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 لجنة ترقية نوعية الحياة، والتبادالت بين المجتمعات المدنية، والثقافة
  

 - القرارات السابقة التي تّمت الموافقة عليها في القاهرة في الخامس عشر من مارس                بناء على )أ
 ،2005تشرین الثاني   -، وفي الرباط في الحادي والعشرین من نوفمبر      2005 آذار

 العشرین من القرار الذي اتُّخذ في الرباط والذي دعا إلى عقد جلسة استثنائية                    المقطع  بناء على  )ب 
 للمفوضية لمناقشة موضوع موجات تدفق الهجرة،        

أولویة العمل   " لبالغ المفوضية األوروبية الصادر في الثالثين من نوفمبر تحت عنوان        بناء على )ج
621– 2005. ("عد اجتماع هامبتون آورت  المبادرة األولى الُمّتخذة ب   . لمواجهة تحدیات الهجرة   

(، 
 الخامس عشر      بتاریخالمجلس االوروبي التي صدرت في بروآسيل        ملخصات     بناء على  )د

المقاربة العالمية في     "، ال سيما الوثيقة المعنونة   2005آانون األول  -والسادس عشر من دیسمبر 
 لمرفقة بها،   ا " االعمال ذات األولویة في إفریقيا والمتوسط       : إطار الهجرة  

متوسطية الصادر في السادس من        - مكتب رئاسة الجمعية البرلمانية األورو     بناء على إعالن  )هـ
 شباط حول نشر بعض وسائل اإلعالم األوروبية  لرسوم الكاریكاتور المهينة،        -فبرایر 

ي المنطقة     الحمایة المدنية والحد من الكوارث الطبيعية والبيئية ف            "  قرار المشروع على    بناء على   ) س
 . 5معروضة من قبل السيد أنطونيوس ترآاتيليس نيابة عن مجمعة العمل          " األورومتوسطية

متوسطية في أجهزة     - مشروع القرار حول آيفية مشارآة الجمعية البرلمانية االورو          بناء على )و
يرنار    من أجل الحوار بين الثقافات الذي رفعه النائب ب       " ا ليندّنأ"متوسطية  -المؤسسة األورو

  مجموعة العمل السادسة،    باسم دیفليسيل 
متوسطية    - الرسالة التي بعثت بها النائبة هيلين فلوتر لرئيس الجمعية البرلمانية األورو             بناء على )ز

برلمان   "تشرین الثاني، والذي اقُترح فيها تشكيل         -السيد  بوریل في السادس عشر من نوفمبر      
  في ستراسبورغ،  "متوسطي للشباب   -أورو

  فضاء  البالغات التي  أعلن عنها نائب رئيس المفوضية األوروبية المسؤول عن        بناء على )ح
الحریة، واألمن، والعدالة السيد فرانكو فراتيني خالل إجتماع المفوضية الذي ُعقد في السابع           

 :شباط والنقاش الذي انبثق عنه      -والعشرین من فبرایر 
 
 

 
 

 في إطار إدارة تدفق المهاجرین
 

 بعين االعتبار المبادرات التي أعلنت عنها المفوضية األوروبية، والقرارات التي اّتخذها                   تأخذ  .1
مجلس هامبتون آورت غير الرسمي، والمجلس االوروبي في بروآسيل في الخامس عشر               

 ؛آانون األول  -والسادس عشر من دیسمبر 
 الجنوبية للمتوسط،      من أجل تعاون موّثق مع شرآاء الضفة        األوروبي  اإلتحاد   بالتزام  ترّحب   .2

. حيث تحّولت بلدان العبور في بعض الحاالت إلى بلدان استقبال لموجات آبيرة من المهاجرین                   
د في إطارها خطوط العمل          حدَّهذا التعاون طابع شراآة حقيقية ت         ضرورة اتخاذ   إلى    ستلفتوت

يع األعضاء  مشارآة جم والبرامج، وُتطّبق بمساهمة متساویة من األطراف المعنية، في إطار        
 دأ المسؤوليات المشترآة والتضامن ولبناء طاقة أفضل حيال إدارة الهجرة؛             مبب

تؤّآد على ضرورة إدراج ظاهرة الهجرة في إطارها آخذین بعين االعتبار، بالدرجة األولى،                   .3
  والسياسية إحتياجات البلدان األصلية  لوضع استراتيجية عالمية تؤّثر على العوامل االقتصادیة                   

 ؛جتماعية والبيئية لموجات الهجرة الكبيرة       واال
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تّحث الدول األعضاء في الشراآة األورومتوسطية لتحدید إستراتيجية بناء مشترآة والتي یمكنها                 .4
معالجة المقاومة ضد الفقر ومنع الصراع وتوحيد الدول الدیمقراطية واحترام حقوق األقليات                  

 وباألخص حقوق المرأة والطفل؛       
 الهجرة السریة    ة  تبني إستراتيجية ملحة وموحدة لمعالج        في  الضرورة الملحة      تؤآد من جدید على   .5

تطویر البنية التحتية للبلدان المنشأة آونها عامل بدیل للتطویر وزیادة        : حيث تضع في أولویاتها  
االستثمارات الخصبة تجاه الدول النامية على الساحل الجنوبي وزیادة الموارد المالية األوروبية                 

 لتعزیز الخدمات االجتماعية في بلدان الساحل الجنوبي وخاصة ضمن حقل التربية                المخصصة  
 والعنایة الصحية؛    

 إضافة المعونات األوروبية على الصعيدین المالي والمادي وللعمل على مشارآة                 أهمية تؤآد  .6
 تطور تمویل البرامج التي تهدف إلى بلدان الساحل الجنوبي إلعادة تنشيط وتعزیز مرحلة ال            

تجاه الدْین والذي یمّثل عائقا       ترميم المصانع المحلية، وتؤآد أیضا ضرورة إیجاد حل بّناء             ول
 .  التطور من الوجهتين االقتصادیة واالجتماعية        حيال ضخما  

 التجارة غير المشروعة باإلنسان وتخص هنا بالذات        تجاه محاربة  ترّحب باألنظمة المقترحة      .7
 أن تنّفذ     مناالصطناعية بحيث یتوقع     أرصاد األقمار    ا  وتكنولوجي  خفر السواحل البحریة     خدمات   

وللشروع إلى  لرصد مصادر الهجرة غير الشرعية      وذلك  لوجيا لغرض الحمایة   هذه التكنو
، وتعتبرها ذات أهمية حيال إنشاء أو تحدیث تشریع جدید            مكافحة منظمات التهریب بشكل فعلي        

 .لهذا الغرض 
لن   ان هيكل تشریعي حيال إدارة تيارات الهجرة        تؤآد أن الشعور المشترك حول ضرورة ضم     .8

یضر باحترام هؤالء الحقوق التي تطبق على المهاجرین بدون تمييز ویشمل المهجرین غير             
 . الشرعيين أو حقوق األفراد باللجوء وفي عودتهم       

 وقت ممكن  بأسرع   القوات العاملة والتمویل المناسب       لتنصيب على إبراز صيغة    برغبة  تعمل  .9
ج الحاالت الطارئة في حال حدوث تدفق غير متوقع من قبل المهاجرین ولتوفير          تعاللكي 

الخدمات األساسية مثل الترجمة الشفهية والرعایة الطبية، ومن هذا المنطلق تسهيل عملية             
استقبال المهاجرین على أساس المبادئ المشترآة والتي نجدها أوال وآخرا في االحترام التام                   

 رین؛ لكرامة وحقوق المهاج    
ترحب بتبني التشریع األوروبي لبناء نهج عام حيال تقييم الالجئ وتدعو الدول األعضاء في                   .10

اإلتحاد األوروبي للتوافق في تشریعاتهم وفي هياآلهم اإلداریة آما ینبغي إذا لم یكونوا قد عملوا               
 على ذلك من قبل؛     

ارآة العبء الذي یجلبه     یتحملون قسطا من أعبائها تتناسق مع مش     توصي بتأسيس ميكانيكية     .11
المهاجرین ضمن دول أعضاء اإلتحاد األوروبي على مقدار الحجم والكثافة السكان و إجمالية            

 . اإلنتاج المحلي   
تشّدد على ضرورة إرفاق االقتراحات التشریعية لمكافحة الهجرة السریة باقتراحات فعالة إلدارة                          .12

 ج المهاجرین المقيمين شرعيًا،    امندموجات المهاجرین الشرعيين، وال    
ُتذّآر بأنه، وإذا ما آان من صالحية آل بلد على حدة أن ُیحّدد نسب المهاجرین التي یستقبلها                 .13

لسّد حاجات أسواق العمل، إّال أّنه من المستحسن أن ُتحّدد قواعد ومبادىء دخول المهاجرین إلى                  
ة االستغالل غير الشرعي للعاملين    هذه األسواق بالتوافق، وأن توضع أدوات مشترآة لمكافح    

  إقامة رسميًا،   الذین یملكون إذَن
 الهجرة ستصبح أآثر فعالية إذا ما ُأرفقت بتحليل معّمق لقوة العمل                 تيارات  تشير إلى أّن إدارة    .14

ولتحقيق     . المتاحة ولألدوات والفرص التي یؤّمنها التشریع األوروبي، وتشریع بلدان االستقبال     
 ممن یتمتعونعاملين   من ال من الضروري دراسة اساليب جدیدة الجتذاب فئات           فإنه ل  هذا الهدف  

بكل معنى الكلمة للعمال المتطوعين آخذین بعين        مهارات عالية، ووضع خطة استراتيجية       ب
 .  االعتبار تأثيرات االستنزاف الفكري من البلد المصدر     
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لقواعد   ل على معرفة آاملة     للمهاجرین، تقوم   " ج مدنيا م اند"تؤّآد على ضرورة إطالق عملية      .15
، وآذلك على الدفاع عن معتقداتهم الدینية وإرثهم        ها واحترام  هاوفهم القانونية للبلد الُمضيف     

ستلهم   التي ینبغي أن ی   والقيم المتعددة النواحي   في ثراء التجارب    ا قيم  إسهاماالثقافي التي تمثل    
  المجتمع الحدیث،    منها

المبنية على عدم التمييز بين الالجئين وعلى طرق         االندماج تؤآد ضرورة تعزیز سياسة   .16
 لمحاربة العنصریة والخوف من الجانب؛       

من الضروري وضع إستراتيجية أوروبية حقيقية لالندماج ما ُیترجم عبر سياسة إسكان          أنه ترى  .17
ناجعة، وعبر حصول المهاجرین وعائالتهم على التعليم والخدمات االجتماعية وتأمل أّنه،                  

 المخصصة    ، لن تتجاوز النسبةُ  2013-2007تفاوض حول األبعاد المالية للفترة      وبنهایة ال 
 . المفوضية األوروبية   منقترح م ال لموارد الدمج السقفَ 

 
 لحوار بين الثقافات والحضاراتلفي إطار البعد الدیني 

 
 التي      هم من القيمالمعتقد الدیني احترام و الصحافة   حریة   و في حریة التعبير  لى أّن الحق ع شددت .18

 آجزء ال یتجزأ    من قبل اآلخرین  تبنى عليها الدیمقراطية والتي من الضرورة أن تكون مصانة      
 وهم رآيزة المبادئ األساسية للشراآة األورومتوسطية والتي یتوقع أن تمارس         من هویة الفرد 

ضمن القانون آخذین بعين االعتبار تحمل المسؤولية واحترام حقوق اإلنسان والمشاعر          
 من خالل الحوار الصادق      ظ عليها ا حفال ل قيمًا ثمينة ینبغي  التي تشكّّ   تقدات  الدینية والمع

 واالنسجام فيما بين الثقافات والعقائد المبنية على أسس؛           
لرسوم الكاریكاتوریة التي نشرتها بعض الصحف األوروبية والمسيئة إلى        تشجب مضمون ا  .19

غّذي المماهاة الخاطئة وغير المقبولة بين اإلسالم           تولكونها  لها  برر  م ال  سيما أن  الدین اإلسالمي،  
أّنه من غير المقبول الرّد على اإلهانة     العنف   بتعبير أّشد  أخرىناحية  من تشجب  و. واإلرهاب

 ؛ واالستفزاز المنبوذ بالعنف واالعتداء على األشخاص أو رموز الهویة الوطنية او االوروبية        
في     وسائل اإلعالم  یهدف إلى إسهام فاعل ل    م قوي تطالب جميع شرآاء عملية برشلونة بإلتزا       .20

تعّمق   لى تفادي بّث افكار      حثها ع  و  ،لحضارات  بين مختلف ا   أفضل   تعارف   من أجل  الحوار  
 ؛الجهل وعدم التفاهم المتبادل   

تدعو الحكومات إلى الشجب بشدة أي شكل من أشكال العنف أو العنصریة أو الخوف من                   .21
  ؛والعمل تجاه بناء مجتمع دیمقراطي تعددي ومسامح      األجانب ولتعزیز الحوار السلمي      

لمساجد     بين أئمة ا قامت بتنطيم لقاء    الرئاسة النمساویة التي   ة من طرف علن مترحب بالمبادرات ال   .22
وعدم التسامح     حول مكافحة العنصریة ومعاداة األجانب          األوروبية الكبرى ومؤتمر واسع 

  عدم مكافحة آافة أشكال     على صعيد   األوروبي  َض التفاو  طلق هذه المبادراتُ   وتأمل أن ت  . الدیني
 ؛ اإلجتماعين  حضور متوسطية ل  -وفد من الجمعية البرلمانية األورو    بدعوة  ب تطال  التسامح، و

تعزیز التفاهم المتبادل      بهدف ء وخبراء من ضفتي المتوسط      عقال تضم  لجنة خاصة     إنشاء تتمنى  .23
من المؤسسات المعنية، بما في ذلك           بين الشعوب والحوار والوساطة بين الثقافات، وتطلب            

 ؛ اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنشائها        ،متوسطية -األورو" ا ليند  ّنأ"مؤسسة 
 عن اتخاذ أي    عبرشلونة باالمتنا   عملية وتستحث جميع الممثلين السياسيين في دول األعضاء في          .24

 یختص باآلراء    و الستفزاز أي أعمال عدوانية فيما /إجراء أو موقف قد یكون مهينا للدیانات أو     
 على التضارب     المبنيةتغذیة رؤیة العالقات بين ضفتي البحر المتوسط      والعمل على  العامة،  

 استخدام الحوار؛   من  بدال ت الحضارا   والنزاع بين 
تدعو الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي لدعم المنظمات غير الحكومية من المهاجرین من         .25

ى تشجيعهم ليلعبوا دورا فعاال تجاه الحوار الثقافي             بلدان حوض البحر المتوسط والعمل عل      
 المتبادل في البلدان المقصودة وأیضا في بلدان المصدر؛        
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 آل   تقدمت به ، وهي مبادرة دعم اشتراآي  "تحالف الحضارات     " ترحب وتدعم أي مبادرة مثل   .26
تؤمن بأن و" رسالة عمان "  السكرتير العام في األمم المتحدة،  و من ترآيا واسبانيا تحت درع  

هذه المبادرات قد یكون لها وقع مساهم في تعزیز أهداف الشراآة األورومتوسطية في تعزیز         
 .  الحوار الثقافي المتبادل     

 
 :وأخيرًا، فإّن اللجنة   

 
الحمایة المدنية والحد من          " تعّبر عن دعمها الكامل لمشروع القرار الذي صاغته مجموع العمل            .27

 في عملية   وتدعو البلدان األعضاء  "  المنطقة األورومتوسطية    الكوارث الطبيعية والبيئية في     
برشلونة، وتدعو اللجنة والمفوضية األوروبية لكي یأخذوا هذا األمر بعين اإلعتبار من أجل                 
تعزیز التعاون المشترك ضمن الحمایة المدنية، مستغلين بذلك الطاقات المحلية المتعددة              

  مجال الحمایة المدنية؛       والوسائل التي یعتمد عليها الشرآاء في     
شارآة   ُتعّبر عن دعمها الكامل لمشروع القرار الذي صاغته مجموعة العمل حول آيفية م       .28

وتطلب من  " ا ليندّنأ "متوسطية  -متوسطية في أجهزة المؤسسة األورو   الجمعية البرلمانية األورو  
طية تطبيق     متوس رئاسة الجمعية البرلمانية األورو    الجمعية التصدیق عليه سریعًا، ومن     

 ، فعلية  خالصات مجموعة العمل     الكفيلة بجعل     المبادرات 
البرلمان األوروبي في      قاعة  في ینعقد  " متوسطي للشباب  -برلمان أورو  "نظيم ترحب باقتراح ت   .29

وتتمنى أن یتم العمل بهذه المبادرة سریعًا عبر إشراك المؤسسات العاملة في                 ،ستراسبورغ
لشباب، وأن یتّم دعُمها في أقرب فرصة بمبادرات مماثلة تلجأ،          مجاالت التبادالت الثقافية بين ا    

 الذي وضعه     "برنامج المدرسة االوروبية  "ـ آّلما تيسر ذلك، إلى أدوات موجودة أصًال آ    
 .البرلمان االوروبي 
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