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الجمعیة البرلمانیة
األورومتوسطیة

2009 مارس 16بروكسل 

توصیة

لجمعیة البرلمانیة األورومتوسطیةا

ة رفع مستوى الحیاة، والتبادالت بین المجتمعات المدنیة والثقافنیابة عن لجنة

،اللجنةونیس، رئیس السید ألبرتو أنطمن قبل 

ة من قبل المقررین،استنادًا إلى المقترحات المقدم

، و)الوطني الفرنسيالمجلس (كلود غیبل - جانالسید
)البرلمان األوروبي(السید إیونیس فارفیتسیوتس 

"دور المجتمع المدني:لتفاھم المشترك في منطقة المتوسطل حوار الثقافات باعتباره قاعدًة" حول

و

، و)البرلمان األوروبي(السیدة بیاتریس باتري 
)البرلمان الیوناني(ید كریستوس فیریلیس الس

"تدفقات الھجرة كأداٍة للتنمیة اإلقلیمیة"حول 
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متوسطیة، - في الجمعیة البرلمانیة األوروات بین المجتمعات المدنیة والثقافبادالتة، والت رفع مستوى الحیامجلَس إنَّ
:إلىالنظر بو

  تشجیَعویعتبرمتوسطیة - الذي یرسي الشراكة األورو1995الثاني عام تشرین / نوفمبر18إعالن برشلونة الصادر في -
؛ من التفاھم بین الثقافات من أھم عناصرھا األساسیةمزیٍد

ینسیا، في فال(متوسطیون -وبرنامج العمل للحوار بین الثقافات والحضارات الذي تبناه وزراء الخارجیة األورو-
).2003كریت ، و2002نیسان /أبریل

-

، الذي یدعو إلى تعزیز التعاون في مجاالت )2005تشرین ثاني / نوفمبر28(امج العمل الخمسي لقمة برشلونة وبرن-
الھجرة واالندماج االجتماعي والعدالة واألمن؛

 2006تشرین ثاني / نوفمبر28-27في تامبیر، (لوزراء الخارجیة ن الثامن والتاسع متوسطیْی-ن األورورْیونتائج المؤتَم-
 بطریقٍة شاملة، الھجرة، التي تؤكد على ضرورة تعزیز إدارة تدفقات )2007تشرین ثاني / نوفمبر6-5، ةولشبون

متوسطیة؛-ومتكاملة، ومتوازنة، ومفیدة للشعوب األورو

لف ، الذي َك)2007 نوفمبر 19-18البوفیرة، في (حول الھجرة األول متوسطي -ونتائج المؤتمر الوزاري األورو-
 الھجرات المنتظمة، والھجرات والتنمیة، والھجرات غیر المنتظمة؛ ملموسة ومناسبة في میادین تدابیَرالوزراء باتخاذ

آذار / مارس28ى في ، المتبنَّ)APEM(متوسطیة -للجمعیة البرلمانیة األوروة الرابعة  العام للدورةواإلعالن النھائي-
بأثینا؛ 2008

دعو إلى وی ،2008أیار / مایو30-29اء الثقافة الذي انعقد في أثینا یومي متوسطي الثالث لوزر-نتائج المؤتمر األوروو-
متوسطیة الثقافیة؛-تطویر االستراتیجیة األورو

؛2009تموز / یولیو13اإلعالن المشترك لقمة باریس في و-

لرابع من شھر مرسیلیا في الثالث واب الذین اجتمعوا ،متوسطیین-وزراء الخارجیة األورولنتائج اإلعالن الختامي و-
-تأكید الوزراء على ضرورة تعزیز مكانة الجمعیة البرلمانیة األورو "المتضمن ،2008تشرین الثاني /نوفمبر

،" الشراكة فيالمؤسسات األخرىعمل مع عملھا بصورٍة أفضل متوسطیة وتنسیق 

:دور المجتمع المدني:لتفاھم المشترك في منطقة المتوسطل  الثقافات باعتباره قاعدًةحواربالنظر إلى و

بین األفراد  من االحترام المتبادل في إطاٍرفتح ن المللحوار حیث أن الحوار بین الثقافات یتطلب استراتیجیاٍتو.أ 
على قدم كافة   الشركاَءتشمل أو اآلراء الثقافیة من خالل عملیة تفاعلیة المشاربوالمجموعات والمنظمات من مختلف 

؛المساواة

لتفكیر والتصرف، وحیث أن التعلیم یزید من القدرة ل جدیدة  األحكام المسبقة تفتح الباب على آفاٍقحیث أن محاربةو.ب 
التصورات المسبقة القائمة؛المتبادل و الوسائل القائمة للتفاھم فيوإعادة النظر النظر على 

تطویر الحوار بین الثقافات لمن الوسائل الفعالة ھي  المجتمعات المحلیة  ومشاركَةةدنتم المالتصرفاِتوحیث أن .ج 
؛ كافةھا على األصعدةوبالتالي یجب تعزیُز

 حاسمة في تلبیة التحدیات الثالثة التي یجب  بطریقٍةمتوسطیة یمكن أن یساھَم- بین الثقافات األورووحیث أن الحواَر.د 
م ابین الحكعالقات الجدیدة والتصدي لحالة االنفصام بین النخب والشعوب وال: أعضاء الشراكة مجابھتھا سویًاكلعلى 

القیم المشتركة وقبول االختالفات في المنطقة  االلتقاء على ؛ وتحدي  الجدیدةھا التقنیاُتب أتتالتي  ینوالمحكوم
.یةعالملمنافسة اللالمخاطر الجدیدة متوسطیة؛ وتحدي -األورو



3

 الجمعیة البرلمانیة الوحیدة القادرة على ھي التي ،متوسطیة- على الدور الھام الذي تلعبھ الجمعیة البرلمانیة األورویؤكد.1
المشاركة في ھذه المساعي،على  عزمھعن یعبر  و،متوسطیة- الحوار والتعاون في المنطقة األوروتمكین

لمشاركة لمختلفة  أسٍساالتحاد من أجل المتوسط إلى تكثیف جھودھا في استكشاف في  األعضاء  الدوَلدعووی.2
؛ الفضلى في ھذا المجال األفكار والممارساتبادَل تویدعم ،االجتماعیة

 لھذه السریع تنفیَذالطلب یولھا  الُمعطاة واألولویاِتمتوسطیة -المنطقة األوروفي الستراتیجیة الثقافیة ا َھتوجُّ ویعتمد.3
 حتى یتسنى  وذلك،متوسطیة-المنطقة األوروالثقافة في  من خبراء بل مجموعٍة علیھا من ِقالستراتیجیة واإلشراَفا

 النتائج األولیة؛ تقییُم2010عام اللالجتماع التالي لوزراء الثقافة في النصف األول من 

من جھة في مجلس التصویت،  الحق التحدث  مع ، بصفة مراقب،متوسطیة- الجمعیة البرلمانیة األوروطلب تمثیَلوی.4
شیًا مع التوصیة التي ا، وذلك تم ھذه اللجنةرئیسمن  أيمن لجنة الثقافة، یعَینون  بثالثة أعضاء آنا لیند  المؤسسةحكام

 أخرى في االجتماع المقبل  ومن جھٍة،بروكسلب 2006آذار /في مارسمتوسطیة -الجمعیة البرلمانیة األوروتبنتھا 
؛2010عام اله في  عقُدلوزراء الثقافة المقرِر

على  و،لحكومات ما تعني اقدَرالمواطنین تعني لمتوسط تحاد من أجل االتي أقامھا االة ی السیاسالشراكة على أن ویؤكد.5
؛ واإلشراف علیھاھا المجتمعات المدنیة في تطویر المشروعات وتنفیِذتھمیش عدم  على كَل الحرصالحرص وجوب 

  التركیبة الھندسیة المتغیرةفي تطویر المشروعات ذاِت، السیما استغالًال كامًالمرونة ھذا النھج   استغالَلمتمنیًا
العالي التعلیم المتعلقة ب الكاملة من ذلك لصالح المبادرة فادَة واإل، والخاص العامین القطاع المشترك منتمویلالو
؛ أخرى ثقافیًة مجاالٍتمستقبل لتشمَلوتوسیعھا في الالعلمي  البحثو

امعة أورومید تحاد من أجل المتوسط الستضافة ودعم األنشطة األكادیمیة لجال األعضاء في ا الدوَلدعووی.6
]EuroMed University (EMUNI)[ ،في أنحاء المنطقة؛فكاراألوبالتالي تعزیز حریة تنقل العلماء و 

تحاد من أجل المتوسط  في البرامج اإلقلیمیة لالتحاد األوروبي والسیاسات ال الدول األعضاء في ادعم مشاركَةوی.7
أھمیة توسیع وتعزیز نطاق برامج یشیر إلى ؛ وأھداف ولویاٍتأو من التفاق المتبادلما یوضع با على أساس المقابلة

والتدریب المھني البحث العلمي  البلدان الشریكة خاصة في مجاالت التعلیم وساھمةالمجتمعات المحلیة لتطویر م
؛)الخبرامج التبادل الطالبي، (

 ، التنفیذي أندرو كالریتدریھ أزولي والمدیُرأنالمجلس  آنا لیند الجدیدة التي اقترحھا رئیُسمؤسسة د استراتیجیة عتموی.8
:لمالحظات التالیةا مع مراعاة ،ھا على كیفیة تنفیذھاھا األساسیة ویعتمد نجاُحئ واعدة من حیث مبادھي استراتیجیٌةو

ختیار المشروعات الرئیسیة في كٍل من المجاالت االستراتیجیة الستة بالتعاون مع رؤساء الشبكات والھیئة وجوب ا
لدورة ل ملیون یورو 14 میزانیة المؤسسة إلى زیادَةأّن  یتسم بالعالنیة والشفافیة الحقیقیة؛ والستشاریة طبقًا إلجراٍءا

 َنتعیِّأن  ووجوب؛ ھا الماليوضَععزز ت وموارد المؤسسة وإْن كانت  بین طموحاتسد الفجوَة ال ت2011 -2009
األول العام جتماع ال اانعقاُدیتیح بحیث  ھم،حكوماتعن فأكثر   استقاللیًةأكثَربصفٍة  ھاھا ورؤساءءأعضا شبكاُتال
 للفكر والخبرة الخاصة موئًال في تحقیق طموح المؤسسة بأن تصبح أن یساھموافرصة  2010عام الشبكات الدول في ل

التجاھات اشاء مرصد إنتنفیذ مشروع  توخي الشفافة والتعددیة فيوجوب باألبعاد اإلنسانیة والثقافیة للشراكة؛ و
 واالعتماد في ذلك علىمتوسطیة -في المنطقة األورو] Observatory for Intercultural Trends[ التثاقفیة

 المسائل؛ھذهشبكات الجامعات ومراكز الفكر التي تتعامل بالفعل مع 

لمجتمع المدني المحلیة في تحاد من أجل المتوسط على تشجیع مشاركة شبكات مؤسسات اال األعضاء في احث الدوَلوی.9
 ةالثقافیالفكریة و ِتط التبادالعزز الحوار بین الثقافات وتنشِّشبكة مؤسسة آنا لیند ودعم المشروعات والمبادرات التي ت

اللجنة الثقافیة للجمعیة بین  دوریة بین الشبكات الرئیسیة لمؤسسة آنا لیند و اجتماعاٍت تنظیَمیؤید و؛ةمدنی-المجتمعو
لمعلمین ا تزود التي ،مؤسسة آنا لیندفي  برامج تدریب المعلمین كثیفدعو إلى تیمتوسطیة؛ و-نیة األوروالبرلما

؛ الخاصة بالتنوع الثقافي والدینيمھارات التدریس والموادب

ة تیح تلبیی الذي الثقافيدون إغفال الجانب المانحة  الدول غزة من إعمار المالي لخطة إعادة الدعم طلب تقدیَموی.10
 كلدعم ی و،شبكة مؤسسة آنا لیند االستثنائیة المقدمة منبالمساعدة السیما  ،االحتیاجات الضروریة والملحة للشباب

. فتح المعابر وإحالل السالمالجھود المتضافرة لتحقیق الشروط السیاسیة التي تتیَح
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: كأداٍة للتنمیة اإلقلیمیةحول تدفقات الھجرة

 تلعب دورًا  الھجرَة، وأنَّ من الواقعال أساَس لھ من الجنوب إلى الشمال " ھجرٍة كبرى"دوِث بالنظر إلى أن احتماَل ح.ه 
ن أمھاٍت من الوالدات في االتحاد األوروبي تأتي م% 8إیجابیًا في المحافظة على معدل الوالدات بأوروبا ألن 

تقدم السكان بالنظر إلى ان الشمال عدد سكان بلدالحاصل في تدني ال تعویَضأجنبیات، وھو ما ال یتیح مع ذلك 
؛األوروبیین في السن

 جنوب المتوسط ستتواصل، بل ستزداد في السنوات العشر القادمة،  من بلدان االحتماالت تشیر إلى أن الھجرَة كَلأنَّو.و 
حاد،، اللھم إال إذا حدث ركوٌد ما تنفك تتعاظمما تمثلھ أوروبا من قوةِ جذب  عاملة وِللما توفره من یٍد

 المعاشیة في السنوات األخیرة تأتي أساسًا من بلدان الساحل وجنوب الصحراء األفریقیة وأن الجزائر  الھجراِتوأنَّ.ز 
 لبنان وسوریا وتركیا  اآلن بلداَن عبور للمھاجرین من جنوب الصحراء؛ وأنَّأصبحِتوالمغرب وتونس وموریتانیا 

 أعدادًا من ذاِتھاألسباب ل األوسط وآسیا الوسطى بینما تستقبل مصر  عبور للمھاجرین من الشرق بلداَنكذلك أصبحت
 أنھم بحجة مھاجریَن من القرن األفریقي یعبرون الیمن المھاجرین السودانیین أو الصومالیین أو اإلثیوبیین، وأنَّ

مسافرون إلى دول الخلیج؛

 ومنِحلم شمل العائالت، من (دماج في البلدان المضیفة  بال عودة وما یرتبط بھا من تحدیات االن المعتبرَة الھجرَةوأنَّ.ح 
المرتبطِة تلَك ،  في الحسبانالھجرِة الموارِبة األحدثواقع  كذلك أخَذ ِباجوأنَّ من الوستتواصل، ) حقوق اجتماعیة، الخ

وانخفاض أسعار المواصالت؛ بارتفاع مستوى التعلیم في بلدان المنشأ، مضافًا إلیھا تدني عدد السكان

 متوسطیة للھجرات االقتصادیة السیما في إطار االتحاد من أجل المتوسط ویحث االتحاَد-یؤكد أھمیة اتباع سیاسة أورو.11
ھ األعضاء على المساھمة في إدارة الھجرة غیر الشرعیة إلى جانب فتح قنواٍت شرعیٍة جدیدة للھجرة األوروبي ودوَل

تَصر على االنتقاالت من الضفة الجنوبیة إلى الضفة الشمالیة وال تؤول إلى االقتصادیة، مع تبني مقاربٍة شاملة، ال ُتق
؛ ضغوط الھجرة إلى الغیر إدارِةإیكال

التدفقات بأقرب ما یكون إلى تلبیة االحتیاجات االقتصادیة " إدارة"ویذكِّر بأنَّ الغایَة النھائیة لسیاسة الھجرة المنسقة ھو .12
 أداٍة معلوماتیة مرنة یشكل بالتالي أولویة؛  وضَعوالعبور، وأنَّیق مع بلدان المنشأ على ترابٍط وثللبلدان المضیفة، 

 التوظیف العامة في الدول األعضاء في االتحاد ، التي تنسق خدماِتEURESویؤكد في ھذا الصدد أن شبكة 
 العمال من البلدان الثالثة؛ قبول وكیفیاِت على معاییِرأیضًا  یجدر االتفاُق انطالق مھمة، لكْننقطُةھي األوروبي 

 ذلك مساھمة الجزائر في بناء الدولة الفرنسیة؛ویذكِّر بالمساھمة األساسیة للمھاجرین في بناء البلدان المضیفة، ومثاُل.13

 األزمة المالیة العالمیة، السیما في مجال جنوب لمساعدتھا على مواجھة عواقبویؤكد أھمیة دعم اقتصادات بلدان ال.14
الھجرة؛

 عجزًا كبیرًا في ضبط كذلك ، أظھَرإلیھإدارة الھجرة الشرعیة لتحسین وَیلحظ أن االتحاد األوروبي، الذي یتخذ تدابیَر .15
بلدان الشراكة األورومتوسطیة األدوات التي تتخذھا  ألن تكونالحدود األوروبیة؛ ویذكِّر بالضرورة القصوى 

Euromed   ن الدولیة؛القوانیمنسجمًة مع لمعالجة ھذا األمر

 بلدان العبور عن السماح للمھاجرین السریین بعبورھا في طریقھم إلى ویرى وجوَب تعدیل السیاسة الھادفة إلى ثني.16
 من االتحاد األوروبي إلى مجموعة تقَدمالبلدان األعضاء في االتحاد األوروبي وإضافِة إجراءاٍت تستند إلى مبادرٍة 

المنظمات الدولیة ذات الشأن؛

خصوص، على وجھ ال السریة  للھجرة عمومًا والھجرِةدافُعالبشدة   الراھنة، سیقوىأنھ، في ظل األزمة الدولیةتوقع َیو.17
 الیونان أو  شرعیین یحاولون عبوَر في البلدان النامیة ستتدھور؛ فمثًال، یوجد حالیًا مھاجرون غیُرالحیاة ألن ظروَف

 األزمة االقتصادیة؛نتیجة فیھ، وقد یزداد عددھم قریبًا البقاَء
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مستقلة ال لمشروعات مصلحٌة مشتركة في االتجاه إلى إقامة حواضَن ل المضیفِة المنشأ والبلداِنبلداِنِلیؤكد على أن و.18
مع ،  في ھذا البلد مفصل لتأسیس شركٍةكتقدیم مشروعٍٍ(مضیف ال البلد في قبول ھذه المشروعات لبوضع شروٍطوذلك 
؛)تائج النفعیة للمشروع من حیث توظیف الید العاملة في البلد األوروبي المعني بالن تمویل، وبیاٍنخطِة

، " العقولھجرَة"لھا أن تفعل،  َقُحو ،ویؤكد على الطابع النفعي للھجرات المواِربة، السیما لبلدان المنشأ التي تخشى.19
 البشري المتوسط، على المستوى ْيمتوسطیة تسمح بتسھیل ھذه الحركة فیما بین ضفت- أوروویدعو إلى اتباع سیاسٍة

ھم إلى بلدانھم األم یشكل مكسبًا كبیرًا للتنمیة  المھاجرین مدخراِتأن تحویَلحركة رؤوس األموال؛ ویؤكد على ومستوى 
قلة (متوسطیة، بشرط تخطي عقبات االستثمار - جدیدة للنظر إلى العالقات األورووطریقًةاالقتصادیة بھذه البلدان 

ھذه المدخرات واالتجاه إلى ومساعدة بلدان المنشأ على تثبیت ) فقدان الثقةة، وووسائل االدخار المناسبفرص العمل، 
 لخلق فرص العمل؛تحویلھا إلى عوامَل

 على وجھ الخصوص تسھیَل جمع المدخرات من خالل منتجاٍت مالیٍة إنشاء بنك متوسطي، تكون مھمتھ  فكرَةویؤید.20
  أمِنوضماِن) ، ودفاتر التوفیر الصحیة، وصنادیق التقاعد، والسكن، واالستثمارابلة للصرفكدفاتر التوفیر الق(بسیطة 

؛ ویؤكد على أھمیة ھكذا مؤسسٍة مالیة مرجعیة، قد  بشكٍل منِتج توظیف ھذه المدخرات وباألخص إعادِةإدارِة وحفِظ
. مشتركة ازدھاٍرتغدو بسرعة رافعًة قویة لخلق بیئِة
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