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  واآلفاق الحصيلةتوصية الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط بشأن االتحاد من أجل المتوسط: 

  
  الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط

الشروع )، UpMأجل المتوسط (إطالق االتحاد من  علىثماني سنوات  مرور بعد ترى أنه من الضروري، . 1
ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحوالت سيما في ضوء ، الالمستقبلية وآفاقه حصيلته بشأنالتفكير  في

، وذلك استجابة لتطلعات الشعوب نحو 2011متوسط منذ أوائل عام - سياسية واقليمية في منطقة األورو
 ؛الحرية والديمقراطية

هود التي بذلتها الدولة التونسية للتصدي ومواجهة التحديات االقتصادية إلى الج وتشير في هذا السياق . 2
والسياسية، وتدعو شركاء االتحاد من أجل المتوسط إلى تجديد التزامهم ومواصلة العمل على توطيد 

 ؛استئناف وتكثيف الحوار السياسي وتعزيز التعاون االقتصاديالديمقراطية، من خالل 

دعم تشكيل حكومة وحدة وفاق وطني في  أجل المتوسط إلى نء في االتحاد متدعو جميع الدول األعضاو . 3
وتقديم المساعدة من أجل التغلب على التحديات وتذليل العقبات التي لبيا، بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة، 

ع حقوق بإنشاء مؤسسات جديدة، ترسيخ دولة القانون، تحسين وضيتعلق تواجهها الدولة الليبية، خاصة فيما 
 ؛االنسان ومكافحة االرهاب والهجرة غير المشروعة

إلى احترام دعو السلطات المصرية تازاء تدهور حالة حقوق االنسان في مصر، ووتعرب عن قلقها  . 4
حرية التعبير  التزاماتها الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق االنسان، وبشكل بارز

 ؛ية السياسيةوالتجمع والتعدد

في اطار تعزيز التعاون السياسي في المنطقة، دعم جهود األمم المتحدة الرامية وترى أنه من الضروري،  . 5
وشامل لألزمة السورية والعمل على إعادة اإلعمار بالشراكة مع الجهات الدولية المساندة  إليجاد حل سريع

 ؛عملية السالمإحياء للمحادثات و

 فيما يتعلقمن قبل بعض الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط تم بذله تعترف بالمجهود الذي و . 6
دعو إلى تكثيف الجهود  توفي هذا الصدد،  ستقبال واستضافة الالجئيين السوريين والعراقيين والليبيين،با

 ؛النسانالجماعية والدولية خاصة بين دول المنطقة واالتحاد األوروبي، بموجب المعاهدات الدولية لحقوق ا

، فيما يلي خارطة الطريق المقدمة من قبل األمانة العامة باألمر األطراف المعنيةوتدعو بشكل خاص جميع  . 7
التي الثالثة الرئيسية  تنفيذ األهداف أن يتساءلوا بشأن إلى ،2016لالتحاد من أجل المتوسط في شهر أبريل 

في قمة  تم اعتمادهي ذالو) 14 النقطةمشترك (ال عالناإل خاللالتحاد من أجل المتوسط تم إسنادها إلى ا
) تقاسم 2( ،ةمتوسطي- ورواألالسياسية العالقات ) تعزيز 1( :، وهي2008 يوليو/ تموز 13باريس في 

أكثر  هذه العالقات جعلوضرورة ) 3( ،(نائب الرئيس واألمانة) ةجديد خالل حوكمةلمسؤوليات من لأفضل 
 ؛إضافية ودون إقليميةيمية إقل مشاريعمن خالل  ووضوحاواقعية 

التي كان  مقمال حلت محلقد االجتماعات الوزارية القطاعية أن ، فيما يتعلق بالجانب السياسي، وتالحظ . 8
 ، حيث أن هذهباريس إعالن كما نص على ذلكرؤساء الدول والحكومات فيما بين عامين  ينبغي ان تنعقد كل
تراتيجي لالتحاد من أجل المتوسط وعلى وجه الخصوص على توفير إطار اسحتى قادرة  االجتماعات غير

اجتماع وزراء وتُعبر عن امتنانها بانعقاد  ؛مقررا في األصلكما كان سنتين  لمدة له عملتقديم برنامج 
تحت ، 2015 تشرين الثاني /نوفمبر 26برشلونة في باالتحاد من أجل المتوسط في عضاء األ خارجية الدول

لشؤون الوزير األردني ل والسيد جودة موغريني ونائب الرئيس السيدة ةالسامي ةثلممللالرئاسة المشتركة 
وتـأطيرها تأطيرا أفضل من التحاد من أجل المتوسط ا ةسياسإحياء ب األمر الذي من شأنه أن يأذنالخارجية، 

 ؛قبل الدول األعضاء

" من قبل ية"شمال ئاسة مشتركةر إلىأن االنتقال ب، التحاد من أجل المتوسط ا ةكموح فيما يخص قر،وتُ  . 9
هذا حيث لم يرافق  ،للمشروع اإلقليمي الحكومي الدولي ابعطالغيرت قد  2012عام  منذاالتحاد األوروبي 
سياسة وتنسيق بين أنشطة االتحاد من أجل المتوسط مزيدا من الأو  ااستراتيجي افكيرتالتغيير المؤسسي 
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األوروبي  لعمل الخارجيالذي لعبته هيئة االدور المركزي ترحب ب ،)؛ ومع ذلكPEVالجوار األوروبية (
)EEAS وبالتعاون مع التحاد لوزارية الجتماعات اال ومتابعةإعداد وتنسيق  من أجل) والمفوضية األوروبية

الذي تم  العمل هنا على تسليط الضوءيجدر  حيث وتمويل أمانتها، الدول األعضاء لالتحاد من أجل المتوسط
 ؛2010منذ عام  ثقال التحاد من أجل المتوسطا منحديد من المبادرات الرامية إلى العو إنجازه

 تنفيذوالمتعلق بالتحاد من أجل المتوسط الذي تم إسناده إلى االهدف الثالث مخاوفها بشأن  عرب عنتو . 10
الذي تمت ا مشروع 41 الذي أحرزه تقدمبمدى ال) 1سيما فيما يتعلق (، والةاإلقليمي دونو ةاإلقليمي البرامج

فيما حصاءات اإلانعدام الشفافية ومركزية و ،االتحاد من أجل المتوسط حتى اآلن الموافقة عليه من طرف
تسديدها  والمدفوعات التي تمتلك المشاريع ل المنفذةااللتزامات المالية الفعلية للمنظمات والمؤسسات  يخص

الذي تم التقدم  عن بمعزلجديدة مشاريع  ة علىالموافقعملية  ومتابعة) 2، (ذه المشاريعه تنفيذمن أجل 
مخاطر وذلك مع  مليار يورو، 5بالفعل  التي بلغت تكاليفها اإلجماليةمشاريع المعتمدة سابقا، الفي تحقيقه 
) 3( معا لدى األمانة،البشرية والتقنية القدرات  وتجاوزالقائمة فعال في المنطقة، التمويلية  اتالقدر تخطي

الثنائية الممولة عن الفعال مع المشاريع  هاتكاملهذه المشاريع ول الفعلييمي ودون اإلقليمي الطابع اإلقلو
 الدول األعضاء؛من قبل سياسة الجوار األوروبية و طريق

تنشيط التعاون فيما يخص طريق االتحاد من أجل المتوسط") خارطة وتؤيد اقتراح خارطة الطريق (" . 11
الحوار بين الثقافات والتنقل والهجرة ومكافحة  مجال األمانة في توسيع أنشطةمن خالل ) 1السياسي (
ألمن والتنمية، بما في ذلك إعطاء األولوية اقضايا بين  بشكل أوسع نطاقا من خالل الربطو) 2اإلرهاب (

 ة بالنسبةولوياأل بأن يكون ذلك من بين األهداف ذاتترحب اللجنة حيث الشباب،  وتشغيلللتنمية البشرية 
 انة؛ألمل

وترغب في أن تحدد أمانة أنشطة األمانة في هذه المجاالت الجديدة  كيفية توسيع نطاقحول  ا تتساءلبيد أنه . 12
مؤسسات ال سوف ستضطلع بها إزاء تيال والقيمة المضافة الدور االتحاد من أجل المتوسط بشكل واضح

، ومؤسسة آنا ليند ...) والمشاريع 5+  5هياكل الحوار والتنسيق (تحدة واالتحاد األوروبي ...)، و(األمم الم
 ؛ القائمة

يمكن أن تسهم والتي لمجتمع المدني، التي تهم اقليمية اإل المنصاتأن تواصل دعم تطوير  إلى األمانة وتدعو . 13
متوسطي، في إضفاء - مشاركة المكونات األكثر نشاطا من المجتمع األوروب من خالل السماحبشكل كبير 

األولويات الجديدة المحددة  ما يخصسيما فيدرات االتحاد من أجل المتوسط، الى مباالطابع الديمقراطي عل
 الحوار بين الثقافات والتنقل والهجرة؛ تتضمن التيوفي خارطة الطريق 

المنتدى اإلقليمي " من خالل عقداالتحاد من أجل المتوسط  حوكمةتشجع بقوة اقتراح األمانة لتحسين و . 14
 بحيث يتم الجمع بين ،تشرين الثاني /نوفمبر خالل شهرتحاد من أجل المتوسط" سنويا في برشلونة، لال

والمؤسسات  مطوري المشاريعلمنتدى وبين المؤسسات مشتركة قمة واجتماع وزراء الشؤون الخارجية، 
التطورات الحالية،  معمتطابقة  يةسياستوجيهات االتحاد من أجل المتوسط  عطاءإل) 1في المنطقة ( الفاعلة

 أفضل.بشكل  تقييم التقدم المحرزو) 3(الجهات المعنية،تحسين التنسيق بين جميع ول ) 2(

رؤساء الدول والحكومات، على النحو المنصوص عليه بأهمية القمم الدورية لالرئاسة المشتركة تذكر   . 15
األنشطة المستقبلية والمبادرات بمام إلى األالدفع باريس، لتحديد رؤية استراتيجية أوسع و إعالنفي  باألساس

 ؛التحاد من أجل المتوسطلة يسياسال

)، EEAS(األوروبي  الخارجي العمل كال من هيئة )1، (اتم تجديده ة التيكموالح هدعو، في سياق هذوت . 16
تلك وأنشطة االتحاد من أجل المتوسط بين أفضل بشكل تنسيق إلى الوالمفوضية األوروبية واألمانة العامة 

حاليا فرصة مثالية في النهاية  حيث توفر المراجعة التي تجريسياسة الجوار األوروبية،  قبل الممولة من
سيما من خالل إشراك االتحاد من أجل المتوسط في صياغة القرارات والسياسات هذا التوضيح، ال إلجراء

 في االجتماعات الوزاريةالمشاركة ضمان إلى ) األمانة 2متوسطية. (- التي تؤثر على المنطقة األورو
 ،) المعنيةAP-UpMجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط (لل الهيئة العامةالتحاد من أجل المتوسط ل
التنسيق بشكل أفضل بين أنشطة من أجل لعمل إلى اجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط ال) 3(

بشكل منتظم المشتركان ن ابغي أن يحضر الرئيسينحيث التحاد من أجل المتوسط، أنشطة االجمعية و
 ؛رؤساء برلمانات االتحاد من أجل المتوسطبين  القمة اتالجلسات العامة ومؤتمر
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)، والمفوضية األوروبية واألمانة EEAS(األوروبي  هيئة العمل الخارجيو الرئاسة المشتركة توصي . 17
 مشروعا 41مراجعة  من خالل الشروع في )1(مشروعات االتحاد من أجل المتوسط افظة ح بتحريك إدارة

التي تم المدفوعات  وأتنفيذ العملي أو التأمين التمويل،  جهةمن  مدى تقدمها، سواءمعرفة من أجل  امعتمد
بعثات من خالل رصد نتائج هذه المراجعة التي قامت بها و) 2المستفيدين النهائيين، ( تسديدها بالفعل إلى

التحاد من أجل ة للجمعية البرلمانية لاللجان المختص والتي يمكن أن تشارك فيها( المراقبة على أرض الواقع
 التي تمت مراجعتها،للبيانات  ةمركزية والمنتظمبالمتابعة ال حتسموضع لوحة مراقبة من خالل و )المتوسط

لمشاريع اإدارة حول تحاد من أجل المتوسط" لال"المنتدى اإلقليمي  سنوي إلى من خالل تقديم تقريرو) 3(
تحقق بشكل خاص ييمكن أن  الشيء الذيفظة، احهذه ال لمكوناتاجعة منتظمة من خالل مرو) 4المعتمدة، (

 اتباع سياسة القدرة التمويلية الحالية، وإذا لزم األمر، عن طريق معمشاريع الميزانية خالل تكييف من 
) 5( قياسية ال يزال ينبغي تحديدها،فترة  ورمر بعدم يتم تنفيذها إغالق المشاريع التي ل أو التقشف المالية

عملية تطبق على أرض الرصد للمتابعة و الجديدة لياتهذه اآل تصبحجديدة حتى المشاريع ال اعتمادوقف و
  قانونا؛مبررة  إال في حالة استثنائية الواقع،

مشاريع مراقبة بذولة لالمدعم هذه الجهود التحاد من أجل المتوسط الجمعية البرلمانية ل مكتبعلى قترح وت . 18
)، والمفوضية األوروبية واألمانة EEAS(األوروبي  العمل الخارجي هيئة االتحاد من أجل المتوسط من قبل

من لجان الجمعية من كل لجنة  لكل مجال تدخل، منبثقينوع أو مشر لكل ،مقررينتعيين  عن طريق
 ؛التحاد من أجل المتوسطل البرلمانية

العديد من الشراكات واالتفاقيات التي وقعها االتحاد من أجل المتوسط من أجل  فعيلتاألمانة على تقترح و . 19
والمنظمات النشطة في المنطقة (مثل المنظمات التي تمثل الهيئات اإلقليمية  بين الفاعلينخلق التآزر 

فضل للجهود لحدود) من أجل ضمان تنسيق أالعابرة لامج التعاون ة والسلطات المسؤولة عن إدارة بروالمحلي
 ؛اتنفيذ المشاريع ميدانيالالزمة لوالموارد 

 ةالجنوبي بالضفةاستثمار المزيد من الجهد والموارد في تسهيل التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي  أنترى و . 20
التعاون في تطور حقيقي إحداث وأمر حاسم وحيوي لتحقيق االستقرار في المنطقة  األبيض المتوسط رللبح

 جنوب وشمال البحر األبيض المتوسط؛العالقات بين وال سيما تعزيز  الجنوب دولبين  اإلقليمي فيما

الجمعية اإلقليمية والمحلية و ،لجنة األقاليمومع المفوضية األوروبية،  تقومأن وتدعو األمانة بالتالي إلى  . 21
من أجل التحاد ل الجمعية البرلمانيةبمشاركة اللجان المختصة في و)، ARLEMمتوسطية (- األورو

اإلقليمي في االتحاد األوروبي لصالح دول  التعاون سبلوفرص المتاحة لنشر البرامج البمناقشة المتوسط، 
 ؛إعادة النظر في سياسة الجوار األوروبية بشأنالشراكة المتوسطية، كما اقترحت اللجنة في رسالتها 

 ط")طريق االتحاد من أجل المتوس دعم مقترحات خارطة الطريق ("خارطة يبدو سابقا ألوانهبأنه وتقول  . 22
 علىصول حال االتحاد من أجل المتوسط امتيازالموافق عليها من قبل مشاريع ال) إعطاء 1إلى (التي تهدف 

المساهمين لتمويل المشاريع مختلف مساهمات  تجمعنشاء آلية إ) و2( ،التمويل من ميزانية االتحاد األوروبي
التي  مراجعة الحافظة قبل، وقائمة ةالفعلي أن تصبح المتابعة وقبل لمشاريع،اهذه المعتمدة، قبل أن يتم تدقيق 

 ؛تنبثق عن هذه المشاريعينبغي أن 

 )EEAS(األوروبي  العمل الخارجي وتطلب من الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط وهيئة . 23
التحاد من أجل المتوسط رلمانية لالجمعية الب واللجان وجميع أعضاء والمكتب واألمانة والمفوضية األوروبية

 لجنة.هذه الاالجتماع المقبل ل خالل م جميعا إلى الرد عليهاهذه المقترحات وتدعوه التمعن في

 

 

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

  2016/  2015تقرير األنشطة في 
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وكسل في بر 2016 شباط /فبراير 29 بتاريخ عقدت لجنة الشؤون السياسية واألمن وحقوق اإلنسان لقاء
 النقاط التالية: بخصوص

 
 ) الفريق العامل "فلسطين":1
 

هذا االجتماع  فقد مَكن، 2015 آذار /مايو في لشبونةبالعامة  الجلسةوافقت عليها التي توصية البناء على 
أعضاء عن صادرة االهتمام  إلبداءالفريق العامل "فلسطين". بناء على دعوة  انتدابالموافقة على من جنة الل
 .هذا الفريق العاملجنة، يجري حاليا تشكيل الل
 
 ) االتحاد من أجل المتوسط:2
 

، نائب األمين العام لألمانة العامة لالتحاد من أجل بوريون ادل وجهات النظر مع السيدة دلفينوبعد تب
 وآفاقه.االتحاد من أجل المتوسط حصيلة  لتقييم 2016 توصيتها لعامالمتوسط، اختارت اللجنة تكريس 

 
 ) سوريا:3
 

 رجواسياسة الالمديرية العامة لتدخل السيد مايكل دوهرتي (المفوضية األوروبية،  وقد تم تخصيص
تأثير األزمة السورية على الشعب السوري وتدخل المفوضية مناقشة ل) 'DG NEAR' عتوسال مفاوضاتو

  .على أرض الواقعاألوروبية 


