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تقييماتخطط/استراتيجياتمسارات/فاعلونمفاهيم

هواجس
صح أو خطأ



!المفاهيم

...حوار المجتمع المدني في المديرية العامة للتجارة هو •

...التجارة للجميع هي •

...االستقالل االستراتيجي المفتوح هو •

...الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة هو •



يف تتطلب التجارة تجاوز التعر
تؤثر التغييرات -الثابت 

جاريةالسياقية على السياسة الت

العولمة

االقتصادات الناشئة

أهداف التنمية المستدامة

19كوفيد 

الحمائية

عدم اليقين

اآلثار المتعددة القطاعات

التغيّرات السياقية



لنمو اواالستثمار التي تركز على محدودية سياسة التجارة –!!! انهيار = التجارة معقدة 
.والوظائف

–التضمين حقوق اإلنسانالبيئةالتنمية المستدامة
األشخاص ذوي /الجندر

الشباب/اإلعاقة

الشفافيةدور المجتمع المدني؟



...التجارة واالستثمار هما

عملالفرصتخلقواالقتصاديالنموتعززواالستثمارالتجارةسياسات.

التجارةأمامالحواجزجميعإزالةخاللمنهووالنموالتنميةإلىالطريق.

النهايةفيالناميةللبلدانمفيدةالحرةالتجارة.

مقاربةبللحكومةالتنظيميالدوراستبداليجبالحكومة؛لتراجعحاجةهناك

.السوقتحركها



أكبر اقتصاد في العالم

تداول تجاريأكبر 

ن أكبر شريك تجاري لما ال يقل ع

دولة80

من أجليعزز االنفتاح التجاري 

النمو االقتصادي والفوائد 

وتأثيرات العملللمستهلك 



العالم  االقتصاديالنمو من٪90يكونأنالمتوقعمن•

  
 
.أوروباخارجالقادمةعاًما عش  الخمسةف

يالعاديالمستهلكمكاسب:األسعارانخفاض• ييوروي600حوال   
 
.السنةف

(٪-0.28٪،-0.01،٪-0.44،٪-0.05:متواضعة–المستهلكأسعار )تونس-المغرب-األردن-مرص

.األوروب   االتحاد خارجإىلالصادراتخاللمنوظيفةمليون30منأكث  دعماليوميتم•

يوظيفة200000هناكالمثال،سبيلعىل•  
 
ي140000وبولنداف  

 
ي130000وإيطالياف  

 
بالصادراتمرتبطةالمتحدةالمملكةف

ياالتحاديخارجاأللمانية ياالتحاديخارجمنالفرنسيةالصادراتتدعم.األوروب   يوظيفةألف150األوروب    
 
اي50وألمانياف

ً
يألف  

 
ف

اي30وإسبانيا
ً
يألف  

 
.بلجيكاف



المؤسسات/ صنع السياسات 

يتجارةياالتحادي• ياألوروب   االتحاد األوروب   مسؤولية الخارجيةيه 
.حرًصا

ي• لمان تعتب  ياألوروبيي   المفوضية األوروبية والمجلس والث   
 
أساسيةيف

.التجاريةالمفاوضاتي

التجاريةياألوروب   سياسة االتحاد أولويات المفوضية بتحديد تقومي•
اتيجيات،يآخرهايكاني ي" التجارةيللجميع"ضمنياسبر  

 
.2015ف





آلية التشاور والحوار حول السياسة التجارية

تحديد جدول 
األعمال

اقتراح
التقييم المسبق

خاتمةالمفاوضات
تصديق

قييم مراقبة التنفيذ، التتطبيق
السابق والالحق

مع المجتمع المدنيالحوارةالمفوضية األوروبي

(مستوى االتحاد األوروبي)فريق الخبراء المعني باالتفاقيات التجارية 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية/اجتماعات مع أصحاب المصلحة

لقاءات مع المجتمع المدني

أوراق موقف، نصوص مقترحة، تقارير المفاوضات، تقييم األثر، ورقة خلفية، ورقة حقائق: أثناء المفاوضات

دائرة العمل الخارجي

األوروبية

ال تنص على حوار منظم حول التجارة: خرائط الطريق للمشاركة مع المجتمع المدني

لدوليةلجنة البرلمان األوروبي للتجارة ا-جلسات االستماع في البرلمان األوروبي، القرارات الصادرة؛ المقررون الدائمون للعالقات التجاريةالبرلمان األوروبي

مع األعمال-مخصصة وشفافة المجلس

اللجنة االقتصادية

واالجتماعية 

األوروبية

(بشأن مشاركة المجتمع المدني)آراء -هيئة استشارية 

المستقلة الدول

األعضاء

مجموعات الضغط

مخصص، ال مقاربة واحدة-



الجوار الجنوبي

يمني• يتعزيزيالعالقاتيالتجاريةيواالستثماريةيمععاًما،ي25ألكبر  
ايف 
ً
يعلن دوليالجواريشاركياالتحادياألوروب  

ي .الجنوب  

يتحريريالتجارةيوالتموياألوروبية،يمنيعمليةيبرشلونةيإليسياسةيالجواري• يليوالخصخصةيشجعياالتحادياألوروب  

ي يالمباش  .وجذبياالستثمارياألجنب  

كاءي• ايللش 
ً
اكةيأولويةيحاسمةيأيض ياتفاقياتيالتجارةيواالستثماريضمنيالش  ًرايألنياالتحادينظالعرب،يتعتب 

يكيالتجارييالرائديلهم يهويالش  .األوروب  

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p=#filter-partners-Algeria&c=*#p=#filter-partners-

Jordan&c=*

يسالسليالتوريديالعالميةيوالييزاليوجوديق•  
طاعاتيلمييتميدمجيأييمنيدوليجنوبيالمتوسطيبشكليجيديف 

ا
ً
.تصديريعاليةيالقيمةيضعيف

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p=#filter-partners-Algeria&c=*#p=#filter-partners-Jordan&c=*


تمرين
صح أو خطأ



(صح. )خاص بحقوق اإلنسانعلى بند التجارة الحرة تحتوي اتفاقيات •

(خطأ). دامةخاص بالتنمية المستعلى فصل تحتوي اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الجوار الجنوبي •

(خطأ). لآلثرال نعرف ما تجلبه اتفاقيات التجارة الحرة ألنه ال توجد تقييمات •

الف االتحاد بخالشركاء اتفاقيات التجارة الحرة لها تأثير إيجابي على واردات دول الجوار الجنوبي من •
(خطأ). الجنوبيبما في ذلك التجارة بين بلدان الجوار األوروبي، 

(خطأ). تراعي تقييمات اتفاقية التجارة الحرة واقع التوظيف في البلدان الشريكة•

. ي تم إجراؤهاالتقييمات السابقة التالشاملة والمعمقة على الحرة اتفاقيات التجارة لن يعتمد تصميم •
(خطأ)

(صح. )تنظم المديرية العامة للتجارة حوارات المجتمع المدني•

(خطأ).يمكن لمنظمات المجتمع المدني من المنطقة حضور الحوارات مع المجتمع المدني•

(أخط). التقييمات التي أجراها االتحاد األوروبي بشأن اآلثار التجارية متاحة باللغة العربية•



كأدوات للمساءلةالتقييمات : القسم الثاني

مة تقييم أثر االستدا
(2013و2007)

لالحق التقييم السابق وا
التفاقيات التجارة 

(2020)الحرة



االستدامةأثرتقييماتنتائج

شاملةتنميةاستراتيجية/إذا–الفوائد

تحتإقليميًاوالشريكةالمتوسطيةالبلدانمنكلفياالستراتيجيةالتدابيرهذهمثلبغياب«
االقتصاديةائدالفوتكونالشريكة،المتوسطيةوالبلداناألوروبيلالتحادالمشتركةالمسؤولية

سلبيةيئيةوباجتماعيةبآثارمصحوبةتكونوقدضئيلة،األوروبيةالحرةالتجارةالتفاقية
".هامة

«اإلنسانيةالكرامةمقابلالكفاءة»



2007في العام 
:من القلق هير التي تثير قدفإن اآلثار المحتملة التدابير الوقائية والتخفيفية المناسبة، بغياب 

إذا لم يتم والذي يمكن أن يستمر على المدى الطويل، البطالةارتفاع كبير على المدى القصير في •
ي ودول البحر ال سيما فيما يتعلق بتحرير التجارة بين االتحاد األوروببنجاح، التخفيف من حدته 

لتجارة اوبدرجة أقل في الخدمات وتحرير والزراعة، المتوسط الشريكة في المنتجات الصناعية 
جنوب؛-جنوب

؛البطالةمعدالت األجور المرتبط بزيادة انخفاض •

ن خالل مع احتمال حدوث آثار اجتماعية مالبلدان، في بعض كبيرة في اإليرادات الحكومية خسارة •
االجتماعي؛خفض اإلنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الدعم 

األساسية؛لتقلبات أسعار السوق العالمية لألغذية تعرض األسر الفقيرة زيادة •

التحول السريع المرتبطة ب، وصحتهاحالة المرأة الريفية ومستوياتها المعيشية السلبية على اآلثار •
.من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التجارية



2007في العام 

السلبية م تحديد اآلثار والتخفيفية، تفيما يتعلق بالتأثيرات البيئية في غياب التدابير الوقائية 
:التاليةالمحتملة الرئيسية 

ي في وخصوبة التربة والتنوع البيولوجالتأثيرات المحلية الكبيرة على موارد المياه•
عالية؛المناطق التي تعاني من ضغوط قائمة 

رة من انخفاض العمالة الريفية وتسارع الهجالناتج عن المدن، زيادة اإلجهاد البيئي في •
؛المدينةالريف إلى 

الدولي؛زيادة النقل بسبب ارتفاع تلوث الهواء وتلوث المياه الساحلية •

.استخدام مواد التعبئة والتغليفإنتاج النفايات بسبب زيادة زيادة في •



؟ماذا تقول األرقام في المنطقة-2020
(2020التقرير العربي للتنمية المستدامة )



اتفاقيات التجارة المعّمقة والشاملة

ق ثنائية إلنشاء مناطالمفوضية بإطالق مفاوضات فوض المجلس ، 2011ديسمبر /كانون الثاني14في •
.مع مصر واألردن والمغرب وتونسمعّمقة وشاملة تجارة حرة 

ارة في تعميق تحرير التجوالشاملة على كان من المتصور أن تعمل اتفاقيات التجارة الحرة العميقة •
يق عن طرفرص االستثمار المتبادل وتحرير التجارة في الخدمات وخلق ، األسماكالزراعة ومصايد 

هو خفض كان الهدف الرئيسيالتقليدية، خارج الحواجز التجارية . خفض حواجز االستثمار عبر الحدود
بمعنى )ية وإنشاء ممارسات مشتركة بشأن تدابير الصحة والصحة النباتالتجارة، الحواجز التقنية أمام 

اخل منطقة وفتح المشتريات العامة داالستثمار، وكذلك تعزيز حماية ، (التقارب التنظيمي الواسعآخر، 
.والتعاون في سياسة المنافسةالحرة، التجارة 



مخاوف حول اتفاقيات التجارة الشاملة والمعمقة

بعد االتساق؟----" الشامل"البعد 

البعد التنموي؟----" العميق"البعد 

البعد العادل؟----" الحر"البعد 



األولويات المحددة في اإلستراتيجيات

.العالميةأوروبا 2006•

يجية كتحديث السترات" التجارة والنمو والشؤون العالمية"استراتيجية 2010•
".أوروبا العالمية"

.2015في عام " التجارة للجميع"استراتيجية •

.الحاليةاالستشارات = االستراتيجية المنقحة للتجارة •



المضي قدما استراتيجية جديدة؟

بدء و، التاجيإصالح الضرر االقتصادي واالجتماعي الناجم عن جائحة الفيروس للمساعدة في 
ا تعتمد اقترحنا مؤخًرا خطة انتعاش كبرى ألوروب، العملحماية وخلق فرص و، األوروبيالتعافي 

.األوروبي كاملةاالتحاد إمكانات ميزانية على تسخير 

لقائمة على سوف تساهم التجارة المفتوحة وا. االتحاد األوروبي هو القوة التجارية العظمى في العالم
دم مواطنينا من أن السياسة التجارية تخنحتاج للتأكد . القواعد بشكل كبير في االنتعاش العالمي

ي في األوروبمقاربة االتحاد نطلق اليوم مراجعة للسياسة التجارية من أجل تعديل . وشركاتنا
.التجارة العالمية في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لالقتصاد العالمي



إطالق االستشارات

االستقالل االستراتيجي المفتوح•
تحسين مرونة االتحاد األوروبي•
من الوصول إلى األسواق للمصدرين والمستثمرين•

االتحاد األوروبي



االستقالل االستراتيجي المفتوح: كلمة طنانة

عموحازم،مستقلبشكلالخاصةمصالحهمتابعةعلىاألوروبياالتحادقدرةتعزيز•
البيئة،)ميةالعالللتحدياتعالميةحلوللتقديمالعالمحولالشركاءمعالعملفياالستمرار
.(...االستدامة

."االستراتيجياستقاللنالضمانالتوريدسالسلتنويع"وتعزيز"ومستهلكيناأعمالناحماية"•



مداخالت المشاركين

ما هي أهمية التجارة في العالقات بين االتحاد األوروبي ودولتك في رأيك؟•

غير الرسمي؟؟ الفقر؟ القطاعالبطالةالوضع في بلدك من حيث العالقات التجارية؟ ين /تقيّمكيف •

مالحظات قطاعية؟لديك هل •

الرسمي؟غير العمل /االجتماعيتأثيرات النوع ين /ترىكيف •

مالحظات؟•



مساحات للتوافق؟؟؟

أي مراجعة السياسة )-مشاورات مفتوحة 

(التجارية

الجميعاإلنكليزية/فرصةوجود/بنود

غنية -ليست شاملة-المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها مدنيبين مديرية التجارة والمجتمع الالحوارات

(وليس حواًرا ثنائي االتجاه)بالمعلومات 

محدودة ولكن يوجد تواصل مع نظراء : إطالق المشاورات حول اآللية** 

يمكن إثارة القضايا-أوروبيين 

االتحاد

األوروبي

غير التجارة الحرة في المنطقةغير متوفرة في اتفاقياتمجموعات استشارية محلية

متوفرة

مار مجموعة العمل المشتركة للتجارة واالستث

(أي لبنان)

مستوى غير شاملة، ال توجد مساحة

البلد

ات ورش–اتفاقيات التجارة الحرة تقييمات

عمل
https://www.fta-
evaluation.com/eu-mediterranean/

اختيار؟؟؟استطالع

مجموعة الخبراء حول االتفاقيات التجارية

لالتحاد األوروبي

سية على مبادرة رفيعة المستوى للتواصل مع المنظمات والشبكات الرئي-2018

شأن مستوى االتحاد األوروبي، لكنها مكلّفة بشكل طموح بتقديم المشورة ب

توفير بشأن االتفاقيات التجارية وعلى وجه الخصوص" التصور والنقاش العام"

.نظرة ثاقبة للنقاش على المستوى الوطني

االتحاد

األوروبي

محددةمحدودةاالجتماعات الثنائية

https://www.fta-evaluation.com/eu-mediterranean/
https://www.fta-evaluation.com/eu-mediterranean/


استطالع-المدنيفهم مشاركة منظمات المجتمع 

تونس؟في 2019سبتمبر /ايلول26ورشة عملحضرت هل •

في المغرب؟2019أكتوبر /تشرين األول2هل حضرت ورشة •

في مصر؟2019أكتوبر/تشرين األول16هل حضرت ورشة عمل •

في األردن؟2019نوفمبر /تشرين الثاني20هل حضرت ورشة عمل •

في لبنان؟2020مارس /آذار9هل حضرت ورشة عمل •



إطار االستثمار الخارجي

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-180847?lg

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-180847?lg


تمرين
صح أو خطأ



صح أو خطأ

حاد تهدف خطة االستثمار الخارجي إلى تشجيع االستثمار في الدول الشريكة لالت•
مية لتقوية شراكاتها والمساهمة في تحقيق أهداف التن( الجوار وأفريقيا)األوروبي 
(صح. )المستدامة

(خطأ). ال عالقة لها بالهجرةخطة االستثمار الخارجي •

(طأخ). ستدعم خطة االستثمار الخارجي الشركات المحلية في البلدان النامية فقط•

تي تقرر يتم تمثيل الحكومات من الدول الشريكة والمجتمع المدني المحلي في الهيئة ال•
(خطأ). حق التصويتدعمها، ويكون لها المشاريع التي يجب 

مها الخطة متاحة ستكون المعلومات التفصيلية المتعلقة باالستثمارات والمشاريع التي تدع•
(صح. )للجمهور



https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/projects-
map?f%5B0%5D=field_eip_region%3A465&

https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/projects-map?f[0]=field_eip_region:465&


ركائز للخطة األوروبية لالستثمار الخارجي3

صندوق االستثمار

منصة 

االستثمار

يافي أفريق

ار منصة االستثم

في الجوار 

األوروبي

مدعومة بضمان 

جديد لتقليل المخاطر

المساعدة التقنية

السلطات والشركات دعم 

ع في تقديم المشاريالمحلية 
للصندوق

برامج التعاون والحوار 
السياسي

يةالبيئة االستثمارلتحسين 

ان والسياسية العامة في البلد
المعنية

ام دكان واحد للمستثمرين من القطاع الع
والخاص



الخلط: كلمة طنانة

ون اإلنمائي الحديثة في التعا" الكلمات الطنانة"كواحد من المزج، أو المختلط، يشير التمويل •
ل التجاري لجذب التموي( أي التمويل العام والخيري)إلى استخدام تمويل التنمية والتمويل، 

نحو( مثل القروض غير الميسرة والموارد الخاصة األخرى)اإلضافي واالستفادة منه 
.المستدامةالتنمية 



الناشئيناالستثمار الخلط وشركاء مخاوف بشأن 

ابحسعلىالمقايضة)االستثمارلزيادةالرسميةاإلنمائيةالمساعدةتمويلاستخدام•
(التنميةنحوالموجهةالتدخالت

(إضافيةمسألة)الخاصللقطاعإعانةبمثابة•

لتياالخاصةالشركاتلدعمالرسميةاإلنمائيةالمساعدةواستخدامالعامةالمواردتجميع•
ليحوّ والتنمية،االقتصاديالتعاونمنظمةدولفيومقرهامملوكةتكونماغالبًا

العامةاالستثماراتعنالمساعدات

(الشريكة؟الدولةمشاركةالمانحة؟الجهاتتحركها)التنميةفاعليةمبادئ•

األولويةفياألوروبياالتحادفيالخاصوالقطاعالهجرة•

(الأمتخلفًااألكثرأي)الوظائفعلىسيحصلومنالوظائف،أنواعهيما:الوظائف•

المدنيالمجتمعمنظماتلمشاركةمساحةتوجدال-األموالاستخداميتمكيف•



نمية تقييم الصندوق األوروبي للت

المستدامة

تدامة تتصف مقاربة الصندوق األوروبي للتنمية المسالمالءمة

مي الجديد نموذج تمويل التنمية العال"بأنها وثيق الصلة بـ

، أي األمل في "الذي تقوده أهداف التنمية المستدامة

.مشاركة القطاع الخاص

بغياب االعتراف الموازي بالدور التنموي
للدولة والضمانات الواضحة لقدرتها على

ر التنظيم من أجل المصلحة العامة، هناك خط
للتنمية كبير يتمثل في تقويض القطاع الخاص

.المستدامة بداًل من دعمها

تماشى يضمن الحوار في المرحلة المبكرة داخل البلد أن يالفعالية واألمور المضافة

يات خط الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة مع أولو

.أهداف التنمية المستدامة

ة نقص واضح في استراتيجيات التنمي
.الوطنية

.الشاملةاألولويات مقابل المقاربة



آخر القضايا
على المحك



آخر التطورات



ميزانية أوروبية جديدة .1
اتفق زعماء االتحاد األوروبي على ميزانية إجمالية قدرها: يوليو/أيلول21

مليار 1074.3)اإلطار المالي متعدد السنوات يورو، تجمع بين مليار 1824.3
ألوروبي وجهود التعافي غير العادية المعروفة باسم الجيل القادم من االتحاد ا( يورو

(.مليار يورو750)



+الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة( 2

ندوقالصإنشاءالمفوضيةاقترحتالدولي،والتعاونوالتنميةالجوارأداةمنكجزء•
فيضعهاوتمالتيلتلكمماثلةبطريقةليعمل،(زائد)+المستدامةللتنميةاألوروبي

.الحاليالصندوقإطار

أساسىعلتقييمهاتمالتي)المرخصةوالدوليةاألوروبيةالماليةالمؤسساتستقدم•
لمقترحة،اواألسهمللقروضضمانًاوستطلبالمفوضية،إلىالبرامجطلبات(الركائز

.لهابالنسبةكبيرةمخاطرةتكونقدالتيالمشاريعتمويلمنتتمكنكي

أهداففيبرأكبشكلوتساهمإنمائيتأثيرأفضلتقدمالتيتلكالمفوضيةستختار•
.األوروبياالتحادسياسة



.البلقانغربمنطقةإلىالنطاقامتد•

"أوالً السياسة"دأمبإلىالمستقبلي+المستدامةللتنميةاألوروبيالصندوقيستندأنيُقترح•
.محددةحوكمةمعوتعاونية،مفتوحةبنيةوعلى

لتعاونناجلاألطويلةأولوياتبتحديدالبرمجةستسمحأوالً،السياسةمبدأتطبيقخاللمن•
والضماناتالمختلطالتمويلمثلأساليباستخدامخاللمنذلكفيبماالشريكة،البلدانمع
بلدانالمعمشاوراتتتطلبومتكررةشاملةعمليةالبرمجةإن.األولوياتهذهمتابعةفي

ساتوالمؤسوالعامالخاصوالقطاعينالمدنيالمجتمعومنظماتاألعضاءوالدولالشريكة
.األوروبيوالبرلمانالمجلسمشاركةعنفضالً المالية،



!سبتمبر/أيلول15-مراجعة السياسة التجارية ( 3

يالتعاف/المرونةبناء -األسئلة التي يركز عليها االتحاد األوروبي : مراجعة التجارة•

ول الجوار كيف يمكننا تعزيز عالقاتنا التجارية واالستثمارية مع دالخصوص، على وجه ( 1
وأفريقيا لمصلحتنا المشتركة؟

يجب يف ككيف يمكن للسياسات التجارية أن تعزز أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ( 2
أن يدعم التطبيق واإلنفاذ هذه األهداف؟



توصيات
منالشركاءصمودزيارةإلعادةكفرصة19-كوفيداستغالليجب.األجلقصيرحالً االنتعاشاستجابةفيالسوقفياألموالضخيُعتبر
لرخاءاحيثمنخيرأييجلبلنالفاشل/المدّمرالنظاماستعادةإن.المستدامةالعملفرصوخلقاالجتماعيةوالحمايةالصحةحيث

الصدد؛هذاوفي.واالستدامةوالسالم

مةالعاالخدماتفياالستثماراتتعزيزإلىالخارجياالستثماراإلطاراستنادمنالتأكد،19-كوفيدمنالمستفادةالدروسخاللمن•
.االجتماعيةالحمايةإلىوالوصولالشاملةوالتغطية

األوروبيةالشركاتبدلاألول،المقامفيالمحددةالفاعلةالجهات/المحليةاالقتصاديةالقطاعاتلتلكالدعم+الصندوقيوفرأنيجب•
.الجنسياتوالمتعددة

اللجنة"إنشاءودعمتسهيلنحوالمدنيالمجتمعمنظماتإلشراكآليةمجردباعتبارهالتشاورتجاوزأوالً؛السياسةمبدأتعزيز•
.أهميةذاتمحددةقضايالطرحالمواضيعيةالمجموعاتمعالعملللجنةيمكن.االستثمارإطارمنرسميكجزء"االستشارية

.والشفافيةوالتكاملالشموليةمبادئتحكمهاوأناألولويات/القطاعاتتحددأناللجنةعلى•

.القائمةالهياكللتطويرالتوجيهيةالمبادئمنالممارساتأفضلتبادل•



توصيات
الحرةتجارةالاتفاقيةبشأنمستقبليةمفاوضاتوأليةالحرةالتجارةالتفاقيةوالالحقةالسابقةالتقييماتحولالمخاوفضوءفي

:(الشموليةالمقاربة،)التقريرقيودإلىاإلشارةمعالمباشرة

المستوىعلىاألوروبيةللمفوضيةالمجتمعمعالحواراتغرارعلى)التجارةحولالمدنيللمجتمعورسميمنظمحوارإنشاء•
وبيةاألورالمدنيالمجتمعبمنظماتالخاصةالمبادراتتشجيع.المخاوفإلثارةالمدنيالمجتمعلمنظماتمساحةوفتح(األوروبي
.لتجاريةااألعمالتواصلشبكات/ربطمبادراتمثل-المتاحالتمويلخاللمنواالستثمارالتجارةقضايابشأنللتواصلوالجوار

لتجارةاودمجواالستثمار،التجارةسياساتصنعفيمشاركتهلتعزيزالمدنيالمجتمعلمنظماتالقطريةالطريقخرائطمراجعة•
.التقدملقياسمحددةنتائج/عمليةمؤشراتووضعرئيسيةكأولويةواالستثمار

.والشموليةالشفافيةأجلمن(التجارةحولالمشتركةالعملمجموعاتأي)بالفعلالموجودةللهياكلتقييمإجراء•

.حالةالدراسةمجاالتلتحديدالمدنيالمجتمعفيالفاعلةالجهاتوإشراكالقطري،المستوىعلىالحالةودراساتالتقييماتدعم•

تبادلاللخمنالقطريالمستوىعلىالتجارةعلىتركزالتيالعملورشفيالمدنيالمجتمعلمنظماتاالنتقائيةالمشاركةمعالجة•
.المبادراتحولالمناسبالوقتفيالشاملةالمعلومات

.الشريكةلبلدانلالعربيةباللغةاإلصداراتتمكين؛(التشاور/الحوارمبادرات)المشاورات/العملورش/التقييمات/بالتقاريرالوعيزيادة•
يجب.روكسلبعلىالتركيزمنبدالً الشركاءإلىأقربسيجعلهمما-األوروبياالتحادقبلمنمباشربشكلالعملهذاتنسيقيمكن

.المدنيالمجتمعلمنظماتالمشاركةقنواتلفتحاالفتراضيةالمساحاتمناالستفادة



على منظمات المجتمع المدني

(األثر/مع التركيز على األمور اإلضافية)تطوير دراسات الحالة للمشاريع الممولة •

19-تأثير كوفيد–التحليالت القطاعية •

شارك باألسئلة المهمة في تقييمات ما بعد اتفاقية التجارة الحرة•

تعزيز التضامن•

الشفافيةآلية سجل : التسجيل•

ما يروجون له-ابحث عن حلفائك •

https://lobbyfacts.eu/

https://lobbyfacts.eu/


من المهم أخذه بعين االعتبار في المناصرة

ة عن المديريالصادرة أوراق الموقف التجاري وأوراق الحقائق •
(المقاربة العامة)العامة 

-لجنة التجارة العالمية في البرلمان األوروبي قرارات •
المساءلة/المراقبة

ةأسئلة مكتوبة وشفوي-أسئلة أعضاء البرلمان األوروبي•

(الموارد البشريةقضايا )المفوضثة استنتاجات مجلس •

نتائج المؤتمر الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط للتجارة•
بين اجتماعات -مبادرات جديدة -مراجعة )-( 2018-2010)

...(األعمال 



االنخراط

(االنخراط في اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة مع تونس)مناصرة مستمرة ومتماسكة •

قضايا التجارةمتابعة /فهمتطوير القدرة الذاتية على •

(البيئة/النوع االجتماعي/غير الرسمي/العمل)بُعد المقاربة توسيع •

أما بعد

ليات حيث تم إغالق العديد من آالكافي، ال تحظى جهود االتحاد األوروبي إلشراك أصحاب المصلحة باالهتمام العام •
.التشاور أمام الصحافة

اد األوروبي يفتقر أصحاب المصلحة إلى األموال الالزمة لتحليل سياسات االتحاد األوروبي والتعامل مع ممثلي االتح•
.واألعضاء

.الكفايةاختيار أصحاب المصلحة غير شفاف بما فيه •

لكن

مشاركة المعلومات/ مستمرة لمشاركة دعوة •

في أوروبا والجنوببين المجتمع المدني -بناء التحالف •



شكًرا


