتاح للمجتمع المدني في كل بلةةد على حةةدى و مةةدى تطةةبيق التةةدابير الراميةةة لمكافحةةة
. و قةةد تم2020الفساد، و ذلك استجابًة لتوصية تم تبنيها خالل سلسلة الندوات اإللكترونية و ندوة سياسة الجةةوار الجنةةوبي لعةةام 

اختيار هذان المسألتان و تم تضمينهما في البحث المواضيعي بحكم أهميتهما بالنسةةبة لموضةةوع الحوكمةةة و سةةيادة القةةانون. كمةةا
تقرر أيًضا التركيز بوجه خاص على منظمات المجتمةةع المةةدني الةةتي ترافةةع عن حقةةوق اإلنسةةان. و تةةزداد الحاجةةة بشةةكل بةةالغ
األهمية إلى إيجاد مساحة آمنةةة لهةةذه المنظمةةات خاصةةة في ظةةل تقلص الحةةيز المتةةاح للمجتمةةع المةةدني. و ركَّزت هةةذه الدراسةةة
بالتحليل على انعكاسات الشراكة الجديدة لالتحاد األوروبي مع جيرانه في الجنوب على مسألة حقوق اإلنسةةان في المنطقةةة، دون

.19أن تنسى مراعاة تأثيرات األزمة الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد-

و كان االتجاه السائد في جميع أنحاء المنطقة هو أن تستعمل الحكومةةات ذات النهج االسةةتبدادي انتشةةار جائحةةة كورونةةا كذريعةةة
لزيادة القيود على نشاط المجتمع المدني و قمعه. و قد شكلت حرية تكةةوين الجمعيةةات و التجمةةع إحةةدى التحةةديات الةةتي تواجههةةا

 ذريعة إضافية للحكومة لمواصلتها قمع هذه الحريات، مما أدى إلى زيةةادة تقليص19بلدان مثل مصر، حيث أعطى وباء كوفيد-



المنطقة. ففي شهر أغسطس/ آب من عام  في  أولوية واضحة  الفساد  و تعتبر مسألة محاربة  المدني.  المجتمع  ،2020مساحة 
شهدت لبنان إحدى أكبر العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن وجود حكومةةة فاسةةدة في السةةلطة، حين انفجةةرت إحةةدى أكةةبر قنابةةل

نترات األمونيوم في الميناء. و لم يتم إلى حد الساعة مساءلة المسؤولين عن هذه الجريمة بعد مرور عام تقريبا على وقوعها.

و بطبيعة الحال، تتفاوت األوضاع الوطنية من بلد إلى أخر، و بالتالي فإن قيام ممثليات اإلتحاد األوروبي بدورها في كل بلد من
هذه البلدان أمر ال مفر منه. و في الواقع، من غير الممكن الجمع بين بلدان تشهد حروبا أهلية مفتوحة في الوقت الراهن )سةةوريا
و ليبيا( و بلدان تنتظر إعادة تحديدة األراضي )فلسةةطين و إسةةرائيل( أو بلةةدان تمةةر بمعضةةلة االختيةةار بين التفتح على إغةةراءات
الحداثة أو التمسك بالنزعة المحافظة لمجتمعهةةا )المغةةرب و تةةونس و األردن( أو أخةةرى، على شةةاكلة لبنةةان، حيث يقةةف الفسةةاد
المؤسسي المزمن في وجه أي مشروع ديمقراطي، في حين يسيطر الجيش بشكل حصري على اسةةتتباب السةةالم االجتمةةاعي في

الجزائر و اإلخوان المسلمين في مصر.

غير أن لالتحاد األوروبي الحق المشروع في كفالة توافر الحد األدنى من الشروط بالنسبة للشريك أو للشركاء حةةتى يتمكنةةوا من
االستفادة من مساعداته الخاصة بالتعاون اإلنمائي. و تجةةدر اإلشةةارة إلى أن التعةةاون الةةدولي، و ليس االتحةةاد األوروبي لوحةةده،
كان قد غض الطرف على مدار عقود عن التأثير العميق للفساد على كفاءة مساعداته التقنية و المالية و مدى فعاليتها أو حتى قلل

( على مراعةةاة شةةروط2020من أهميتها. و من هذا المنطلق، فإن تركيز مجاالت في توصةةياتها )أول نةةدوة افتراضةةية في عةةام 
الحصول على المعونة استناًدا إلى شرط الشفافية و دعم جهود مكافحة الفساد و في حقيقةةة أن االتحةةاد األوروبي أعطى في آخةةر

( بشأن هذا الموضوع األولوية لتطبيق مبدأ المساءلة و مراعاة الشفافية من طرف إدارة الدولة و2021رسالة له )فبراير/ شباط 
أنظمة العدالة، يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح.

ويحذونا األمل في أن تسهم الشراكة المتجددة بين االتحةةاد األوروبي و دول المنطقةةة في التصةةدي لهةةذه االتجاهةةات و تسةةاهم في
تعزيز الحكم الرشيد و سيادة القانون في هذه البلدان. و ال يفوتنا هنا أيًضا أن نوصي بوضع الدفاع عن حقةةوق المةةرأة في صةةلب

مجةةاالت. و في األخةةير،القائمين على مشروع األنشطة النضالية و كذا إيجاد سبل لزيادة تنسيق الحوار بين االتحاد األوروبي و 
تجدر اإلشارة إلى أن عمل مجاالت يركز على شروط منح المعونة اإلنمائية، بما في ذلةةك ضةرورة احةةترام الحكومةةات الوطنيةةة

لحقوق اإلنسان و المنظمات المعنية بالدفاع عنها و ضمان اتخاذ تدابير قسرية في حاالت الفساد السياسي أو المالي.


