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التغلب على الخوف، وإعطاء  ية،الشباب في العديد من البلدان العرب السيماو تمكنت األمم منذ بداية السنة،أ. 
  ٬االقتصادية واحترام كرامتهم – الظروف االجتماعية المشروعة إلى الحرية، تحسين ملتطلعاته همصوت

 
ادتهم ،في حين أنب.  قاط ق اب اس ونس ومصر ،في أعق دأت ت ا التطورات السياسية ب ة ستحدد نتيجته عملية انتقالي

  ٬حاد األوروبي له دور ومسؤولية خاصة في هذا السياقفي حين أن االت ،في كافة أنحاء المنطقة
  
 الذي أودى بحياة المئات من األشخاص،وغير مقبول الالعنف بلقمع الشعب الليبي تعرض ل ،في حين أن - ج
 
وسائل االتصال مثل فيس بوك أو تويتر وهكذا اإلنترنت، والتي تعد ناقلة مهمة للتعبئة الشعبية، ال  ٬في حين أن - د

  ٬عوقها المواقعتزال ت
  
قطاعات  هناك بينما ينمسؤول غيرالالقادة  من قبل بصورة منتظمة نهب ثروات بعض البلدان في حين أنه تم - ه

  ٬المزمنفي الفقر، وتعاني من الفساد  تعيشاالقتصاد،  تقاسم العادل لثمارالكبيرة من السكان محرومون من 
  
للوضع  خلط بين تنفيذ السياساتللفي هذه الحالة، خاصة  تحمل مسؤوليةياالتحاد األوروبي  في حين أن - و

  ٬العالقات الحكومية الدوليةتفضيل و الراهن
  
 مواطنين ها لدىأثار التياالستجابة للتطلعات  من ٬حتى األن ٬لم يتمكنالمتوسط   التحاد من أجلبينما ا - ى

  ٬النهرين
   

القانون واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية تعرب عن تضامنها مع الناس الذين يتطلعون إلى سيادة  - ١
  ؛لعملية التحول الديمقراطي التي تأتي من داخل الشركات ةفعاتؤيد بشدة أي قوة د ؛والعدالة االجتماعية

  
  
 التي العقوباتب وترحب الناس ضد العنف فظائع بال تحفظ تدينو في ليبيا ازاء الوضع الشديد قلقها تعرب عن - ٢

، بما في من ميثاق االمم المتحدة األمن بموجب الفصل السابع مجلس من قبل 2011فبراير   26 في مدتاعتُ 
 وترغب في ،األصول تجميدوحظر السفر و على االسلحة حظراً الدولية ، و إلى المحكمة الجنائية اإلحالة ذلك

  ؛هذه العقوباتالتنفيذ الفوري ل

 
واالقتصادي واالجتماعي ، بما  يار طريقها لإلصالح السياسياختمعنية اللشعوب والدول ل ه يحقتعترف بأن - ٣

النتقال السلس أن يأخذ في االعتبار تطلعات لح سموالتي تاالنتخابية الخاصة بهم  في ذلك تحديد التقويمات
 ، ويدعو الحكوماتبل للتصرفوتشير إلى أن الحق في االحتجاج السلمي غير قا ،مةيمستد بصورة السكان

حرية الوصول الى شبكة  وخاصةوتكوين الجمعيات،  التعبيرو نة الحقيقية لحرية المعلوماتإلعطاء الضما
  ؛االنترنت ووسائل االتصال األخرى

 
استخدام السلطات في البلدان الشريكة جميع الوسائل القانونية بضرورة  المعنية الحكومات االنتقاليةدعوة  - ٤

العدالة االجتماعية  سياسات ا في خدمةهوبة إلى الوطن  وتوافرهلثروة المنا والسياسية الالزمة لتيسير عودة
 ؛جديدةال
 
أكثر من أي يجب أن تصاغ العالقات بين أوروبا والساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوسط  هبأن وهي مقتنعة - ٥

توجه لا إلى دعو الحكوماتتشراكة حقيقية، ترتكز على اعتماد قيم وأهداف مشتركة،  من خالل وقت مضى
ً  نحو الديمقراطية في البلدان العربية، الذي للوصول إلى هذه الغاية ، وإشراك األطراف  مناسبا  يصادف وقتا

  ؛المتوسط االتحاد من أجل ومحور منظم ومهم المجتمع المدني في صياغة السياسات الفاعلة في
  
تدفق  عن الناجمة األزمة اإلنسانية عالجةمكافية ل وسائل مع تنفيذية مبادرة االتحاد االوروبي اتخاذ من طلبت - ٦
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  ؛الليبية الحدود خارجداخل و الالجئين
 

القرارات  في مشاركتهن ضرورة على شددوت، البحر األبيض المتوسط في انتفاضات المرأة في بالتزام ترحب - ٧
 يع المستوياتعلى جم المرأة وجود ضمان على زتركو؛ الدستورالتحول السياسي و عملية أثناء التي اتخذت

  ؛لحكم الديمقراطيمستقبلية لال الهياكل في

 
 ؛االصالحات السياسية واالقتصادية دعمل واالستثمار لتنميةل األوروبي المتوسطي البنك نشاءإل دعمها تكرر - ٨

 الشريكة البلدان في المقام األول على التركيزو المالية أدواتها تخصيص زيادة إلى االتحاد األوروبي دعوتو
  ؛التحول الديمقراطي يف

  
؛ التي تواجه المنطقة اليوم ةالتاريخي إلعطاء إجابة على التحدياتاالتحاد من أجل المتوسط  حكوماتتدعو  - ٩
في أقرب وقت  العاممين األوظيفة  اكل التعاون على أعلى مستوى، وشغلدعو لهذا الغرض الفوري إلحياء هيوت

تغييرات في السياسات الجارية بسرعة وتغير كبير في الظروف الة ممكن، واستعراض شامل ألدواتها لمرافق
التحاد من أجل المتوسط تحديد وتدعيم المشاريع اتدعو حكومات  ٬وتحقيقا لهذه الغاية واالجتماعية؛االقتصادية 

 الهجرة والمالية٬الصحة  ٬ة في قطاعات الغذاءاألوروبية المتوسطي
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 المتوسط من أجل تحادلال ق المؤسسيالسيا المجتمع المدني في حول دور

 

التي كان البد من  ،هياكلهاو ،االتحاد من أجل المتوسط في جميع بلدان المدني المجتمع هميةأ . ونظرا أل
 ٬هامستقبل شكلت الرئيسية التي في اتخاذ القرارات ةمشاركوال بالتصرف للسماح للناس  قوتها ضمان

 
ومصر  تونس ، بما في ذلكاالتحاد من أجل المتوسط العديد من بلدان في بالنظر إلى األحداث األخيرة .ب
  أهميته التاريخية،و ،الشعوب في حياة المجتمع المدني مركزية مسألة تثير غيرها من الجهات التيو

  
 
كقوة للمقترحات والمبادرات  تقر بالحاجة إلى إشراك المجتمع المدني في مختلف الحاالت والتعامل معها - ١

إلى تحسين  تهدف في ضفتي البحر األبيض المتوسط ناءة؛ وتدعو لمصالحة بين المجتمعات المدنيةالب
الثقافات والحضارات، مع الحرص على الحفاظ على هويتهم واحترام  التعاون اإلقليمي والتفاهم بين

راطية في منطقة والديمق منطقة االستقرار والسالم حتى تزدهر االجتماعية والثقافية والدينية الخصوصيات
  ٬البحر األبيض المتوسط

  
 
 الديمقراطيةخاصة  والتطلعات، دورال ٬حتى األن ،في االعتبار االتحاد من أجل المتوسط لعدم أخذ تأسف - ٢

 سياساتها وأنشطتها وتنفيذ وضع في للبحر األبيض المتوسط على الساحل الجنوبي المدني لمجتمعل  واالجتماعية
 ممثليل النهج هذال العواقب الكارثية سلط الضوء علىت ؛القمعية األنظمة في عالقاتها مع أكثر من خالل التركيز

  ٬المشروعة اآلن تعتبر ممثلينللهؤالء ا حماية أي عدم وجود وخاصة، المدني المجتمع
  
الفعالة في  المساهمةوإصالح نفسها لتلبية تطلعات الشعب، عتقد أنه من مسؤولية االتحاد من أجل المتوسط ت - ٣

، استقالل القضاء، ومكافحة اإلفالت من العقاب، الفصل بين السلطاتدعم التحوالت الديمقراطية الجارية لضمان 
 ٬ومكافحة الفساد واحترام الحريات األساسية

 
 

"  2010 المتعددة الثقافات متوسطي- األورو تجاهاتال" ا حول Anna Lindhرى أن تقرير مؤسسة ت  - ٤
 المؤسسات العامة، وكل من يطمح إلىالمجتمع المدني،  ستخدم كأداة عمل هامة للعناصر الفاعلة منت اوتوصياته

 ٬واالحترام المتبادل بين الثقافات األبيض المتوسط تقارب بين ضفتي البحرال تحقيق
  
ي روج من قبل ذ، ال « Euromed société civile 2010-2013 »اإلقليمي بتنفيذ البرنامج ترحب  - ٥

هدف إلى دعم يي ذالووشركائه،  "Euromed " مع المنبر المدني يوروميدتعاون ألوروبية ولمفوضية اا
، وتعتقد أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز في جنوب المتوسط خاصةبصفة  تطوير المجتمع المدني

القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز آليات الحوار والتشاور بين األطراف الفاعلة في 
المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية واإلقليمية و المحلية، وأيضا تعزيز شبكة من عالقات التعاون 

  ٬الشمالبلدان  وتمع المدني في بلدان جنوب البحر األبيض المتوسط والشراكة بين المج
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رحب بإنجازات مؤتمر القمة األورومتوسطية للمجالس اإلقتصادية واإلجتماعية والمؤسسات المماثلة   . ٦

ت أهمية ، حيث يمثل اإلعالن الختامي وثيقة ذا٢٠١٠نوفمبر  ١٢ - ١٠المنعقدة في روما في الفترة بين 
لإلتحاد من أجل المتوسط، والذي كذلك إنشاء المجلس اإلقتصادي واإلجتماعية والمؤسسات المماثلة قصوى، 

من نظامه األساسي " يعتزم أن يكون تعبيراً عن منظمات المجتمع المدني، وذلك بصفة  ١،١وفقاً للممادة 
  استشارية مع اإلتحاد من أجل المتوسط"،

  
(اإلتحاد من  AP-UpMلقب مراقب في قلب  قد تم منحه وروبي اإلقتصادي واإلجتماعي. يذكر أن المجلس اال٧

  أجل المتوسط)،
  
يوروميد الذي عقد اجتماعه األول في  –يرحب بإنشاء منتدى للحوار اإلجتماعي لإلتحاد من أجل المتوسط . ٨

 و CES متوسط ووجمع الشركاء اإلجتماعيين في اإلتحاد من أجل ال ٢٠١٠مارس  ١١برشلونة في 
BusinessEurope ،  

  
. يالحظ وجود هيئات ومؤسسات أورومتوسطية متصلة بالمجتمع المدني وتعبيراً عن الواقع اإلجتماعي ٩

-Ap يرى أن الوقت قد حان للتعبير عن العالقات الضرورية بين المجتمع المدني ووالسياسة المعاصرة؛ 
UpM ممثل السياسي لشعوب اإلتحاد من أجل المتوسط، (اإلتحاد من أجل المتوسط)، الذي يعد ال  

  
 ن أجل المتوسط) مع منظمات الجمعية(اإلتحاد م AP-UpM. أوصى بطريقة عملية وتعاون مرن من قبل ١٠

(اإلتحاد من أجل  AP-UpM؛ إلقامة عالقات دائمة ومنظمة بين الجمعية والمجتمع المدني، يدعو ةالمدني
، أو النظر في إنشاء هيئة خاصة لهذه المهمة، مع معية واللجان لهذه العالقةالمتوسط) إلى تكليف مكاتب الج

  تطبيق الميزانية المناظرة، 
  

يشدد على أهمية تعزيز التبادالت بفاعلية بين المجتمعات المدنية لكال الجانبين ويدعو في هذا الصدد اإلتحاد . ١١
لتطوير ودعم وتعزيز  ةالمدني هيل حركة الجمعيةالزمة لزيادة وتسجميع التدابير الاألوروبي إلى اتخاذ 

  في جميع أنحاء المنطقة،  ONGشبكات 
  

يعتقد أن الجمعية ولجانها عليهم اإلستماع إلى ممثلي الجمعية المدنية من خالل تنظيم (عقد) جلسات استماع . ١٢
رة الجمعية المدنية قبل قبل اعتماد مشروع التوصيات؛ كما يعتقد أن الجمعية العامة ولجانها عليها استشا

  النظر في نصوص المواد اإلقتصادية واإلجتماعية،
  

. يعتقد أن الجمعية العامة ولجانها قادرين على دعوة الجمعية المدنية إلى تقديم تقارير رصد فاعلية حلولهم ١٣
  وقرارتهم،
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 حول األمن في البحر األبيض المتوسط
 

حيث أعرب المشاركون عن أعتقادهم " أن السالم، واإلستقرار ، ١٩٩٥إلى إعالن برشلونة في  بالنظر  - أ
من خالل جميع تقوية التعزيز والواألمن في البحر األبيض المتوسط يمثلون مكسباً مشتركاً يتعهد على 

 الوسائل الُمقدمة"، 
وهجرة قد أدى هذا اإللتزام إلى التعاون المثمر في إدارة تدفقات الهجرة بينما من الناحية األمنية،   - ب

العبارات ومكافحة التهديدات اإلرهابية في البحر األبيض المتوسط دون أن يكون قادراً على حل 
 النزاعات اإلقليمية التي ال تزال قائمة، بما في ذلك الشرق األوسط،

إلى التحديات األمنية واسعة النطاق التي يواجهها السكان في الدول األعضاء في اإلتحاد من أجل بالنظر  - ت
يعية، واألوبئة، واإلتجار في المخدرات وسط، بما في ذلك أمن الطاقة والغذاء، والكوارث الطبالمت

 واإلتجار بالبشر، األمن السيبراني وجميع أنواع التعصب والتمييز،
 –إن تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية  – ٢٠٠٩التنمية البشرية العربية في إلى تقرير  بالنظر  - ث

 رإلى مفهوم األمن البشري، الذي يتناول التحديات المذكوره أعاله،وبالنظ PNUDمن 
بالنظر إلى تحالف الحضارات، التي ال يعترف بها األمم المتحدة بإعتبارها مبادرة قيمة لتعزيز التسامح   - ج

 واإلحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب المختلفة، 
  
ألمن، مع ضمان أن اإلهتمامات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية نهج شامل لوافق على . ١

والبيئية التي يعيش فيها الناس في وفاق مع حقوق اإلنسان والديمقراطية والسماح للناس إلحتواء أو منع 
صالح إلاالتهديدات التي تواجه حياتهم، معيشتهم وكرامة اإلنسان؛ يشدد بالتالي على الحاجة الملحة إلى 

السياسي من أجل ضمان التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية ومكافحة الفقر، وضمان األمن الغذائي في 
منطقة البحر األبيض المتوسط، بما في ذلك دعم مستقبل واسع النطاق، من خالل سياسة الجوار 

تجارة واإلستثمار واإلتحاد من أجل المتوسط، مع مشاريع وتدابير لتشجيع التعاون وال PEVاألوروبية  
  في المنطقة؛

  
يذكر أن هذا المنهج األمني الشامل عليه السعي إلى القضاء على األساس األيديولوجي من المخاطر . ٢

األمنية؛ ويرحب في هذا الصدد بإعتماد استراتيجية تحالف الحضارات في منطقة البحر األبيض 
امة لتحقيق هذا الهدف ؛ ويشدد على أهمية ، في مالطا، بإعتبارها أداة ه٢٠١٠المتوسط في نوفمبر 

على مواصلة عملها من أجل  Fondation Anna Lindtتعزيز الحوار بين الثقافات ويشجع 
التعزيز والتفاهم المتبادل من خالل التبدالت بين بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر األبيض 

  المتوسط؛
  
على حساب الحريات مراقبة الهجرة صولية، فضالً عن تدابير اإلرهاب واأل لن تتم مكافحة. يذكر أنه ٣

ويتطلب مراعاة البعد اإلنساني واإلقتصادي واإلجتماعي فضالً عن احترام  المدنية والحقوق األساسية
ويكرر في هذا الصدد، ، خاوف األمنية بالمعنى الدقيق للكلمة، بعيداً عن المحقوق اإلنسان والديمقراطية

قة للجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسط لتسهيل إصدار التأشيرات بهدف تنظيم الدعوات الساب
  تدفقات الهجرة وتعزيز حماية وإدماج المهاجرين الشرعيين؛

  
يعتقد أنه يجب على المجتمع المدني المشاركة في صياغة وتنفيذ اإلستجابة الشاملة لتحديات األمن . ٤

  مناسبة للحوار تُعد ضرورية لتحقيق هذا الهدف؛ البشري؛ ويعتقد أن إنشاء آليات
  
يعتقد أن إطار اإلتحاد من أجل المتوسط يبقى مورداً غير مستغل للتعددية الفعالة التي تعود بالفائدة . ٥

على جميع المواطنين ويطلب تعميق وتوسيع نطاق الحماية المدنية لإلتحاد من أجل المتوسط لتعزيز 
  ويات المناسبة في جميع الدول التي تُعد جزءاً منها؛إدارة المخاطر على المست

  



 

 الجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسط
 
  

 
 

لإلفتقار إلى التواصل ومع ذلك يأسف . يعترف بعمل المراكز المتخصصة القيم في إدارة المخاطر؛ ٦
صانعي القرار؛ لذا يدعو اإلتحاد من أجل المتوسط للنظر في كيفية دمج الموارد المتاحة، بين الخبراء و

  مع هياكل صنع القرار وتعزيز وجودها للمواطنين؛سية ولتعزيز الروابط السيا
  
  
  

بإنشاء مركز لمواجهة األزمات  PNUDخطوة ملموسة في هذا اإلتجاه، ويرحب بقرار اللجنة األوروبية . يعتبر٧
ألمانة جامعة الدول العربية العامة، في القاهرة، من أجل تعزيز تبادل  2012- 2011في واإلنذار المبكر 

  التعاون إليجاد حلول مقبولة من الطرفين لحاالت األزمة؛المعلومات و
  
في مجال  ، وهندسة متغيرةفي اإلتحاد من أجل المتوسط إلى تأييد المرونة التشغيلية. يدعو الدول األعضاء ٨

مبادرات محددة ومحدودة جغرافياً؛ يدعو اإلتحاد من أجل المتوسط لدراسة أشكال ب الحماية المدنية، للسماح
  أعضائه التي تربطهم مصالح مشتركة،ون اإلقليمي المعزز بين التعا

  
 
 

0 
0 0 

 
 
 

يدين رئيسه إحالة هذه التوصية إلى حكومة دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، للمشاركة في رئاسة اإلتحاد 
تحاد جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء اإلمن أجل المتوسط، واألمين العام لإلتحاد من أجل المتوسط، و

األوروبي، والممثل السامي/نائبة الرئيس كاثرين أشتون، واللجنة األوروبية، والبرلمانات وحكومة الدول 
  األعضاء في اإلتحاد من أجل المتوسط والبرلمان األوروبي.

 
 


