
 

 

 

 

 

 "مجاالت" ملبادرةمنتدى بروكسل املدني 

 2018تشرين الثاني/نوفمبر  21 – 20

 

 العرض والبرنامج الكامل
 

 بكم
ً
 "مجاالت"! في منتدى بروكسل املدني األول ملبادرة أهال

 ما هي مجاالت؟

بّناء بين االتحاد األوروبي  ادرة إلى خلق مساحات إلجراء حوارمجاالت "املساحات والفرص والحقول وامليادين" باللغة العربية. وتهدف هذه املبيعني مصطلح 

رؤية والسياسات املتعلقة ومنظمات املجتمع املدني والنقابات العمالية والحركات االجتماعية واألكاديميين في شمال البحر املتوسط وجنوبه، وذلك للتأثير على ال

 باملنطقة.

 من املفوضية األوروبية )املديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع(. ويتألف االئتالف الذي ي
ً
دير املشروع من ست مجاالت هي مبادرة إقليمية مدعومة ماليا

( REF)فرنسا ( وشبكة يوروميد ATUCواالتحاد العربي للنقابات ) (ANNDشبكات إقليمية للمجتمع املدني: شبكة املنظمات العربية غير الحكومية للتنمية )

 ( وسوليدار.FMASمتوسطية للحقوق ومنتدى بدائل املغرب )-واألورو

 

 منتدى مدني آخر؟

ي إطار استمرارية تهدف هذه املبادرة الفريدة إلى بناء تبادل مستمر بين االتحاد األوروبي ومنظمات املجتمع املدني من بلدان جنوب بحر األبيض املتوسط ف

مة 
ّ
 21و 20الذي ُعقد في عّمان يومي  الجنوبيات الجوار املؤتمر اإلقليمي حول سياسبعد دني منتدى بروكسل املأتي السابقة لالتحاد األوروبي. ويالحوارات املنظ

الوطنية وورش عمل الشباب املؤدية عمل الواضيعية وورش املعمل الدورة كاملة من األنشطة مع ورش  2020و 2019. وسيشمل العامان 2018أيلول/سبتمبر 

  إلى املؤتمر اإلقليمي حول سياسات الجوار الجنوبي ومنتدى بروكسل املدني.

 

 ؟دول األعمالماذا يتضمن ج

( ومسؤولي DG NEAR، كريستيان دانيلسن، مدير عام املفوض يوهانس هانستتم مناقشة املواضيع األربعة اآلتية مع ممثلي االتحاد األوروبي رفيعي املستوى )

.
ً
 من املناقشات أيضا

ً
 االتحاد األوروبي. وستشكل قضايا النوع االجتماعي والشباب وعدم التمييز جزءا

 الرشيدة وسيادة القانون الحوكمة  •

 األمن ومكافحة العنف •

 الهجرة •

 التنمية االقتصادية والحوار االجتماعي •

 .2019ضيعية للعام يهدف منتدى بروكسل املدني األول إلى تحديد "نقاط الدخول" للمناقشات املستقبلية مع االتحاد األوروبي واإلسهام في حلقات العمل املوا

 كيف يمكنني متابعة املناقشات؟في حال لم أستطع الحضور، 

وستكون استنتاجات املنتدى  أجل إنشاء مجتمع بين منظمات املجتمع املدني في املنطقة. من www.majalat.orgتّم إنشاء منصة رقمية على املوقع اإللكتروني 

 متابعة املناقشة على تويتر عبر الهاشتاغ الخاص وأوراق العمل ومستندات املعلومات األساسية متاحة 
ً
. majalatbrussels#على هذه املنصة. يمكنك أيضا

 معظم الجلسات العامة على املوقع  وألولئك الذين لن يشاركوا
ّ

 .www.majalat.orgفي منتدى بروكسل املدني، سيتم بث

 

 

 

 

http://www.majalat.org/


 

 

 

 

 

 جدول األعمال
املؤتمر اإلقليمي حول سياسات الجوار الجنوبي واملشاركين يهدف اليوم األول إلى تعزيز التبادالت واملناقشات حول املواضيع األربعة بين املشاركين الذين حضروا 

إلى ممثلي االتحاد األوروبي في خالل اليوم الجدد لالتفاق على نقاط الدخول ملشاركة منظمات املجتمع املدني في سياسات االتحاد األوروبي، والتي سيتم تقديمها 

 الثاني.

ألوروبية للشؤون سيتم تخصيص اليوم الثاني للتبادل واملناقشة بين املشاركين وممثلي مؤسسات االتحاد األوروبي وهيئاته )املفوضية األوروبية، الدائرة ا

 ية لألقاليم، اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية( لتحديد طرق التنفيذ التشغيلية.الخارجية، البرملان األوروبي، مجلس االتحاد األوروبي، اللجنة األوروب
 2018تشرين الثاني/نوفمبر  20، ءالثالثا

 

8 : 0 0  –  9 : 0  التسجيل 0

9 : 0 0  –  1 0 : 4 5 
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 االفتتاححفل  
 (JDE 52)القاعة العامة 

 

 االسمرمتوسطية للحقوق وديع -لرئيس األوروكلمة الترحيب 

 الكلمة الرئيسية للسيد كريستيان دانيلسون، املدير العام، املديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع، املفوضية األوروبية

 

 خطاب السيدة ديليانا سالفوفا، رئيسة القسم الدولي للعالقات الخارجية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية

 سيتم تأكيدها(أسئلة وأجوبة )

----------------------- 

 فيديو عن مبادرة مجاالت

 عرض حول مبادرة مجاالت

فرنسا و احمد بريكة، األمين العام، املنظمة يوروميد  من تقديم ماريون ايسفي املديرة التنفيذية لشبكة عرض البرنامج والنتائج املتوقعة للمنتدى

 العالم العربي –العاملية للمعوقين 

 

 هذه 
ّ

 )باللغة العربية فحسب( الجلسة على املوقعسيتم بث

1 0 : 4 5  –  1 1 : 1  استراحة قهوة 5

1 1 : 1 5  –  1 3 : 0 0 

 مجموعات مناقشة موازية 4

 

املؤتمر اإلقليمي حول سياسات الجوار الجنوبي في عّمان من خالل تهدف هذه الجلسة إلى إعادة التعّرف إلى األولويات التي تم تحديدها في خالل 

تشاركية. سيتمكن املشاركون من استكشاف ومشاركة املواضيع الفرعية املحددة لكل مجموعة مناقشة ورسم األولويات التي سيتم عرضها منهجية 

 ومناقشتها في اليوم التالي مع ممثلي االتحاد األوروبي.

 JDE 51 قاعةال

 الحوكمة

 JDE 53 قاعةال

 األمن

 JDE 63 قاعةال

 الهجرة

 JDE 52 قاعةال

 التنمية االقتصادية

1 3 : 0 0  –  1 4 : 3  استراحة غداء + صورة جماعية 0

1 4 : 3 0  –  1 6 : 0 0 
 مجموعات مناقشة موازية 4

 

 منتدى بروكسل املدني

 املكان: اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية

 املنتدى املدني 
2018 

 الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون  1 وضوعامل

 األمن ومكافحة العنف 2 وضوعامل

 الهجرة 3وضوع امل

 التنمية االقتصادية والحوار االجتماعي 4 وضوعامل

 



 

تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة وتبادل اآلراء بين املشاركين حول سياسات االتحاد األوروبي وبرامجه وأدواته املتاحة وتحديد نقاط 

 مع االتحاد األوروبي.الدخول املحتملة لإلجراءات والحوار 

 JDE 51 قاعةال

 الحوكمة

 JDE 53 قاعةال

 األمن

 JDE 63 قاعةال

 الهجرة

 JDE 52 قاعةال

 التنمية االقتصادية

1 6 : 3 0  –  1 6 : 3  استراحة قهوة 0

1 6 : 4 5  –  1 7 : 1  دقائق( 5املغادرة والسير على األقدام إلى مبنى البرملان األوروبي ) 5

1 7 : 3 0  –  1 9 : 0 0 
ان. رفيعة املستوى: "أوجه التآزر في تعزيز هندسة حقوق اإلنسان العاملية وآلياتها" في إطار الذكرى السنوية لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسحلقة نقاش 

 )قاعة البرملان األوروبي(

1 9 : 0 0  –  2 1 : 0  حدث ثقافي وعشاء 0

 
 

 2018تشرين الثاني/نوفمبر  21األربعاء، 

 

9 : 1 5  –  1 0 : 0 0 
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 JDE 52القاعة العامة 

 

 الكلمة الرئيسية للمفوض السيد يوهانس هان، املسؤول عن سياسة الجوار األوروبية ومفاوضات التوسع

 Green Teaو سعيد بن مسعود ،  TAMSSعبد العزيز بوسالح، من قبل  عرض عام لنتائج املناقشات التي جرت في اليوم السابق

 

 هذه الجلسة على املوقع 
ّ

 )باللغة العربية فحسب(سيتم بث

1 0 : 0 0  –  1 1 : 0 0 

 سوليدار العام األمين ، رويتر  كوني السيد: الجلسة  مسير 

 عرض نتائج كل مجموعة مناقشة

 الفجيري، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان -الحوكمة

 H²0فرح قريجو     -االمن

 فرييل كساي،  أطباء العاالم -الهجرة

 Phenixاحمد عوض، مركز  –التنمية االقتصادية 

1 1 : 0 0  –  1 1 : 3  استراحة قهوة 0

1 1 : 3 0  –  1 3 : 3 0 

 مجموعات مناقشة موازية 4

 

تهدف هذه الجلسة إلى تبادل اآلراء حول نقاط الدخول املحددة لكل أولوية مواضيعية ومناقشة طرق التنفيذ التشغيلية املمكنة 

 األوروبي.واالتحاد منظمات املجتمع املدني للتعاون بين 

 JDE 51القاعة 

 الحوكمة

 JDE 53القاعة 

 األمن

 JDE 63القاعة 

 الهجرة

 JDE 52القاعة 

 التنمية االقتصادية

1 3 : 3 0  –  1 5 : 0  استراحة غداء 0

 

1 5 : 0 0  –  1 6 : 3 0 

 

 

 موازية حول قضايا شاملة جلسات 3



 النهج القائم على الحقوق:

لالتحاد األوروبي أن كيف يمكن 

نهج قائم على الحقوق في يضمن اتباع 

 تنفيذ سياسة الجوار األوروبية؟

(JDE 51) 

 االتحاد األوروبي كعامل حماية؟:

كيف يمكن لالتحاد األوروبي ومنظمات 

ضمان تطبيق املجتمع املدني التعاون ل

أنظمة حماية فعالة )املدافعون عن 

حقوق اإلنسان والفئات الضعيفة 

والحماية االجتماعية والحماية ضد 

 مختلف أشكال العنف(؟

(JDE 52) 

 الشمولية:

كيف يمكن لالتحاد األوروبي إشراك 

دني بشكل أفضل في منظمات املجتمع امل

وتنفيذها وتقييمها؟ كيف  تحديد سياساته

يمكن التأكد من إشراك منظمات املجتمع 

املدني التي تعمل في املناطق النائية أو 

 املجموعات ذات أوجه الضعف؟

(JDE 53) 

1 6 : 3 0  –  1 7 : 0  استراحة قهوة 0

1 7 : 0 0  –  1 8 : 0 0 

 JDE 52القاعة العامة 

 سنوات؟" 10إلى  5حلقة نقاش حول موضوع "أين نرى هذا الحوار بعد 

 والسيد كولين سيكلونا، نائب املدير العام في  للجوار ومفاوضات التوّسعاملديرية العامة  مدير فيمناقشات مع السيد مايكل كولر، 

 األوروبية للشؤون الخارجية وممثلي منظمات املجتمع املدنيالدائرة 

 االتحاد العربي للنقاباتمحمود هشمة،  –تقديم املنصة االلكترونية 

 للتنمية الحكومية غير العربية املنظمات شبكةكلمة ختامية، زياد عبد الصمد، 

 هذه الجلسة على املوقع )باللغة العربية فحسب(
ّ

 سيتم بث

 

 

 

 

 

 

 املكان

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية

 Rue Belliard 99-101شارع 

B-1040 بروكسل 

 

 جميع املرافق متاحة للمشاركين ذوي اإلعاقة

 

 الترجمة الفورية

 

 الترجمة الفورية متوفرة باللغة العربية / اإلنجليزية / الفرنسية )في معظم الجلسات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ثقافيالحدث الرفيعة املستوى و النقاش الحلقة 

 الذكرى السنوية السبعون لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

 

 21:00 – 17:30تشرين الثاني/نوفمبر، البرملان األوروبي،  20الثالثاء 

 

 البرملان األوروبي.ا حدث ثقافي/عشاء في مبنى املشاركون مدعوون لحضور حلقة نقاش رفيعة املستوى في إطار أسبوع حقوق اإلنسان للبرملان األوروبي يعقبه

 

 على األقدام باتجاه البرملان األوروبي )
ً
دقائق(. سيكون بإمكانهم الحضور  5عند الساعة الخامسة بعد الظهر، سيغادر املشاركون مكان انعقاد املنتدى مشيا

ة وآلياتها"، من الساعة الخامسة والنصف حتى الساعة واملشاركة في حلقة النقاش الرفيعة املستوى حول "أوجه التآزر في تعزيز هندسة حقوق اإلنسان العاملي

 السابعة مساًء.

 
 ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرملان األوروبيديفيد ماك أليسترالرئيس: 

 املتحدثون:

 األمين العام ملجلس أوروبا )سيتم تأكيد ذلك( السيد توربيورن ياغالند، •

 مؤكد(رئيسة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ) السيدة سوياتا مايغا، •

 ، مفوض لجنة البلدان األميركية لحقوق اإلنسان ونائب رئيس اللجنة القانونية للبلدان األميركية )مؤكد(السيد جويل هرنانديز غارسيا •

 ( ومجلس الشبكة األوروبية للمؤسسات GANHRIرئيسة التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ) السيدة بيات رودولف، •

 ( )مؤكد(ENNHRIالوطنية لحقوق اإلنسان )

 
(. كلمة Menuhin Spaceعند الساعة السابعة مساًء، سيقوم الفنان أوجينيو بيناتو بإحياء حفل موسيقي يتبعه مأدبة عشاء )

 الفرعية لحقوق اإلنسان. تمهيدية للسيد بيير أنطونيو بانزيري، عضو البرملان األوروبي، رئيس اللجنة

 

لن يتم منح اإلذن بالدخول إلى البرملان األوروبي إال للمشاركين الذين ينضمون إلى حلقة النقاش الرفيعة املستوى مالحظة هامة: 

 املذكورة أعاله. لن ُيسمح ألحد بالدخول إلى مبنى البرملان األوروبي ملجرد املشاركة في الحدث الثقافي.

 

 

 

 

 

 

 


