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التابعة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط،اإلنسان اللجنة السیاسیة لألمن وحقوق 

 وأن عملیات التحول ، مختلفة مواقفأدت إلى 2011من حیث أن الثورات الشعبیة التي شھدتھا منطقة البحر األبیض المتوسط خالل عام - أ
بدأت في العدید من الدول العربیة تتطور بحسب سیاقات مختلفة داخلیة وإقلیمیة خاصة بكل بلد؛التي 

 ھي ، بالرغم من ذلك،)الفقر والتفرقة وارتفاع أسعار السلع األساسیة وبطالة الشباب، إلخ(المشاكل السیاسیة واالجتماعیة  أنمن حیث - ب
 وأن التطلعات المشروعة إلى الحریة والكرامة والدیمقراطیة وتحسین الظروف االجتماعیة ،وراء ھذا الحراكسي یالسبب الرئ

التي عبرت عنھا الشعوب وخاصة الشباب منھا تشكل ملمحًا مشتركًا في كل المنطقة؛اإلنسان االقتصادیة واحترام حقوق 

؛لنساء، تعد أمرًا حتمیًا لتحقیق أھداف الثورات العربیةنظرًا لكون مشاركة كل مكونات المجتمع، ومنھا الشباب وا- ت

من حیث أن منطقة البحر األبیض المتوسط تواجھ تحدیات ھیكلیة لیس فقط على المستوى السیاسي والمؤسسي ولكن أیضًا على المستوى - ث
؛ والبیئياالقتصادي واالجتماعي

على قدرة االتحاد األوروبي على حشد موارد من أجل دول جنوب البحر من حیث أن األزمة المالیة واالقتصادیة الحالیة لھا تأثیر - ج
األبیض المتوسط؛

 وضع أنظمة فضال عنمن حیث أن تعزیز النمو االقتصادي وخلق فرص عمل ھما عامالن ضروریان لنجاح التحوالت الدیمقراطیة - ح
 والعدالة االجتماعیة؛ي االقتصادالتنمودیمقراطیة من شأنھا دفع عجلة 

حیث أن االتحاد األوروبي أعاد النظر في سیاسة الجوار الخاصة بھ حتى یستجیب للتطورات األخیرة التي وقعت في جنوب البحر من - خ
، واقتراح 2020 و2014للفترة ما بین % 40 المخصصة للمنطقة بنسبة ةمع اقتراح زیادة المیزانیة العاماألبیض المتوسط، خاصة 

 معمقة؛التفاوض حول اتفاقیات تبادل حر

ھیكلیة بسبب شلل إدارتھ على مستوى قمم رؤساء الدول نقاط ضعف من حیث أن االتحاد من أجل البحر األبیض المتوسط یعاني من - د
نقص في التمویل یجعل من الصعب تفعیل المشروعات االجتماعیة االقتصادیة؛ووالحكومات 

د العالقات االقتصادیة  للقیام بمشروعات ملموسة تھدف إلى توطیبوال مقامن حیث أن االتحاد من أجل المتوسط یظل على كل حال إطار- ذ
واالجتماعیة والسیاسیة بین شعوب بلدان حوض البحر األبیض المتوسط؛

یستمر في زعزعة استقرار المنطقة ویشكل عائقًا أمام تعزیز التعاون الفلسطیني سرائیلي اإلمن حیث أن عدم وجود حل للنزاع - ر
ي في حوض البحر األبیض المتوسط؛قلیمواالندماج اإل

من حیث أن تدھور الوضع األمني في كل من الساحل والصحراء بسبب اإلرھاب وتھریب المخدرات والجریمة المنظمة؛- ز

في منظمة الغیر المسلحة مجموعات كثرة الانتشار األسلحة في الدول المجاورة للیبیا وتأثیر عدم االستقرار الذي تمثل في من حیث - س
طقة الساحلیة؛لمنا

ة الجاریة في دول جنوب البحر األبیض المتوسط حتى تضمن إرساء الدیمقراطیة بشكل مستدام ی اإلصالحات الدستوریة والمؤسستشجع.1
نسان والعدالة االجتماعیة؛وحسن اإلدارة واحترام الحریات األساسیة وحقوق اإل

؛، وأبعد من ذلكمتخذة خالل عملیة التحول السیاسي والدستوريتشدد على أھمیة تفعیل دور المرأة والشباب في القرارات ال.2

حفیین صنسان والتدین بشدة االبتزازات وأعمال العنف والتخویف بكل أشكالھما التي تم ارتكابھا ضد المواطنین والمدافعین عن حقوق اإل.3
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والمجتمع المدني؛

 بشكل أساسي إلى الممثلة العلیا لالتحاد األوروبي - بإرسال 2012ر  فبرای27وتشیر إلى قرار مجلس االتحاد األوروبي الصادر بتاریخ .4
  ما یفید بأن المنظمة -لالتحاد من أجل المتوسط " رئاسة الشاطئ الشمالي"نائبة رئیسة المفوضیة األوروبیة / للشئون الخارجیة واألمن 

تدار مباشرة من قبل الجھاز األوروبي للعمل الخارجي، مما تعد من اآلن فصاعدًا جزء ال یتجزأ من السیاسة الخارجیة لالتحاد، وأنھا 
یفتح الطریق أمام دعم سیاسي ألھداف ووسائل التعاون األورومتوسطي؛

 الذي أصبح منذ اآلن مدعوًا –وتطلب وجود دعم استراتیجي وسیاسي كبیر بین الجھاز األوروبي للعمل الخارجي .5
 وأمانة االتحاد من أجل المتوسط الواقعة في برشلونة؛–توسط إلى المشاركة في إدارة االتحاد من أجل الم

وتعتقد بأن التطورات السیاسیة المتعلقة بالربیع العربي تعزز ضرورة جود تعاون أورومتوسطي فّعال، حیث أن .6
حاد  االت-منطقة البحر األبیض المتوسط تعد ساحة سیاسیة واستراتیجیة حیویة لمجمل العناصر الفاعلة في المنطقة 

 ولیست مشكلة إقلیمیة أو دون إقلیمیة تخص فقط الدول الشاطئیة؛-األوروبي ودول البحر األبیض المتوسط 

المفوضیة " قد دعا – 2012 مارس 2 إلى 1 في اجتماعھ المنعفد من -ھتمام إلى أن المجلس األوروبي اوتشیر ب.7
 من شأنھا توضیح األطر 2012ى نھایة عام األوروبیة والممثلة العلیا إلى تقدیم خارطة طریق من اآلن وحت

العامة في تنفیذ سیاسة االتحاد األوروبي مع شركائنا من دول جنوب البحر األبیض المتوسط، من خالل بیان 
أھداف وأدوات ووسائل العمل، مع التركیز على أنواع التعاون مع االتحاد من أجل المتوسط ومبادرات أخرى 

لى اتصال كامل بھذه العملیة السیاسیة وأن یتم استشارتھا بطریقة مناسبة، السیما عبر ؛ وتطلب أن تكون ع"إقلیمیة
؛اللجنة السیاسیة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط

 ولكن أیضًا على طول ،الشمالي الجنوبيالمحور تدعو إلى دینامكیة تجاریة جدیدة وتكامل اقتصادي إقلیمي أفضل لیس فقط على طول .8
الساحل الجنوبي للبحر األبیض المتوسط؛

تطلب من االتحاد األوروبي وسلطات دول جنوب البحر األبیض المتوسط التي تشكلت عبر عملیة انتخابیة شفافة .9
ومستقلة، القیام بعملیة مالئمة مستمرة للسیاسة األوروبیة للجوار حتى تلبي بشكل أفضل احتیاجات المواطنین 

خاصة من خالل العمل على إیجاد دولة القانون، واستقالل القضاء، ت الدیمقراطیة، وتعمل على دعم التحوال
كما وتعددیة اإلعالم، ومحاربة الفساد، وإرساء عملیة العدالة االنتقالیة، وتنمیة المجتمع المدني واستقاللھ الذاتي؛  

تعبیرًا عن " more for more"تّذكر في ھذا السیاق بأھمیة تبني أھداف الشراكة وتتمنى أن یصبح مبدأ 
أھداف مشتركة ومحددة ذات اتفاق مشترك؛

تھنئ نفسھا باستعداد االتحاد األوروبي إلى تقدیم الدعم التقني والمالي من أجل التحضیر للعملیات االنتخابیة .10
وتطلب من االتحاد األوروبي إعداد تقریر مفصل حول استخدام  وتنظیمھا في حالة طلب الدول المعنیة ذلك منھ؛

.األموال األوروبیة المخصصة لدول الجوار

تكرر دعوتھا إلى إیجاد حركة أفضل لألشخاص من خالل تفعیل الشراكات المتعلقة بالتنقل المزمع تفعیلھا في .11
 على التأشیرات عند إبرام اتفاقات وتتسائل عن وضع تسھیل الحصولإطار سیاسة الجوار التي تمت مراجعتھا، 

إعادة القبول بعد اعتبار صعوبات التفاوض التي عبرت عنھا المفوضیة األوروبیة عند تقییمھا التفاقات إعادة 
االتحاد األوروبي أن یتقدم نحو تحریر التأشیرات من خالل استخدام اإلمكانات المتاحة  وتشجع القبول المشتركة،

تنفیذ اقتراح البرلمان األوروبي بشأن إنشاء برنامج إراسموس األورومتوسطي الذي یھدف في قانون التأشیرات و
إلى تسھیل تنقل الشباب؛

تطلب إیجاد ترابط وثیق وعملي بین كل من االتحاد من أجل المتوسط والسیاسة األوروبیة للجوار التي تقوم على .12
ضیح الكفاءات الموجودة لتجنب ازدواجھا بشكل أفضل، وكذلك تو ؛ المضافة للكوادر المحترمةالتعاون، والقیمة

؛اسات األوروبیة لدى الدول األخرىوتعزیز تناغم وفاعلیة السی
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 المتوسط التي تراعي الشفافیة والمساواة في الحقوق بین األطرافترى أن المشروعات الملموسة لالتحاد من أجل .13
طة والصغیرة، والبنیة التحتیة، یجب أن تصاحب اإلنعاش في مجاالت الطاقة، والنقل الجماعي، والشركات المتوس

تدعم التوجھ البراجماتي الذي یھدف إلى تقدم المشروعات الخاصة باالتحاد من االقتصادي في الدول التي تمر بمرحلة تحول؛
تحدید ھویة المصادر الجدیدة للتمویل واالستثمار من خالل أمانتھ؛وإلى أجل المتوسط 

 إنشاء مؤسسة مالیة أورومتوسطیة للتنمیة المشتركة، تدخل في شراكة مع البنك األوروبي تكرر دعوتھا إلى.14
 القتراح قرار مجلس - 2011 دیسمبر 21 بتاریخ –؛ وتھنئ نفسھا على إعدادھا المنھجي )BEL (لالستثمار

بغرض ) BERD(لتنمیة البرلمان األوروبي المتعلق بتعدیل االتفاق الدستوري للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار وا
توسیع حیز تفویضھ في المنطقة المتوسطیة الجنوبیة والشرقیة، مما سیسمح لھ بدعم وتمویل مشروعات تنمویة 

في الضفة الجنوبیة للبحر األبیض المتوسط؛ وتطلب من البرلمان األوروبي اعتماد اقتراح القرار في أقرب وقت 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة؛ممكن، وكذلك اقتراح زیادة في أموال البنك 

تدعو االتحاد من أجل المتوسط إلى تطویر التعاون المدعوم على المستوي تحت اإلقلیمي وبالذات في بالد المغرب .15
خمسة؛+ خمسة وقمة العریي بالتعاون مع األطر الموجودة بالفعل مثل اتحاد دول المغرب العربي 

جتمع المدني یجب أن تكون على صلة وثیقة بأنشطة االتحاد من أجل ترى أن األطراف الفاعلة في المترى .16
المتوسط؛ وذلك من خالل إعداد وتنفیذ آلیة استشارة لضمان مشاركة األطراف الفاعلة في المجتمع المدني في 

،عملیات الحكم الرشید وإرساء مبادئ الدیمقراطیة

ل وجذري للصراع اإلسرائیلي الفلسطیني كشرط تعید التأكید على أھمیة وضرورة سرعة التوصل إلى حل عاد.17
أساسي لسالم دائم في المنطقة؛ كما تطالب الدولة اإلسرائیلیة باالعتراف والقبول الرسمي لمبادرة السالم العربیة 

وإزالھ كل العقبات أمام استعادة المفاوضات المباشرة للسالم مع السلطة الوطنیة الفلسطینیة التي ترتكز على 
 العادلة لألمم المتحدة والتي تعمل من أجل إنشاء دولة فلسطینیة مستقلة، ودیمقراطیة، وذات سیادة القرارات

ودیمقراطیة، وقادرة على الحیاة، تعیش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائیل في سالم وأمان؛ وتطالب بوقف فوري 
لة، األمر الذي یجعل تحقیق ھذا ودون شروط مسبقة لالستیطان اإلسرائیلي داخل األراضي الفلسطینیة المحت

الھدف، وإمكانیة إیجاد دولة فلسطینیة مستقبلیة قادرة على الحیاة في خطر محدق، وھو ما یتعارض كذلك مع 
؛ القانون الدولي

 ؛وتطلب من كال الطرفین االمتناع عن أي عمل مثیر یمكن أن یعرقل التطورات اإلیجابیة في المفاوضات.18

لمساعدات عوائق ل ودون التسلیم اآلمنضمان ، ل فوري للعنف في سوریاحدوضع ملحة إلى اللحاجة یشدد على ا.19
في  للتطلعات المشروعة للشعب وفقان ی السوریبقیادةسیاسي النتقال االعملیة ة وإطالق دون تأخیر نسانیاإل

كوفي عنان ي تدخل عسكري، ویؤكد دعمھ لمھمة المبعوث الخاص لألمم المتحدة السید سوریا، معارضة أ
وجامعة الدول العربیة، من أجل التوصل إلى حل سیاسي لألزمة؛

ترى أن استراتیجیة االتحاد األوروبي الجدیدة لألمن في منطقة الساحل تتمركز فقط حول التعاون األمني، .20
االرتقاء اقتصادیة یجب -والعسكري، والمعلوماتي، في حین أن المنطقة تحتاج كذلك لالستراتیجیة تنمیة اجتماعیة

؛بھا من خالل الحوار السیاسي

تدعم المجھودات المتفق علیھا من قبل األطراف الفاعلة في المنطقة في عملیة استرداد األسلحة المنتشرة في الدول الحدودیة للیبیا .21
والمھددة بزعزعة استقرارھا؛

ر بشكل متعدد األطراف، مع الوضع في االعتبار أن عصابات االتجار بالبشتدعو إلى تقلیص حجم الھجرة غیر الشرعیة وكذلك مكافحة .22
نساني واالقتصادي  ولكن یجب أن یشمل أیضًا البعد اإل،التصدي للھجرة غیر الشرعیة ال یجب أن یخضع فقط للمعالجة األمنیة

واالجتماعي؛
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والجنوب من أجل تحقیق إصالح شامل دول الشمال بین تدعو الحكومات إلى توجیھ أعمالھا نحو الھدف العام الذي یقضي بإعادة الثقة .23
 التي ،على االحترام المتبادل؛ وتستشعر أن الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل البحر األبیض المتوسطمبني متوسطیة -األوروللشراكة 

دة أن تجعل صوت قلیمي الجدید ومستعة، مستعدة للقیام بدور مھم في السیاق اإلیحرمنتخبین بال  البرلمانأعضاءالمزید من تجمع 
المواطنین مسموعًا في مجال التعاون داخل حوض البحر األبیض المتوسط؛

والسلطة الفلسطینیة وإلى الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل  واألمین العام إسرائیل تكلف رئیسھا بنقل التوصیة الحالیة إلى حكومة دولة .24
المجلس الوزاري لالتحاد األوروبي وإلى السیدة كاثرین آشتون الممثل عربیة وإلى  االتحاد من أجل المتوسط وإلى جامعة الدول المانةأل

المتوسط وإلى البرلمان  نائب الرئیس وإلى المفوضیة األوروبیة وإلى برلمانات وحكومات الدول األعضاء في االتحاد من أجل/األعلى
.األوروبي
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