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  هيفاء شاكر أبو غزاله المحترمة. السيدة دة سعاد

  األمين العام المساعد، رئيس قطاع اإلعالم واالتصال

  

  تحية طيبة وبعد،
  

 بموافاتكم بتقرير ةالمتعلق 2/11/2015خ  بتاري5409/5مذكرتكم رقم باإلشارة إلى        

أتشرف بأن أرفق لكم ربطا موجزا  بالبريد االلكتروني، 2015خالل عام  البعثة اتعن نشاط

  .30/11/2015 إلى 1/12/2014من ألهم النشاطات التي قامت بها البعثة خالل الفترة 
  

  .مفائق التقدير واالحتراوتفضلوا بقبول                          

                        

  رئيس البعثة                                  

  

  
  

  لحبيب آدمي/ د.    السفير أ                        

  

  

  

  :صورة إلى

 مكتب األمين العام  -

  نائب األمين العام مكتب -

  الشؤون السياسيةقطاع  -

 إدارة أوروبا والتعاون العربي األوروبي -

  ادارة شؤون البعثات والمراكز -
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  تقرير موجز عن نشاط البعثة 

  30/11/2015لغاية  1/12/2014خالل الفترة من 

 

   نشاط البعثة -أوال 
  

  : بـبموافاة األمانة العامةباإلضافة إلى عملها اليومي،     تقوم البعثة 
  
 وعي شامل يتطرق إلى المواضيع التي تهم العالم العربي ملف إعالمي أسب- 1

، وقد حظيت أكثر من واحدة  البعثة مذكرة تحليلية اسبوعية حول قضايا هامة تختارها– 2

  . األمين العاممعاليإشارة هام جدا من بمنها 

 مواقف وقرارات االتحاد األوروبي، خاصة البرلمان ومجلس االتحاد األوروبي على – 3

 إزاء كافة القضايا ذات الصلة ، باإلضافة إلى هيئة العمل الخارجيوالوزراءي القمة مستوي

  .بالعالم العربي

 بالعالم العربي ما يتعلق أهم األحداث على الساحتين البلجيكية واللوكسمبورجية، خصوصا – 4

مذكورة اعاله  علما أن هذه النشرة والمذكرة التحليلية ال.أو الجالية العربية المقيمة بالبلدين

  .توزعان على السفارات العربية ببركسل ايضا

 المحاضر التي تعدها البعثة فيما يتعلق باجتماعات مجلس السفراء العرب واللجان المنبثة – 5

  .عنه

 خالل الفترة المذكورة أقامتها البعثة أو شاركت فيها تقارير عن النشاطات واللقاءات التي – 6

  :والتي نوجزها فيما يلي

، نائب رئيس Mariya Gabriel لقاء السيد رئيس البعثة مع السيدة – 4/12/2014 �

، والمسؤولة عن الجوار المتوسطي والحوار مع  في البرلمان األوروبيEPPمجموعة 

الدول العربية في المجموعة، تم التطرق خالله إلى مختلف القضايا ذات االهتمام 

  . المشترك

/ مع المجموعة العربيةغداء عمل س البعثة في  مشاركة السيد رئي– 15/1/2015 �

سفراء االتحاد من أجل المتوسط بشأن التدارس حول مسألة تعيين مدير تنفيذي جديد 
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لمؤسسة آنا ليند والتوصل لحل توافقي يسهم دعم تماسك المجموعة العربية وتعزيز 

 .  مصداقيتها إزاء الشركاء األوروبيين

لقاءات مع  عقدعالي األمين العام لبروكسل حيث  تنظيم زيارة م– 18-20/1/2015 �

 للشؤون الخارجية والسياسات الممثل األعلى، Federica Mogheriniالسيدة كل من 

وسياسة  بشؤون التوسع المكلف، Johannes Hahnالمفوض األوروبي و، األمنية

 ،وزير خارجية دوقية اللوكسمبورجي، Jean Asselborn معالي السيدو، الجوار

 Martin معالي السيدو ،وزير خارجية مملكة بلجيكا، Didier Reyndersعالي السيد مو

Schulz ،غداء عمل مع وزراء خارجية االتحاد كما تم عقد . رئيس البرلمان األوروبي

وتقدم  ،وتوقيع مذكرة التفاهم بين األمانة العامة وهيئة العمل الخارجي األوروبي

 وعقد جلسة عمل مع ية في البرلمان األوروبيمداخلة أمام لجنة الشؤون الخارج

 .مجلس السفراء العرب في مقر البعثة

، Sigfried Braeckeلقاء السيد رئيس البعثة مع معالي السيد  – 27/1/2015  �

 .رئيس مجلس النواب البلجيكي

وفد البرلمان المشتركة لعمل الالبعثة في جلسة السيد رئيس  مشاركة – 29/1/2015 �

 ووفد العالقات مع العراق والتي تناولت عالقات مع دول المشرق العربياألوروبي لل

الخطط األوروبية الحالية والمستقبلية للتعامل مع ملف مكافحة اإرهاب وانتشار الفكر 

المتشدد وملف المقاتلين األجانب وسفر الشباب للقتال في الخارج وتداعيات عودتهم 

 .من مناطق الصراعات

ة البعثة في فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد جمعيات المغتربين  مشارك– 29/1/2015 �

 ".هذه هي البحرين"البحرينيين تحت شعار 

البعثة في جلسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان رئيس  مشاركة – 2/2/2015 �

 Staffan de،   السيداألوروبي خصصت للوضع في سوريا واالستماع لمداخلة

Mistura  لى سورياإمبعوث االمم المتحدة . 

الدبلوماسية التي نظمتها الغرفة التجارية البعثة بالندوة رئيس مشاركة  – 3/2/2015 �

العربية البلجيكية اللوكسمبورجية بالتعاون مع وزارة الخارجية البلجيكية حيث استمع 

المشاركون لمداخالت كل من سفراء بلجيكا في كل من المملكة االردنية الهاشمية 

ية السعودية والكويت ومصر لبنان والجزائر ودولة االمارات العربية والمملكة العرب

وضاع االقتصادية في الدول العربية المعتمدين لديها وفرص المتحدة وقطر حول األ

 .االستثمار فيها
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 مشاركة السيد رئيس البعثة في الندوة التي نظمها معهد الدراسات – 3/2/2015 �

حول سياسة الجوار االوروبية  Egmontومعهد  Saint Louisاالوروبية التابع لجامعة 

 .بمشاركة مسؤولين من مؤسسات من االتحاد األوروبي وأساتذة جامعيين

 استقبال بمقر البعثة للسيد رمضان أبو جزر، مدير الشبكة الدولية – 5/2/2015 �

ة للحقوق والتنمية في بروكسل واستالمه الدعوة الموجهة لمعالي االمين العام للمشارك

مكافحة " لمناقشة قضيتي 2/2015 /17 و 16في مؤتمر تنظمه الشبكة بجنيف يومي 

ذين الشأنين بمشاركة مسؤولين وتقديم المبادرة الدولية به" نسانحقوق اإل"و" اإلرهاب

 دولة ومندوبين من االتحاد االفريقي والبرلمان االوروبي ومنظمة 40من أكثر من 

 .ة ومنظمات للمجتمع المدنيالتعاون االسالمي ومنظمات حكومي

بالتعاون مع  Egmont مشاركة البعثة في الندوة التي نظمها معهد – 10/2/2015 �

 اللبنانية قدم خاللها معالي السيد جبران باسيل، وزير الخارجية ةسفارة الجمهوري

 زمة الحالية وحضر الندوةاللبناني مداخلة حول االفاق المستقبلية للبنان في ضوء األ

 . وزير الخارجية البلجيكي،Didier Reyndersد السي

البعثة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان  مشاركة – 23/2/2015 �

األوروبي بشأن الزيارة التي قام بها وفد برلماني إلى األردن ولبنان خالل الفترة من 

 .18/2/2015 إلى 16

 مكتب عضو، Colin Scicluna لقاء السيد رئيس البعثة مع السيد – 25/2/2015 �

ومفاوضات التوسيع، حيث تم نقاش إمكانية  مفوض االتحاد االوروبي لسياسة الجوار

اشراك كل الدول العربية في االستشارة التي يقوم بها االتحاد االوروبي بشأن سياسة 

 . الجوار

 مشاركة البعثة في اجتماع اللجنة البرلمانية لدول المشرق العربي – 26/2/2015 �

وروبي للبحث في موضوع حرية الدين ومستقبل األقليات الدينية وغيرها البرلمان األب

كما شاركت في اجتماع نفس اللجنة التي . في الشرق األوسط في ظل النزاعات القائمة

، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في Joost Hiltermannاستضافت السيد 

داعش " حول موضوع' International Crisis Group'مجموعة األزمات الدولية 

 ". والديناميكيات الجديدة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 . استقبال سفير ليبيا بمقر البعثة بمناسبة انتهاء مهامه ببروكسل– 27/2/2015 �

 مشاركة البعثة في حفل نظمته جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية – 28/2/2015 �

 .هام سفيرة دولة فلسطين ببروكسلبمناسبة انتهاء م

للعالقات الدولية  Vira مشاركة البعثة في الندوة التي نظمها معهد – 4/3/2015 �

 حول وضع ااألونرو، المفوض العام لوكالة Pierre Krahenbuhlالسيد لالستماع إلى 

  . األوسطالالجئين الفلسطينيين في ظل التطورات الحاصلة في منطقة الشرق 
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مدير ، Michael Kohler غداء عمل السيد رئيس البعثة مع السيد – 19/3/2015 �

 .سياسة الجوار في المفوضية األوروبية

 في مراسم افتتاح المفوضية الجديدة ألوروبا  رئيس البعثةمشاركة – 26/3/2015 �

 .والمنظمات الدولية التي انشأتها حكومة منطقة بروكسل العاصمة

 اجتماعات كبار مسؤولي االتحاد من أجل  مشاركة البعثة في– 31/3/2015 �

 .المتوسط

األمين العام الجديد ، Alain Le Royالسيد لقاء السيد رئيس البعثة مع  – 7/4/2015 �

  .لهيئة العمل الخارجي األوروبي

 مشاركة البعثة في ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول – 22-24/4/2015 �

حرية الرأي والتعبير وحرية "ي في بروكسل حول العربية بالتعاون مع االتحاد األوروب

، وهي الورشة الثانية من نوعها التي ينظمها "تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

 تحت 3/4/2014 و2الطرفان، حيث جرت الورشة السابقة في القاهرة  خالل يومي 

 التعايش وقبول اآلخر"عنوان 

رئيس ، Stefano Manservisi  لقاء السيد رئيس البعثة مع السيد– 24/4/2015 �

 للشؤون الخارجية والسياسات الممثل األعلى ،Federica Mogheriniالسيدة  ديوان

 .األمنية

 دورة التدريبيةللمشاركة السيد رئيس البعثة في الجلسة االفتتاحية  - 28/4/2015 �

 .الفلسطينيةمداخلة بخصوص القضية وتقديم   التي ينظمها االتحاد األوروبي"حوار"

 تعزيز التفاهم المتبادل وتشجيع ومن الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية تهدف إلى

التعاون والحوار بين المسؤولين العاملين في مؤسسات االتحاد األوروبي واألمانة 

ن مختلف اإلدارات كبار المسؤولين ع  الدورةضمتوقد  .العامة لجامعة الدول العربية

 لمفوضية األوروبيةوا ئة العمل الخارجي األوروبيوهيجامعة الدول العربية  في

مراقبة  وحقوق اإلنسان واألمن والتعاون في مجال الطاقةوركزت أعمالها على 

 .وتمكين المرأة وسياسات االتحاد األوروبي االنتخابات

 "الحوار"الدورة التدريبية  حفل استقبال للوفود المشاركة في تنظيم - 29/4/2015 �

 بمقر البعثة

 لقاء السيد رئيس البعثة مع المبعوث األوروبي الجديد للشرق األوسط، – 4/5/2015 �

 .  Fernando Gentiliniالسيد

 مشاركة السيد رئيس البعثة في وفد األمانة العامة الذي ترأسه – 6-7/5/2015 �

سعادة األمين العام المساعد للشؤون السياسية الدكتور محمد فاضل جواد في االجتماع 

الرابع لخبراء المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والمنظمات األخرى حول الدبلوماسية 

 .الوقائية والوساطة
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والمدير التنفيذي مؤسسة ، Silvana Koch-Mehrinالسيدة   استقبال– 22/5/2015 �

 Women in Parliaments Global Forumللمنتدى العالمي للنساء البرلمانيات 

(WIP) ،بهدف انشاء روابط مع جامعة الدول العربية. 

 مشاركة البعثة في ندوة حول التعليم في حاالت الطوارئ ومرحلة ما – 26/5/2015 �

 .لتي نظمته المجموعة االشتراكية بالبرلمان األوروبيبعد النزاعات ا

معالي السيد الحبيب  مشاركة البعثة في جلسة الحوار التي عقدها – 28/8/2015 �

 نالصيد، رئيس الحكومة التونسية، مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلما

 .األوروبي، حول التعاون بين تونس واالتحاد األوروبي

مدير إدارة حقوق ، Silvio Gonzatoرة السيد رئيس البعثة للسيد  زيا– 27/5/2015 �

 .يهيئة العمل الخارجي األوروب اإلنسان والديمقراطية في

الوقاية  مدير إدارة ،Joëlle Jenny زيارة السيد رئيس البعثة للسيدة – 27/5/2015 �

 .السياسات األمنيةالنزاعات و من

ظمتها المفوضية األوروبية تحت عنوان  مشاركة البعثة في فعالية ن– 28/5/2015 �

 ". ودور الشباب2015 اجندة ما بعد –عالمنا، كرامتنا، مستقبلنا "

في الندوة التي نظمتها المجموعة مشاركة السيد رئيس البعثة  – 28/5/2015 �

 .االشتراكية بالبرلمان األوروبي حول ليبيا

طنات المتوسط بهدف  استقبلت البعثة وفدا من مجلس مواطني وموا– 28/5/2015 �

التعاون مع جامعة الدول العربية وادماج المجلس في الحوار الذي تبرمه الجامعة 

 .العربية مع منظمات المجتمع المدني

 مشاركة البعثة في منتدى بروكسل الثاني للمجتمع المدني في الجوار – 28/5/2015 �

 وممثلي المجتمع الجنوبي الذي هدف إلى إجراء حوار بين المسؤولين األوروبيين

 المدني في دول الجوار الجنوبي 

 التي نظمتها الغرفة لمحاضرة السيد رئيس البعثة في امشاركة – 3/6/2015 �

التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية والتي ألقى خاللها وزير التجارة الخارجية 

االقتصادية ة والعالقات التجاريكلمة حول  De Crem Pieter البلجيكي معالي السيد 

دولة و قطردولة  إلى األميريةاالقتصادية  بعثةال في أعقاب والدول العربية بلجيكابين 

 .العربية المتحدة اإلمارات

 مشاركة البعثة في االجتماع الذي نظمه وفد العالقات مع دول المشرق – 4/6/2015 �

 .العربي بالبرلمان األوروبي لبحث وضع حقوق اإلنسان في مصر

- مشاركة البعثة في اجتماع مجلس محافظي مؤسسة آنا ليند األورو– 11/6/2015 �

 متوسطية
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رئيس جمعية ، Pierre Galand استقبل السيد رئيس البعثة السيد – 19/6/2015 �

 للجمعية 40الصداقة البلجيكية الفلسطينية، للتباحث حول االحتفال بالذكرى الـ 

 .دمة للدفاع عن القضية الفلسطينيةالمزمع عقدها خالل الفترة القاوالفعاليات 

 مشاركة البعثة في الندوة التي نظمها البرلمان الفدرالي البلجيكي – 30/6/2015 �

حول وضع األسرى البرلمانيين الفلسطينيين في السجون االسرائيلية بالتعاون 

والتنسيق مع سفارة دولة فلسطين ورئيسة لجنة فلسطين في المجموعة البلجيكية 

 .  البرلماني الدوليلالتحاد 

 Egmont حضرت البعثة في ورشة العمل التي نظمها المعهد الملكي – 2/7/2015 �

" امكانية استئناف عملية المفاوضات بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة"بعنوان 

 . والتي شارك فيها الدكتور محمد اشتية، رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية

 مشاركة البعثة في االجتماع المشترك لوفد العالقات مع دول المشرق – 1/10/2015 �

العربي ووفد العالقات مع دولة فلسطين في البرلمان األوروبي تناول الرؤى المختلفة 

 .لحل أزمة الالجئين الفلسطينيين في سوريا

المندوب ، Vladimir Chizhov لقاء السيد رئيس البعثة مع السفير – 19/10/2015 �

 لدى االتحاد األوروبي، للتعرف على وجهة النظر الروسية تجاه دائم لالتحاد الروسيال

 التطورات في المنطقة العربية

، المدير Johan Verkammen لقاء السيد رئيس البعثة مع السفير – 20/10/2015 �

الجديد إدارة الشرق األوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البلجيكية حيث تم 

 . وقضايا عربية أخرىاآلراء حول تطورات القضية الفلسطينية واألزمة السوريةتبادل 

 تمثيل السيد رئيس البعثة لمعالي األمين العام والقاء كلمة معاليه – 21/10/2015 �

    .  في المؤتمر الدولي للمناحين من أجل الصومال

السعوديين استقبل السيد رئيس البعثة مجموعة من الدبلوماسيين  – 23/10/2015 �

المشاركين في دورة تدريبة لدى المؤسسات األوروبية، رافقهم سعادة السيد سفير 

المملكة العربية السعودية، حيث قدم لهم السيد رئيس البعثة عرضا حول تاريخ 

 العالقات والتعاون العربي األوروبي

متوسط مشاركة البعثة في اجتماع كبار الموظفين لالتحاد من أجل ال – 27/10/2015 �

 .الذي عقد في اللوكسمبورج

رئيس ، Dirk Van der Maelen لقاء السيد رئيس البعثة مع السيد – 28/10/2015 �

، حيث تمحور اللقاء حول قضية لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفدرالي البلجيكي

الهجرة وتصاعد التيار اليميني المتطرف في أوروبا والقضية الفلسطينية واألزمة 

 سورية ال
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 الجديدالرئيس ، Patrick Costello لقاء السيد رئيس البعثة مع السيد – 4/11/2015 �

 في هيئة العمل الخارجي األوروبي، حيث  ومصر وسوريا1لوحدة الشرق األوسط 

 . تمحور اللقاء حول األزمة السورية

لرئيس ا، Walter Stevens اجتماع السيد رئيس البعثة مع السفير – 4/11/2015 �

السادة ، تمهيدا الجتماعات الدائم للجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي

سفراء اللجنة السياسية واألمنية  والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية

  .لمجلس االتحاد األوروبي

رئيس قسم ، John O’Rourke لقاء السيد رئيس البعثة مع السيد – 5/11/2015 �

 حول الوضع في حيث تمحور اللقاء، هيئة العمل الخارجي األوروبيلعربية في الجزيرة ا

 .نمالعالم العربي والقضية الفلسطينية واألزمة السورية والوضع في الي

، رئيس قسم Bernard Savage لقاء السيد رئيس البعثة مع السيد – 5/11/2015 �

حور اللقاء حول الوضع في ، وقد تمهيئة العمل الخارجي األوروبيالمغرب العربي في 

 .ليبيا

، Pier Antonio Panzeri لقاء السيد رئيس البعثة مع السيد – 18/11/2015 �

وقد تمحور اللقاء . رئيس وفد العالقات مع دول المغرب العربي في البرلمان األوروبي

، وإمكانية تنظيم أسبوع حول سلسلة االعتداءات اإلرهابية في باريس واألزمة السورية

  .افي عربي بالبرلمان األوروبيثق

 تنظيم حفل استقبال في مقر البعثة ضم سفراء اللجنة السياسية – 25/11/2015 �

واألمنية لمجلس االتحاد األوروبي والسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول 

 .العربية ومجلس السفراء العرب المعتمدين في بروكسل

تماع مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية  مشاركة البعثة في اج– 30/11/2015 �

المنتدى االقتصادي العربي البلجيكي الدورة العاشرة من البلجيكية اللوكسمبورجية و

 . اللوكسمبورجي الذي تنظمه الغرفة

 

   النشاط في إطار مجلس السفراء العرب -ثانيا 
  
  مجلس السفراء ورؤساء البعثات العربية - 1
  

 اد الموضوعات والمسائل التي يتم بحثها خالل االجتماعات التي يعقدهاتتولى البعثة اعد    

تواريخ ل اوقد عقد المجلس جلسات في. مجلس السفراء ورؤساء البعثات العربية بشكل منتظم

  : التالية 

   برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة– 16/12/2014

  لدكتور نبيل العربي اجتماع المجلس مع معالي األمين العام ا– 20/1/2015
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   برئاسة دولة اإلمارات العربية المتحدة– 28/1/2015

  الجمهورية التونسية برئاسة – 24/2/2015

 اجتماع غير عادي لمناقشة إمكانية اشراك كل الدول العربية في االستشارة – 3/3/2015

  التي

  . يقوم بها االتحاد األوروبي بشأن سياسة الجوار               

    برئاسة الجمهورية التونسية– 24/3/2015

   برئاسة المملكة المغربية – 21/4/2015

   برئاسة المملكة العربية السعودية– 19/5/2015

   برئاسة المملكة العربية السعودية – 2/6/2015

   برئاسة جمهورية العراق– 15/9/2015

   برئاسة جمهورية العراق– 13/10/2015

  ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية برئاسة الجمهوري– 10/11/2015

عمل بين مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى االتحاد نظمت البعثة عشاء  – 24/11/2015

األوروبي والسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية في إطار التحضير لالجتماع 

واألمنية لمجلس االتحاد الرابع بين السادة المندوبين الدائمين وسفراء اللجنة السياسية 

وقد قدمت البعثة ورقة حول مجموعة من التطورات والقضايا على الساحة . األوروبي

 .األوروبية التي من شأنها التأثير على العالقة العربية األوروبية

   
  

  :اللقاءات التالية التي قامت البعثة بتنظيمهاكما عقد المجلس 
  
  
  ألوروبيينلقاءات المجلس مع المسؤولين ا – 2

 رئيسة وفد البرلمان ،Marisa Matiasلقاء وفد المجلس مع السيدة  – 3/12/2015 �

 .األوروبي للعالقات مع دول المشرق العربي

 Thrassyvoulos-Terryالسفير  لقاء وفد المجلس مع – 17/12/2014 �

Stamatopoulos  األمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة األمنية لحلف

 .ال األطلسيشم

  مجموعةةرئيس Gabriele Zimmerالسيدة  لقاء وفد المجلس مع – 28/1/2015 �

 في البرلمان GUE/NGL اإلسكندنافياليسار الموحد األوروبي واليسار األخضر 

 .األوروبي

، نائب Didier Reyndersغداء عمل المجلس مع معالي السيد  – 30/3/2015 �

 .ة البلجيكيةرئيس الوزراء ووزير خارجية المملك
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نائب األمين العام ، Helga Schmid اجتماع عمل المجلس مع السيدة – 16/7/2015 �

 .لهيئة العمل الخارجي األوروبي

 
  اللجان المنبثقة عن مجلس السفراء العرب اجتماعات - 3
  

  برئاسة المملكة العربية السعودية اجتماع اللجنة االعالمية– 8/6/2015 �

  للجنة االعالمية برئاسة جمهورية العراق اجتماع ا– 15/10/2015 �


