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PARLIAMENTARY ASSEMBLY – UNION FOR THE 
MEDITERRANEAN 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE – UNION POUR LA 
MÉDITERRANÉE 

 المتوسط اجل من لالتحاد البرلمانية الجمعية
 

 

 رئاسة البرلمان األوروبي 
 

  بشأن  الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسطرؤساء البرلمانات  اإلعالن الختامي لقمة
  

 "ظاهرة الهجرة ووضع الالجئين في البحر األبيض المتوسط"
 

  2019   شباط /فبراير 13 ، فيستراسبورغ
 

 مسودة
 

 

 13األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط، الذين اجتمعوا في ستراسبورغ في  الدولرؤساء برلمانات اتفق 
  المتوسط، األبيض لمناقشة ظاهرة الهجرة ووضع الالجئين في البحر 2019 شباط /فبراير

 
  على ما يلي

 
األبيض ر البح وأن البشري التنقل من مسبوق غير مستوى يشهدعالم اليوم  أنعلى  يشددون .1

سواء كانت ذات طبيعة  ،تدفقات الهجرة فيها تتركز التيالقنوات الرئيسة  إحدى يعدالمتوسط 
القادمة من أفريقيا  وخصوصااقتصادية أو مرتبطة بأحداث سياسية أو اجتماعية أو مناخية، 

 ؛في السنوات القادمة مطردة، حيث سيزداد عدد السكان زيادة عبرهاو
 

األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط، واالتحاد األوروبي والمجتمع الدولي ككل  الدول ويدعون .2
البحر  حوض إلىتمثلها ظاهرة الهجرة  التيإلى صياغة استجابة عامة وعالمية لمواجهة التحديات 

في ضوء جملة أمور من بينها خطة العمل واإلعالن السياسي  المتوسط بشكل أفضل،  ضاألبي
 12 و 11ة الهجرة بين االتحاد األوروبي وأفريقيا، التي عقدت في فاليتا (مالطا) في المعتمد في قم

 ؛2015 الثاني تشريننوفمبر/ 
 

جميع  ويدعون. 2016 أيلولسبتمبر/  19بقوة أهداف إعالن نيويورك للمهاجرين في  ويؤيدون .3
 لالجئين الكبيرة التدفقاتإلى تعزيز التنسيق بشأن الهجرة الدولية، والتنقل البشري، و باألمر المعنيين
 أولئك   كل   حماية حقوق على التركيزوكذلك تنفيذ حلول ونهج دائمة تهدف إلى  أوضاعهم، وحماية

 ؛المعنيين باألمر
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سباب الجذرية عالجة األم علىاألعضاء في االتحاد من أجل المتوسط  الدولحكومات  يحثونو .4

 والنزاعات اإلدارةمثل الفقر وعدم المساواة والظلم وتغير المناخ والفساد وسوء  الهجرة، لظاهرة
على مستوى البحر األبيض  شامل. وفي هذا الصدد، يؤكدون على الحاجة إلى اتباع نهج المسلحة

 من المزيد ضمان نفسه الوقت وفي والداخلية الخارجية الهجرة سياسات تماسك لتعزيزالمتوسط 
 الفعالية؛

 
 أجل منإلى مزيد من التعاون  ويدعونعلى الصلة بين سياسات التنمية واألمن والهجرة  ويؤكدون .5

منع نشوب الصراعات، وكذلك معالجة األسباب الجذرية لزعزعة االستقرار والتشريد القسري 
 الشرعية؛والهجرة غير 

 
أقوى مع أفريقيا من  شراكةمشاركة و تتطلب الصحراء جنوب هجرة ظاهرة أن على ويصرون .6

على أساس المبادئ واألهداف التي  اإلفريقيةأجل تحقيق تحول اجتماعي اقتصادي كبير في القارة 
توثيق التعاون  في يأملون. كما 2063رقم اإلفريقي في جدول أعمال االتحاد  اإلفريقية الدولحددتها 

دور القطاع الخاص وتحديد السياسات المالئمة لزيادة االستثمار ، وتعزيز اإلفريقيمع االتحاد 
 األجنبي؛

 
تجاه أفريقيا جنوب  المتسقةمن جديد اعتقادهم بأن سياسة البحر األبيض المتوسط  ويؤكدون .7

 اإلفريقية للقارة المستدامةفقط أحد العناصر األساسية لضمان االستقرار والتنمية  تمثلالصحراء 
 ؛مستقبال بأسرها

 
هذا الصدد، يعربون عن دعمهم الكامل للمشروع الطموح الذي طرحه البرلمان األوروبي  وفي .8

بهدف تنفيذ سلسلة من المبادرات االقتصادية واالجتماعية المنظمة والمنسقة في أفريقيا بهدف ضمان 
 والمعروفةالصحراء،  جنوب اإلفريقية الدولظروف معيشية أفضل وتوقعات أفضل للتنمية في 

 أيضا باسم "خطة مارشال ألفريقيا".
 

ظل  في بسرعة وإقراره المشروع هذا في النظر إلى األوروبي االتحاد يدعون الصدد، هذا وفي .9
)، وتخصيص األموال الكافية لضمان نظام استثمار فعال 2027-2012إطار مالي متعدد السنوات (

 .والصحة المناخ تغير ومكافحة لزراعةاعلى البنية التحتية و خاصةومنظم في أفريقيا مع التركيز 
 

 من ةالمستضعف الفئاتو الالجئين تجاه مساعدته تعزيزيحثون االتحاد األوروبي على  كما .10
التحاد ل التابع) لحاالت الطوارئ Trust Fund( االئتمانالمهاجرين، وال سيما من خالل صندوق 

المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل خاصة و الالجئين لحمايةوتعزيز دعمه  األوروبي في أفريقيا،
  في ليبيا ودول الساحل.

 
دوله األعضاء على إعطاء أولويات واضحة وأهداف  وحكوماتاالتحاد من أجل المتوسط  ويحثون .11

 البرلماناتأن مشاركة  ويرونقابلة للقياس تتعلق بظاهرة الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط. 
 ،في تحديد هذه األهداف يعد أمرا ضروريا من أجل المتوسط  لالتحاد البرلمانية الجمعيةالتي تشكل 

جراءات إلنهج مشترك  اتباع عند فقطسياسة أقوى وأكثر فعالية  وضعمن الممكن  أنه ويعتقدون
 ؛2030تماشيا مع األهداف اإلنمائية لجدول أعمال  ؛الهجرة في البحر األبيض المتوسط
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حوض البحر األبيض  على تؤثرالهجرة تنتج آثاًرا سياسية واجتماعية كبيرة أن ظاهرة بويذكرون  .12
االتحاد األوروبي ككل، ولذلك من الضروري تقديم إجابات واضحة  علىوكذلك  بأكملهالمتوسط 

 ؛المتوسط أجل من لالتحاد البرلمانية الجمعيةال لبس فيها لمواطني الدول األعضاء في 
 

 والتي أبدتبتدفقات الهجرة  مباشرةالمتأثرة  للدولعن دعمهم الكامل وتقديرهم العميق  يعربونو .13
 إدماج التي تعمل على التوفيق بينمبادرات التعزيز  واستطاعتعلى االستقبال  عالية قدرة

جميع الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط على  ونحثوي؛ تهاتنميوالمجتمعات المعنية 
  مجتمعات أكثر شموالً؛ أجل خلقمن العمل 

من  ويطلبونجميع أشكال العنصرية وكراهية األجانب في البحر األبيض المتوسط.  ويدينون .14
 مالحقةالالزمة من أجل  اإلجراءات اتخاذمن أجل المتوسط  االتحادحكومات الدول األعضاء في 

 ضد الالجئين والمهاجرين؛ ارتكابها يتمجريمة كراهية  ةأي
 

 الواجبة العناية إيالءإلى  المتوسط أجل من لالتحاد البرلمانية الجمعيةالدول األعضاء في  ويدعون .15
جميع  تشملفي هذا الصدد على أن هذه الحماية يجب أن  ويؤكدونلضمان حماية القاصرين؛ 

األطفال، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو الجئين. كما تطالب بإيالء مزيد من االهتمام 
 المستضعفة؛ الفئات باقيحماية النساء والحترام و

 
يرتبط  ومابشدة االتجار بالمهاجرين واالتجار بالبشر في حوض البحر األبيض المتوسط  ويدينون .16

على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل  ويصرونجسدي ونفسي غير مقبول.  عنفبذلك من 
لضحايا  الالزمةساعدة الكاملة والحماية بما يوفر الم ومكافحتها،منع هذه الممارسات اإلجرامية 

  بهم؛ واالتجار البشر تهريب
 

حتى اآلن فيما يتعلق بقضايا الهجرة  المتوسط أجل من االتحادعن تقديرهم للدور الذي لعبه  ويعربون. 17
 المبادرات من سلسلة إطالق ضوء في جهوده مضاعفة إلىوالالجئين. ويدعون االتحاد من أجل المتوسط 

 والتنسيق الجيدة الممارسات تبادل وتشجيع الهجرة ظاهرة هيكلة تحسين إلى تهدف التي والطموحة المتسقة
 .المتوسط أجل من االتحاد في األعضاء الدول بين

** ** ** 


