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الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط

 والثقافة، بین المجتمعات المدنیةتالحیاة والتبادالاالرتقاء بمستوى لجنة 

توصیات
اآلفاق المتاحة الیوم للشباب في منطقة البحر األبیض المتوسط 

)وبيالبرلمان األور(والسید لوھیاریك ) الجزائر(السید قریشي : قدم التقریر

الھجرة والتوظیف واالندماج
)االتحاد األوروبي(رویدا . رومیفا إي/ ، السید)األردن(الزیود / لسید  :قدم التقریر

میثاق متوسطي للقیم والحوار بین الثقافات
)البرلمان األوروبي(كاسولیدس /السید:المقرر
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 األبیض المتوسط اآلفاق المتاحة الیوم للشباب في منطقة البحر

لجنة االرتقاء بمستوى الحیاة والتبادالت بین المجتمعات المدنیة والثقافة، التابعة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من 
أجل المتوسط، 

نظرًا لكون البحر األبیض المتوسط بحر مشترك، وكون حوض البحر األبیض المتوسط مساحة -أ 
واألفكار، ومركز للتبادل ساھم في بناء تاریخ وثقافة مشتركة؛جغرافیة مفتوحة، ومكان لحركة األفراد 

ھي أفضل دلیل على " الربیع العربي "تعرف باسملدیمقراطیة والعدالة التي احركات ونظرًا لكون -ب 
انفتاح شعوب المنطقة المتوسطیة وتأثرھم باألفكار التي تنتشر في ھذه الساحة وحساسیتھم لألحداث 

 ألن تلك الحركات تشھد بكون أفكار التقدم، والعدالة االجتماعیة، وتحریر التي تتم فیھا؛ ونظرًا
المواطنین، حاضرة في مجتمعات جنوب البحر األبیض المتوسط بنفس قدر حضورھا في أي مكان 

آخر ویتم المطالبة بھا بإصرار خاصة من قبل الشباب؛

 من صنع - في جّلھا -تعد " الربیع العربي" تعرف باسمالتي حركات الدیمقراطیة والعدالة ونظرًا لكون -ج 
شباب منفتح على الساحة المتوسطیة یعبر عن رفضھ لالستغالل االقتصادي والسیاسي الذي یحرمھ من 

أي تطلعات للمستقبل؛

 تعرف باسمالتي حركات الدیمقراطیة والعدالة قبل اندالع  بیة غیر المالئمةوللسیاسة األورونظرًا -د 
على قضایا الھجرة واستقرار األنظمة غیر الدیمقراطیة،  لتي كان اھتمامھا ینصبا" الربیع العربي"

أكثر منھ على بتقدیم الدعم للحراك الدیمقراطي غیر المسبوق في الدول التي لدیھا روابط تاریخیة 
وإنسانیة في غایة القوة مع أوروبا؛

 لدعم لتضامن الضعیف مع الشعوب السیاسات التي اتخذتھا بعض الحكومات األوروبیةا  لضعفونظرًا-ه 
سیر حمالت اإلصالح في بالد البحر األبیض المتوسط التي في طور التحول، لیست على نفس قدر 
تضامن شعوب االتحاد األوروبي، وبوجھ خاص شباب تلك الشعوب، مع المطالبات بالتغییر التي 

عبرت عنھا مجتمعات جنوب البحر األبیض المتوسط؛

ت الجسیمة التي تواجھھا بالد جنوب البحر األبیض المتوسط من تبعیة كبیرة في بعض ونظرًا للتحدیا-و 
تجعل تلك االقتصادات أكثر عرضة للتأثر بالظرف ) المواد الخام ومواد التجھیز والسیاحة(القطاعات 

مة العالمي، واقتصار االستثمارات األجنبیة في كثیر من األحیان على قطاعات تعھد من الباطن ذات قی
مضافة قلیلة، وغیاب اآلفاق لقطاع كبیر من الشباب، نال حظھ من التعلیم، ولكنھ یواجھ البطالة بنسب 

مرتفعة للغایة؛

لیس ونظرًا للتقدم الضعیف الذي تحقق في إنشاء الساحة األورومتوسطیة للتعلیم العالي والبحث العلمي -ز 
، وبأنھ من الضروري تعزیز شبكات 2007في مستوى األھداف التي وضعت في إعالن القاھرة لسنة 

) Tempus" (تیمبیس"مؤسسات التعلیم والبحث األورومتوسطیة باالعتماد على برامج مثل 
وذلك على الرغم من المبادرات الجادة مثل إنشاء ، )Erasmus Mundus(وإراسموس موندوس 

؛2008في عام ) EMUNI(الجامعة األورومتوسطیة 

 حتى نلبي تطلعات الشباب األورومتوسطي بعد األحداث التي استجدت على -سب ونظرًا لكونھ من األن -ح 
 أن نستكمل اقتراحات التوصیات السابقة للجنة االرتقاء - بشكل أفضل 2010المنطقة منذ نھایة عام 

ل بمستوى الحیاة والتبادالت بین المجتمعات المدنیة والثقافة، التابعة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أج
 2011 مارس 4المتوسط، خاصة تلك التي تم تبنیھا في الجلسة العامة السابعة التي عقدت في روما یوم 

؛"حوار بین األجیال الجدیدة من أجل تنمیة ثقافة السالم: الھجرة واالندماج"حول 
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"الربیع العربي "تعرف باسمالتي حركات الدیمقراطیة والعدالة  علىنظرة جدیدة 

ھا وتدعم الحركات الشعبیة والمطالبات الدیمقراطیة التي یعبر عنھا الشباب في دول منطقة تھنئ نفس.1
البحر األبیض المتوسط؛

تھنئ نفسھا على سیر االنتخابات التي جرت مؤخرًا في بالد جنوب المتوسط، والتي أثبتت أن النظام .2
ة في الدول المعنیة بالتعبیر عن نفسھا  یمكنھ أن یسمح للمكونات السیاسیة واالجتماعیة المتباینيتعددال

بحریة؛

قام بھا قطاع كبیر من الشباب  "الربیع العربي"تعرف باسم التي حركات الدیمقراطیة والعدالة ُتذّكر بأن .3
ُذكر أن ھذا الشباب ال یزال  في الوقت الراھن غائبًا غیابًا كلیًا عن مواقع النفوذ  المتعلم؛ كما ت

وتدعو بناء على ذلك إلى مراعاة توقعات ھؤالء الشباب ورفضھ في أن یكون االقتصادي والسیاسي؛ 
مجرد أداة؛

ُذكر بحساسیة الشباب األوروبي والعربي إزاء الظلم الصارخ الذي یتعرض لھ الشعب الفلسطیني، .4 ت
وتبین أن حرمان الشعب الفلسطیني من أن یكون لھ دولة یتنافى مع مبدأ الكرامة الذي ھو في أصل 

الب الشباب العربي واألوروبي؛مط

تعبر عن دعمھا وتضامنھا مع الشعب السوري، وخصوصا الشباب الذین یناضلون في ھذا الوقت من .5
؛أجل الحریة والدیمقراطیة في بالدھم

ُذكر أن التطلعات للحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة االقتصادیة والحریات السیاسیة ورفض .6 ت
ومحاباة األقارب والفساد والمحسوبیة ھي نفس تطلعات كل من الشباب العربي االستبداد والظلم 

واألوروبي؛

ُتذكر أن فترات التحوالت الكبرى تكون سریعة التعرض لقالقل ونوع من عدم استقرار یمكن أن یصب .7
في صالح قوى رجعیة، وتدعو بناًء على ذلك االتحاد األوروبي ودولھ األعضاء إلى المساندة 

تصادیة والسیاسیة لتلك التغیرات التي ترتكز في جانب كبیر منھا على الشباب العربي؛االق

تطلب من االتحاد األوروبي أن یعطي أولویة للحقوق األساسیة عند مراجعة سیاساتھ مع جیرانھ، .8
وروبي؛وتطلب أن یغلب ھذا المبدأ في مراجعة كل االتفاقیات الحالیة أو القادمة التي یعقدھا االتحاد األ

تدعو إلى بناء شراكة اقتصادیة من نوع جدید ترتكز على التعاون والتبادل على قدم المساواة بین كل .9
دول شمال وجنوب البحر األبیض المتوسط، یمكن أن یكون أساسھا اتحاد من أجل المتوسط منتعش 

ومزود بالموارد المالیة الالزمة؛ 

 متوسطیة للشباب األورومتوسطيتنقلساحة 

بالنظر إلى التغیرات التاریخیة التي لھجرة تجاه جیرانھ، ا سیاسة مراجعةبي إلى وتدعو االتحاد األور.10
 التبادل تشجعوتعزیز شراكات  "الربیع العربي"تعرف باسم التي حركات الدیمقراطیة والعدالة أحدثتھا 

االنساني وتقاسم المعرفة وحریة التنقل؛

لتأشیرات تتسم بمرونة أكبر بالنسبة للطلبة والمتدربین والمعلمین تدعو إلى تفعیل سیاسة لمنح ا.11
والباحثین والزیارات العائلیة، مراعاة لتعلیمات لم الشمل األسري، وكذلك وضع معاییر موحدة تفتح 
قنوات لدخول ھجرات العمل في ظل احترام حقوق العاملین المھاجرین ومكتسبات العاملین المحلیین؛ 

ثیر اإلیجابي لحوار الثقافات األورومتوسطیة في الحفاظ على الصالت القویة بین وتشدد على التأ
المھاجرین المستقرین في االتحاد األوروبي وبالدھم األصلیة؛
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تطالب بتبني نص موحد ینظم حقوق العاملین المھاجرین داخل االتحاد األوروبي ویمنحھم المساواة .12
صول على الحمایة االجتماعیة والخدمات العامة بما في ذلك الكاملة في المعاملة وظروف العمل والح

السكن االجتماعي؛

تطالب الدول األعضاء بمنح األفضلیة للحصول على السكن للشباب األوروبي والشباب القادم من دول .13
خارج االتحاد األوربي مع التشدید على وضع آلیة محاذیر وضمانات تتولى السلطات المحلیة أو 

ئولیة تنفیذھا؛الوطنیة مس

فترات التدریب  األعمال التطوعیة وتھنئ نفسھا على امكانیة الدخول إلى سوق العمل التي توفرھا.14
المھنیة للشباب األوروبي أو الشباب القادم من دول أخرى، وُتذكر مع ذلك بأن ھذه البرامج التدریبیة ال 

ل، ویجب أن تخضع لقواعد صارمة فیما یجب بأي حال من األحوال أن تكون بدیًال عن إیجاد فرص عم
یتعلق بمدة العمل والراتب؛

تعرب عن قلقھا إزاء التشغیل غیر المستقر للشباب والمھاجرین واألشكال المتعددة الذي یمكن أن .15
؛ وُتذكر أن ھذه الفئات تعد من الفئات األقل استقرارًا ...)دوام جزئي، عمل مؤقت، عقود مؤقتة(یتخذھا 

 وتدعم سیاسات محددة ضد البطالة لفائدة الشباب األوربیین ومدخرات محدودة؛وذات موارد 
. والمھاجرین على حد سواء

 للشباب األورومتوسطيالموحدساحة للتعلیم 

ُتذكر أن التعلیم العام والمجاني للجمیع یجب أن یكون إحدى أولویات مجموع دول منطقة البحر األبیض .16
أن تظل ھي ساحة للتقاسم المشترك مثلما كانت دائمًا؛ وتطالب ببرامج المتوسط، فھذه المنطقة یجب 

تبادالت جامعیة ومھنیة وثقافیة ذات طموحات أكبر بكثیر واضعة في االعتبار الدینامیكیات الجدیدة 
العاملة في قلب المجتمع المدني؛

ادة المنح المالیة مع زی) Mundus Erasmus ،Tempus(تطالب بتطویر امكانیات البرامج الموجودة .17
لھم بقدر كبیر، باإلضافة إلى إیجاد آلیات للتأكد من جودة التعلیم العالي وقدرتھ على المنافسة، خاصة 
التعلیم العالي الذي یقدم من خالل تلك البرامج، ودعم التعاون بین الجامعات بشكل أكبر، وتسھیل التنقل 

یة والجنوبیة للمتوسط وبین دول جنوب المتوسط؛ كما للطلبة والمعلمین والباحثین بین الضفتین الشمال
ُتذكر بأن وجود نظام مستقل لتحدید المنح الدراسیة على أساس معیار االمكانیات سیسمح بتوسیع الرقعة 

التي تغطیھا تلك البرامج وتنوعھا؛ 

وكذلك إمكانیة  Erasmus Mundusترى أنھ من الضروري تحسین رؤیة وفھم الطالب لبرنامج .18
دخولھم فیھ، السیما جامعات الضفة الجنوبیة، حتى یخرج البرنامج من دائرة النخبة المتعلمة ویشجع 
على تنوع الطلبة من دول جنوب البحر األبیض المتوسط في ھذا البرنامج، خاصة مع فتحھ لطلبة السنة 

ء بالتبادل الدینامیكي مع الجامعیة األولى ولیس فقط لحاملي الماجستیر والدكتوراه؛ كما تدعو إلى االرتقا
تشجیع وضوح الرؤیة فیما یتعلق بالتعلیم في جامعات دول جنوب البحر األبیض المتوسط؛

تطالب في مرحلة الحقة بإنشاء نظام حقیقي أورومتوسطي للتأھیل المشترك والتبادل یضم ثالثة .19
كزیة، وكذلك الحق في العمل؛ التعلیم العالي والتأھیل المھني والتبادالت الثقافیة غیر المر: محاور

وتدعو في ھذا السیاق المفوضیة األوروبیة إلى إعادة تبني اقتراح البرلمان األوروبي فیما یتعلق بإنشاء 
تأھیل  (Leonardo da Vinci و) تبادالت للطالب ( Erasmusالبرنامجین األورومتوسطییین 

؛)مھني

تعلیم والبحوث والثقافة في منطقة البحر األبیض  بین مختلف برامج الالتعاون أن یتم تعزیز تدعو.20
 ألنماطالمتوسط بشكل فاعل، وتوصي في ھذا السیاق بتطویر برامج التعلیم عن بعد التي تفتح المجال 

من التعاون مطلوبة بشكل أكبر؛
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توصي بزیادة إمكانیات منح التأشیرات للطلبة والمعلمین والباحثین من أجل تبادل فعال لألفكار .21
بغض النظر عن المشاركة في برامج التبادل الموجودة بالفعل أو القادمة؛، وذلك لمعارفوا

مجمل الحقوق المشتركة للشباب األورومتوسطي

تذكر بأن جّل المھاجرین القادمین إلى االتحاد األوروبي ألسباب مھنیة أو عائلیة ھم عادة من الشباب .22
جیة لتسھیل اندماجھم؛ وتطالب في ھذا السیاق الدول األعضاء ویحتاجون إلى ھیكل یقدم لھم الدعم والتو

في االتحاد األوروبي بوضع آلیة فاعلة ومجانیة لتعّلم اللغة، وإلقامة ھیاكل تسھل التعرف على الحقوق 
وتذكر بضرورة عدم التمییز في والمؤسسات في دولة االستقبال، وكذلك مصاحبة المواطن في حیاتھ؛ 

ین لمدد طویلة في ما یتعلق بمنح الجنسیة ودعم حق الشباب المھاجرین في المشاركة التعامل مع المقیم
؛في االنتخابات

ُذكر باألھمیة القصوى للدور التي تقوم بھ ھیاكل الدعم والمساندة للسیدات والشابات القادمات من دول .23 ت
أخرى واللواتي تعانین من تمییز مزدوج یقوم على أساس الجنس واألصل؛

كر بالدور الذي تلعبھ النساء في التطورات الجاریة في دول جنوب البحر األبیض المتوسط؛ كما ُتذكر ُتد.24
أن المطالبات باستعادة الكرامة والحریة لھا أھمیة خاصة في تحریرھن وأنھ ال یجب أن تكون النساء 

المشاركة في مجاالت في أي حال من األحوال في طي النسان إبان العملیات الدیمقراطیة واالنتخابیة و
اتخاذ القرار الجاریة؛ كما تدعم اإلجراءات التي تمنحھن تمثیًال أفضل في أجھزة اتخاذ القرار مثلما 

 ال بأس بھ من النساء داخل المجالس المنتخبة؛احدث في الجزائر وتونس والمغرب حیث نجد عدد

األبیض المتوسط في حریة تقریر تدعم حقوق جمیع النساء، خاصة الشابات منھن، من ضفتین البحر .25
؛مستقبلھن، وفي العمل والحیاة المھنیة وفي حریة االختیار داخل المجتمع واألسرة

 من االتفاقیة األوروبیة 14تدین بشدة كل أشكال التمییز والتصنیف كما ھو منصوص علیھ في المادة .26
ة، كما تدین أي استخفاف بأي لحقوق االنسان؛ التي تندد باستخدام الخوف من اآلخر كأداة سیاسی

تصریح شعبي یقوم بتصنیف بعض الفئات أو المجموعات من الناس بحسب أصولھم االجتماعیة أو 
ولة عن ؤالجغرافیة أو انتمائھم لطائفة دینیة ما أو اندماجھم فیھا؛ وتطالب بإنشاء وكالة أوروبیة مس

؛  الوصول إلیھا، ویكون لدیھا سلطة رقابیةیستطیع كل من یعیش داخل المجتمع مكافحة التفرقة والعزل 
تفعیل ھیئة مماثلة في بي ووكدا الشركاء األورومتوسطیین باالتحاد األوروتقترح على الدول األعضاء 

دولھم؛

تطالب بصیاغة اتفاقیة أورومتوسطیة لحقوق االنسان والحریات األساسیة على غرار اتفاقیة حمایة .27
یة؛ وتقترح أن تستخدم تلك االتفاقیة كأساس قانوني یتم الرجوع إلیھا حقوق االنسان والحریات األساس

ضد أي قرار مخالف لروحھا؛

تكلف رئیسھا بنقل ھذه التوصیات إلى الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط، واألمین العام ألمانة .28
رین آشتون الممثل االتحاد من أجل المتوسط، والمجلس الوزاري لالتحاد األوروبي، والسیدة كاث

نائب الرئیس، والمفوضیة األوروبیة، وبرلمانات وحكومات الدول األعضاء في االتحاد من /األعلى
.أجل المتوسط، والبرلمان األوروبي

_________
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الھجرة والتوظیف واالندماج

عیة البرلمانیة لالتحاد من أجل لجنة تحسین جودة الحیاة والتبادل بین المجتمعات المدنیة والثقافات التابعة للجم
المتوسط، 

بالنظر إلى أن التنقل یعد مكون أساسي في إستراتیجیة الجوار الجدیدة، وأن سیاسة االتحاد األوروبي التي تمت مراجعتھا -
 یجب أن تقدم الدعم الكامل لعملیة التحول" الربیع العربي "تعرف باسمالتي حركات الدیمقراطیة والعدالة ردًا على 

الدیمقراطي من خالل توفیر لیس فقط دعم إنساني ولكن أیضًا مساعدة لعملیات االصالح السیاسي واالجتماعي واالقتصادي 
والثقافي؛

بالنظر إلى أن عدم االستقرار السیاسي واالجتماعي واالقتصادي وغیاب األمن والقمع السیاسي واألنظمة االستبدادیة ھي -
الھجرة، وبالتالي فھي تمنع المجتمعات المتأثرة بھا من الحصول على دخل وطموحات محلیة القوى الرئیسیة المحركة وراء 

عملیة، وكنتیجة لذلك، ضیاع حقھا في اختیار الھجرة من عدمھا، مما یضع حیاة األشخاص في خطر ویجعل الھجرة ھي 
ي من األسباب الشائعة لزیادة الھجرة؛الخیار األوحد بالنسبة لھم؛ ولقد أصبح أیضا التغیر في المناخ والتدھور البیئ

بالنظر إلى أن الھجرة ساھمت في تبادل األفكار ولكنھا أیضًا خلقت تحدیات من حیث اندماج المھاجرین في مجتمعاتھم -
متوسطیة بأكملھا كما أدى إلى حدوث مشاكل اندماج -المستقبلة مما أدى إلى حدوث ثراء ثقافي واقتصادي للمنطقة األورو

ي وتكیف؛اجتماع

بالنظر إلى أن تباطؤ النمو السكاني في منطقة االتحاد األوروبي سیخلق عجز في سوق العمل في حین أن االتجاھات -
الدیموغرافیة لدول جنوب البحر األبیض المتوسط تشكل تحدیًا للمنطقة بأكملھا؛

ات الھجرة بین دول االتحاد من أجل متوسطیة محسنة یجب منح التعاون في سیاس-بالنظر إلى أنھ في إطار شراكة أورو-
؛2010المتوسط قوة دفع جدیدة بعد األحداث التاریخیة التي حدثت في دول جنوب البحر األبیض المتوسط منذ نھایة عام 

-بالنظر إلى أن آثار األزمة االقتصادیة والمالیة قد فاقت التحدیات السیاسیة واالجتماعیة الراھنة في المنطقة األورو-
ة، خاصة فیما یتعلق بمشكلة البطالة؛متوسطی

بالنظر إلى أن تخفیض معدالت البطالة في المنطقة وتقدیم األمل في المستقبل للشعوب وخاصة الشباب من تلك الشعوب یعد -
مصلحة مشتركة لكل من دول جنوب البحر األبیض المتوسط ودول االتحاد األوروبي وفي نفس الوقت وقف ھجرة ذوي 

بالد المصدرة للھجرة؛الكفاءة في ال

حیث أن لم تقم أي دولة من دول االتحاد األوروبي بالتصدیق على اتفاقیة األمم المتحدة حول حمایة حقوق جمیع العاملین -
المھاجرین وعائالتھم حتى تاریخھ؛ وحیث أن ھذه االتفاقیة ھي اإلطار القانوني الدولي األوسع انتشارًا لحمایة حقوق 

ن وعائالتھم وتوفر للدول المشورة من حیث االتجاه الواجب اتباعھ للتأكد من احترام حقوق المھاجرین العاملین المھاجری
عند صیاغة سیاسات متعلقة بھجرة العمالة وتطبیقھا؛

حیث أن نھجًا أكثر تنسیقًا وشمولیة في إدارة الھجرة یمكنھ أن یعزز من احترام كرامة جمیع المھاجرین الذین من شأنھم -
ركة في الوفاء باحتیاجات العمالة في بلدان العبور والمقصد ودفع عجلة التنمیة في بلدان المصدر؛المشا

متوسطیة تھدف إلى التقریب بین ضفتي البحر األبیض المتوسط مع وجود رؤیة -تؤكد مجددًا أن الشراكة األورو.1
لتوفیر مساحة من السالم والدیمقراطیة واألمن والرخاء؛

تذكر، في ھذا السیاق، أن التنقل واالتصاالت بین األفراد وبعضھم ھي آلیات أساسیة لتعزیز التفاھم المشترك .2
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والتنمیة االقتصادیة، وھي ضروریة للتجارة كما ھي ضروریة لتبادل األفكار ونشر االبتكار والتصدي لقضایا 
التوظیف والقضایا االجتماعیة؛

متوسطیة مشتركة مع رؤیة لتعزیز التطور االقتصادي -سة ھجرة أوروتدعو إلى تطویر أدوات لوضع سیا.3
واالجتماعي والتوظیف في دول العبور والدول المصدر والمقصد، وكذلك تحسین الترابط االجتماعي من خالل 

بناء ثقافة سالم : الھجرة واالندماج"تحسین عملیة اندماج المھاجرین، كما ھو منصوص علیھ في توصیتھا حول 
 في روما؛2011 مارس 4التي تمت الموافقة علیھا في " خالل الحوار بین األجیالمن 

تتبنى الرأي أنھ من الضروري، كجزء من إستراتیجیة متماسكة طویلة المدى، تحلیل أسباب تدفق الھجرة .4
الراسخة، حتى نأتي بحلول أكثر مالئمة فیما یتعلق بالحق في التنقل؛

 مدارة بصورة جیدة تأتي بالمنافع لدول االتحاد األوروبي من خالل مساھماتتذكر أن الھجرة القانونیة ال.5
المھاجرین االقتصادیة وإلى بلدان ثالثة من خالل المساھمات التي یتم إرسالھا إلى بالدھم المصدر؛ وھي 

ت التنمیة باإلضافة إلى ذلك، تشدد على أھمیة دعم المبادرات الرامیة إلى تعزیز اشتراك المھاجرین في مشروعا
والتدریب في بالدھم المصدر وبالد المقصد؛

، ال سیما ھجرة العبور من أفریقیا، یجب أال "من الجنوب إلى الجنوب"تشدد على أنھ بالنظر إلى أھمیة الھجرة .6
؛ " جنوبي–شمالي "فقط من خالل منظور ") الھجرة والتوظیف واالندماج("ینظر إلى الموضوع محل الدراسة 

 في ھذا السیاق ستقوم جمیع الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط بدعم وتطبیق معظم وھي تري أنھ
التوصیات اآلتیة ؛ وتدعو في ھذا الصدد جمیع الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط ودول االتحاد 

جرین وعائالتھم؛األوروبي إلى التصدیق على اتفاقیة األمم المتحدة لحمایة حقوق جمیع العاملین المھا

تشدد على تنقل العمالة في مساحة تتیح لكل من االتحاد األوروبي وجیرانھ التكامل فیما بینھم ؛ بما أن سن عمالة .7
االتحاد األوروبي آخذ في االرتفاع وسیحدث نقص في العمالة في بعض المناطق المحددة في حین یتمتع جیران 

مة جیدًا وصغیرة في السن وموھوبة تستطیع أن تمأل ھذا الفراغ؛االتحاد األوروبي الجنوبیین بعمالة متعل

تعتبر أن الدعم للدول األضعف اقتصادیًا وأقل ثبات سیاسیًا، كمصدر محتمل للھجرة غیر المنتظمة وانعدام .8
األمن، یجب أن یتضمن دائمًا استراتیجیات استثمار مباشر ووصول إلى السوق وتنمیة ریفیة وتأمین غذائي، 

ضافة إلى دعم المیزانیة واإلغاثة واستراتیجیات إلیجاد أو تقویة االستقرار، كما یجب أن یتضمن أیضًا دعم باإل
ألھداف األلفیة للتنمیة وسیاسات لخلق الوظائف وتنمیة البنیة األساسیة ودعم الشركات الصغیرة والمتوسطة 

لتحول الدیمقراطي واإلدارة الجیدة الحجم وتسھیالت القروض الصغیرة واستراتیجیات تھدف إلى تعزیز ا
والتضمین االجتماعي وتمكین المرأة واألقلیات أو المجموعات المحرومة والتسامح الدیني والعرقي لآلخر؛

الحوار حول الھجرة والتنقل واألمن مع دول جنوب البحر األبیض " المفوضیة األوروبیة حول مذكرةترحب ب.9
؛ وتذكر في ھذا السیاق أن شراكات التنقل (COM (2011) 292 final, 24.05.2011) "المتوسط

المقترحة ھا ھنا یجب أال تحركھا في األساس المخاوف األمنیة؛

الممثل األعلى ودول /ولذا تدعو كال من المفوضیة ونائب الرئیس" الشراكات مع المجتمعات"تدعم بشدة اتجاه .10
بیق الكامل لھ، خاصة من خالل وضع آلیة تتضمن االتحاد من أجل المتوسط إلى وضع آلیات للتأكد من التط

المجتمع المدني في تعریف األھداف والمقاییس وفي تطبیق ومتابعة كل االتفاقیات مع الشركاء، من خالل 
االحتفاظ بحوار شفاف حول مشكالت العدالة والشئون الداخلیة مع سلطات وبرلمانات وطنیة منتخبة بشكل 

لیة تدقیق البرلمان الدیمقراطي في كل اآللیات والحوارات واالتفاقیات حول دیمقراطي ومن خالل تحسین عم
الھجرة؛

متوسطیة للتنقل التي یجب أن توفر الشروط التي تضمن الحق في حریة الحركة بین -تعزز تبني الشراكة األورو.11
وسط إلى وضع ضفتي البحر األبیض المتوسط؛ مع وضع ھذا الھدف في الحسبان، تدعو االتحاد من أجل المت

حوار منظم بین مؤسسات االتحاد األوروبي وسلطات البلدان الثالثة لتطویر آلیة تحقق المكاسب للطرفین نحو 
:التنقل، بما في ذلك
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.نسب تنقل مرضیةتسھیل الحصول على تأشیرات الدخول مع رؤیة تھدف إلى الوصول تدریجیًا إلى تبسیط وتقدم في -

.تیحھا قانون تأشیرات االتحاد األوروبيزیادة استخدام الفرص التي ی-

تقییم شراكات التنقل الموجودة بالفعل مع التركیز باألخص على تأثیرات الترابطات بین مساعدات التنمیة واألمن والھجرة -
.المنتظمة والھجرة غیر المنتظمة كما تم تعریفھا في االتجاه العالمي للھجرة

اقتراح ) 2تشجیع التنقل المستمر وتدفق األشخاص، لفائدة الطرفین، ) 1ھدف إلى ذات اتجاھین تالھجرة التحركیة كأداة -
استقبال عدد أكبر من األشخاص مع تفادي التفریق ) 3إجراءات ترمي إلى تسھیل فرص الھجرة القانونیة المتحكم فیھا جیدا، 

الدائم أو طویل المدى لألسر؛

اتفاقیات إعادة دخول وقع علیھا االتحاد االوروبي ودولھ تشجع المفوضیة األوروبیة على التأكد من أن أي .12
احترامًا كلیًا وال یضع أي شخص في حاجة إلى " عدم اإلعادة القسریة"األعضاء تحترم حقوق االنسان ومبدأ 

حمایة دولیة في خطر وتدعو االتحاد األوروبي إلى بذل كل مجھود لتسھیل خلق نظام لجوء متاح وعادل ویوفر 
ي االتحاد األوروبي؛ وتدعو المفوضیة األوروبیة ومجلس االتحاد األوروبي لتطبیق التوصیات التي الحمایة ف

.2011 فبرایر 23قدمھا تقییم المفوضیة التفاقیات إعادة الدخول الخاصة باالتحاد األوروبي التي صدرت في 

یة لمساعدة مكافحة بطالة الشباب تشدد في ھذا الصدد على أن تنقل الشباب والطلبة یجب أن یتم معاملتھ كأولو.13
؛ وتشدد على بالضفتینعمل ال وتسھیل االندماج في أسواق  أو أوربافي جنوب البحر األبیض المتوسطسواء 

 وسیاسة الجوار )Youth on the Move ("الشباب النشطون" بین برامج  التآُزرالحاجة إلى تعزیز 
األوروبیة؛

 نسبة التعاون في مجال التعلیم األكادیمي والتدریب المھني مما یقوم فورًا تشدد على أن یرفع االتحاد األوروبي.14
بتوسیع وزیادة برامج المنح الدراسیة وإمكانیة تنقل الطلبة والمتخرجین والمدرسین واألكادیمیین من خالل 

حث؛ وتعتبره أمرًا العامة في مجال الب-تعزیز التبادل معاھد التعلیم العالي ومعاھد التدریب مع الشراكات الخاصة
ضروریًا لتطویر إجراءات أكثر مرونة وسرعة الستصدار التأشیرات للمشاركین في مثل تلك البرامج؛

تؤكد على الحاجة إلى تطویر العمل على التعرف المتبادل على المؤھالت واألنظمة التعلیمیة مع الدول الشریكة .15
ة دبلومات التعلیم العالي لمعاییر التعلیم العالي األوروبي؛ في سیاسة الجوار األوروبي، خاصة فیما یتعلق بمطابق

ویشدد على الحاجة الماسة لسیاسة معلومات منظمة للدول الشریكة في سیاسة الجوار األوروبي فیما یتعلق 
بإمكانیة االشتراك في برامج االتحاد األوروبي؛

متوسطي -لوضع برنامج إراسموس األوروتدعو المفوضیة األوروبیة إلى تبني اقتراح البرلمان األوروبي .16
؛)تدریب مھني(متوسطي -وبرنامج لیوناردو دافنشي األورو) تبادل الطلبة(

تدعو االتحاد األوروبي إلى تحسین إمكانیة الدخول وتوجیھ أموال االتحاد األوروبي إلى مشروعات تھدف إلى .17
وقھم مع التوصیة الخاصة بالنسبة لحقوق تثقیف المھاجرین بحقوقھم ومسئولیاتھم كما تھدف إلى حمایة حق

القصر غیر المصحوبین والنساء والفئات المستضعفة األخرى؛ ولذلك تطلب من المفوضیة األوروبیة تقدیم 
تقریر مفصل للبرلمان األوروبي حول استخدام أموال االتحاد األوروبي المخصصة للدول المجاورة، بما في 

ي للتعاون مع الدول الثالثة في مجاالت الھجرة واللجوء؛ذلك تحت برنامج المفوضیة الموضوع

تدعو االتحاد األوروبي إلى تطبیق التوجیھات حول العمال الموسمیین من دولة ثالثة والمنقولین بین الشركات .18
لتحسین االنتقال إلى االتحاد األوروبي؛

لمتبادلة تقضي بفتح أسواق العمل تدعو دول االتحاد من أجل المتوسط إلى الدخول في عملیة تدر المنفعة ا.19
الخاصة بھم؛ كما تدعوھا إلى تضمین األحكام حول حریة حركة الخدمات في اتفاقیات التجارة الحرة داخل 

المنطقة؛
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تدعو دول االتحاد من أجل المتوسط إلى بذل المزید من المجھودات فیما یتعلق بالتنمیة والتحول الدیمقراطي .20
ادة القانون، من أجل التعامل مع المشكالت المرتبطة بالھجرة في مھدھا؛للدول المصدر ولتعزیز سی

تشجع على تفعیل مراكز نقل المعلومات واإلدارة الخاصة بالھجرة لمساعدة الدول الثالثة المصدر أو دول العبور .21
ل الھجرة على تعریف سیاسة الھجرة ردًا على مخاوف المھاجرین المحتملین والعائدین، ولتقدیم المشورة حو

القانونیة وفرص العمل وظروف المعیشة في دول المقصد، والمساعدة في التدریب المھني للمھاجرین 
المحتملین؛ وتشدد في نفس الوقت على أال یكون ھذا الدعم یھدف إلى منع المھاجرین المحتملین من تحقیق 

مشاریعھم بما یتوافق مع الحق في الخروج من بالدھم؛

د من أجل المتوسط إلى بذل مجھود مشترك لمكافحة جمیع أنواع التفرقة التي یعاني منھا تدعو دول االتحا.22
المھاجرین؛ وتشدد على أھمیة المساواة التامة في المعاملة بین كل من العاملین المحلیین والمھاجرین، بما في 

المھنیة والفصل من الرواتب وساعات العمل ومتطلبات العمل والصحة (ذلك المساواة في  ظروف التشغیل 
 من الئحة الحقوق 15بما یتوافق مع المادة ) العمل والتمثیل في النقابات وظروف العمل وحقوق النقابات المھنیة

األساسیة لالتحاد األوروبي والمساواة في الحمایة االجتماعیة والمساواة في الحق في الخدمات العامة ووظائف 
القطاع العام؛

ئیسھا بتقدیم تلك التوصیة إلى الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط واألمین العام تعطي التعلیمات إلى ر.23
/ لسكرتاریة االتحاد من أجل المتوسط ومجلس وزراء االتحاد األوروبي والسیدة كاثرین آشتون الممثل األعلى

أجل المتوسط والبرلمان نائب رئیس المفوضیة األوروبیة وبرلمانات وحكومات الدول األعضاء في االتحاد من 
.األوروبي

________

میثاق متوسطي للقیم والحوار بین الثقافات

 الحیاة والتبادالت بین المجتمعات المدنیة والثقافة التابعة للجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل  جودةلجنة
المتوسط،

ض المتوسط إلى ظھور حیث أدى التاریخ المشترك بین االتحاد األوروبي وحوض البحر األبی-
مجموعة من الفلسفات والقیم والمعتقدات التي یمثل فیھا الحوار الثقافي والدیني أمًرا حیوًیا 

للتفاھم المتبادل،

حیث یعد تعزیز القیم العامة والمبادئ المشتركة والدفاع عنھا بین الدول األورومتوسطیة -
إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة األساس لخلق بیئة مواتیة للسالم واالستقرار تفضي 

واالجتماعیة والثقافیة ووجود شراكة أورومتوسطیة أكثر فعالیة؛

حیث یكون دور الحكومات في دعم القیم األورومتوسطیة المشتركة والتأكد من -
احترامھا أمًرا جوھرًیا؛

حترام بین حیث یتم فھم الحوار بین الثقافات على أنھ تبادل لآلراء مفتوح ومتسم باال-
األفراد والجماعات على اختالف انتماءاتھم العرقیة والثقافیة والدینیة واللغویة؛

حیث یعتبر دور المجتمع المدني محورًیا لتسھیل الحوار بین الثقافات في المنطقة -
األورومتوسطیة وتمكین مزید من التفاھم والتقارب بین الشعوب عبر الحدود الثقافیة والدینیة 

یة؛والوطن

حیث وفرت األحداث التاریخیة التي وقعت في جنوب البحر األبیض المتوسط منذ نھایة عام -
 فرًصا فریدة لشعوب تلك البلدان للتعبیر بحریة أكثر عن رغبتھم في الدیمقراطیة 2010

الحقیقیة، واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسیادة القانون والحریات األساسیة؛
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ح الجاریة في جنوب البحر األبیض المتوسط؛ ومقتنعة بأنھ ینبغي للبلدان ترحب بعملیة اإلصال.1
أن یستفیدوا االستفادة الكاملة من ھذه الدفعة نحو ) االتحاد من أجل المتوسط (UfMاألعضاء في 

الدیمقراطیة واإلصالحات، حیث حان الوقت المناسب إلقامة شراكة حقیقیة استناًدا إلى تعزیز القیم 
والمبادئ؛المشتركة 

سیمثل خطوة حاسمة نحو ظھور " میثاق أورومتوسطي للقیم"تعتقد بقوة في ھذا الصدد أن وجود .2
اتحاد من أجل المتوسط قوي یقوم على السالم واألمن واالستقرار؛

تشیر إلى قرارھا بصیاغة مشروع میثاق أورومتوسطي، كما جاء في التوصیة التي تدور حول .3
 مارس 4تمت الموافقة علیھ في " نحو میثاق أورومتوسطي للقیم:ألدیانالحوار بین الثقافات وا"

؛2012 في روما؛ وتلزم نفسھا بالتوصل إلى مشروع اقتراح بنھایة 2011

تطالب باتفاقیة أورومتوسطیة تتألف من ممثلي الحكومات، والبرلمانات الوطنیة، والبرلمان األوروبي .4
ساس مشروع االقتراح ھذا الصادر عن الجمعیة البرلمانیة على أ" میثاق أورومتوسطي للقیم"لتبني 

لالتحاد من أجل المتوسط؛

تدعو رؤساء دول وحكومات االتحاد من أجل المتوسط لعقد مؤتمر وزاري لمناقشة ھذه االتفاقیة؛.5

تشدد على أنھ ینبغي أن یستند أي میثاق أورومتوسطي للقیم إلى مجموعة من المبادئ المشتركة، بما .6
:لكفي ذ

حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، بما في ذلك حریة التعبیر والتجمع والوجدان -
والدین أو المعتقد وتكوین االتحادات ووسائل اإلعالم، متضمنًة الوصول غیر المقید 

باعتبار الوصول إلى اإلنترنت حق من حقوق (للمعلومات واالتصاالت وشبكة االنترنت 
والمساواة بین الجنسین،) 2011 یونیو 6لنتھ األمم المتحدة في اإلنسان، حسبما أع

محاربة التمییز والعنصریة،-
التوزیع العادل للدخل، والثورة والفرص، والتماسك االجتماعي والتنمیة المستدامة،-
االستقرار الدیمقراطي والعدالة وسیادة القانون، ومحاربة الفساد والحكم الرشید،-
ستخدام القوة وتسویة الصراعات بصورة سلمیة؛تجنب ا-

تشیر في ھذا الصدد إلى أن الدول الموقعة على أي میثاق أورومتوسطي للقیم ینبغي أن تضطلع أیًضا .7
إلى تعزیز حمایة األقلیات الدینیة، ومحاربة التمییز والعنصریة من خالل تبني تشریعات مالئمة 

 المشاركة في برامج أورومتوسطیة للمجتمع المدني موافق وآلیات تنفیذ فعالة؛ وتشدد على أھمیة
علیھا بشكل عام، ووكالء إنفاذ القانون وغیرھم من أصحاب المصلحة وذلك كطریقة لتطبیق المبادئ 

الواردة في میثاق القیم؛

ترى أنھ یجب أن تقوم الشراكة األورومتوسطیة على التقدم الملموس المحرز في ھذه المجاالت؛.8

ى أھمیة تعزیز الحوار بین الثقافات لضمان معرفة أفضل لألدیان والمعتقدات والثقافات تؤكد عل.9
والتفاھم واالحترام المتبادل بین الشعوب األورومتوسطیة؛

تعتبر التعاون الثقافي على أساس حوار حقیقي بین الثقافات، بما في ذلك جمیع قطاعات المجتمع .10
أمًرا ضرورًیا؛) ات والجمعیاتالھیئات الثقافیة والمؤسسات والمنظم(

ترى أن تعزیز المشاركة في البرامج الثقافیة یمكن أن یستفید من التطویر المادي وغیر المادي وتؤكد، .11
بالتالي، على أھمیة البرامج مثل برنامج موندوس لوسائل اإلعالم وكذا أھمیة المشاریع التي تعمل 

تحت رعایة االتحاد من أجل المتوسط؛

ع الجھود والمبادرات غیر الحكومیة  في مجال الحوار الثقافي؛ وفي ھذا الصدد، تعتبر ترحب بجمی.12
وتوصیاتھ بمثابة " 2010االتجاھات بین الثقافات األورومتوسطیة لعام "تقریر مؤسسة آنا لیند عن 

أدوات سیاسیة ھامة ألصحاب المصلحة في المجتمع المدني والمؤسسات العامة التي ترغب في رؤیة 
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ابط أوثق بین شاطئي البحر األبیض المتوسط؛رو

تشجع مؤسسات االتحاد األوروبي والحكومات الوطنیة على دعم تنظیم الندوات والمؤتمرات .13
والدورات التدریبیة للقادة السیاسیین من الشباب بھدف تعزیز القیم المشتركة والحوار بین الثقافات، 

دیدة یسودھا السالم واالستقرار والحریة؛باعتبار ذلك مساھمة ملموسة في بناء منطقة ج

تدعو جمیع قادة الرأي، بما في ذلك وسائل اإلعالم، إلى تعزیز القیم العالمیة لالحترام والتسامح؛.14

توفر برنامًجا فریًدا من نوعھ لتعزیز التعاون في ) EMUNI (الجامعة األوروبیة المتوسطیةتعتقد أن .15
على التنقل مع الجیران الجنوبیین، في الوقت الذي تمثل أھمیة مجال التعلیم العالي وقدرة الطالب 

حیویة خاصة لتعمیق العالقات مع دول الشراكة الجنوبیة، خصوًصا مع األجیال األصغر سًنا، وتؤكد، 
قدر ) EMUNI(في ھذا الصدد، على ضرورة تطویر إمكانات الجامعة األوروبیة المتوسطیة 

اإلمكان؛

على التعلیم والبحث في برنامج عمل أمانة االتحاد من أجل المتوسط، ترحب بالتركیز المنصب .16
واألولویة التي تم تحدیدھا لتسھیل تبادل البرامج للطالب والمدرسین بین الجامعات، في ھذا الصدد، 

ضطالع باقتراح البرلمان األوروبي لوضع برنامج ایراسموس الوتدعو اللجنة األوروبیة إلى ا
أورومتوسطي؛

ئیسھا إلى إحالة ھذه التوصیة إلى الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط واألمین العام ترشد ر.17
نائبة الرئیس، /ألمانة االتحاد من أجل المتوسط ومجلس وزراء االتحاد األوروبي والممثلة السامیة

أجل كاثرین أشتون، والمفوضیة األوروبیة وبرلمانات وحكومات الدول األعضاء في االتحاد من 
.المتوسط والبرلمان األوروبي
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