
 

 

 
  المدنية المجتمعات بين والتبادالت الحياة نوعية تحسين لجنة توصية

 متوسطية،-األورو البرلمانية للجمعية التابعة والثقافة
 

 7007مارس  17 ،تونس
 
 م مبيريا  فا  المنعقا  الخ رجيا  لاوررا  الثا م  مموساي -األورو الماتممر إليا  خلا  لما  نظًرا  )أ

 باي  الحاوار أهميا  علا  بقاو  ليتكا  عا   الاي  ٧٠٠٢ ثا ن ال مشاري /ناوفمبر ٧٢-٧٢ بما ري 
 فا  والما ري  المعلاي  لممويا  فعليا  بريا    اإلمحا   فا  األعضا   الا و  المارا  وكارر الثق فا ، 
 والوثيقا  المموساييي  للشارك   العما  وخياي بارام  المسا ع   خال  ما  المموسايي  المنيقا 
 والشراك ؛ للجوار األوروبي 

 
 األو  مشاري /أكماوبر ٧٠ فا  أقار، الما  الثق فيا  المعا بير مناو  ومرقيا  حم يا  المف قيا  نظاًرا )  

 والثق فا   والمربيا  للعلاو  الممحا   األما  لمنظما  والثلثاي  الث لا  العا   الماتممر ما  قبا  ٧٠٠٢
 فا  عليها  المنصاو  المبا    بعا  مرجما  إلا  واله  فا  ٧٠٠٢ آيار/ ولًي  مني م رس الس ري 
 قواني   إل  والثق ف  والمربي  للعلو  الممح   األم  لمنظم  الع لم  ل اإلع

 
 أوروبيااا   سااان ٧٠٠٢عااا    أعلااا الاااي   CE/1983/2006 األوروبيااا نظااارا لقااارار المجموعااا   )،

  للحوار بي  الثق ف ،
 

 مشري /نوفمبر ٠٠ بم ري  الممح   لألم  الس مي  للمجموع  "الحض را، مح لف" لمقرير نظرا )  
  ٧٠٠٢الث ن 

 
 البيئا  بإسامراميجي  الممعلقا    ٧٠٠٢ أيلاو /سابممبر ٢ فا  األوروبيا  المفوضاي  لوثيقا  نظارا ) ج

 لإلمح    المسمقبلي  البحري  السي س  حو  ٧٠٠٢ حريرا /يونيو ٢ ووثيق  للمموسي البحري 
 
 و ٧٠  اااف  البيئاا لاوررا  مموساي -األورو الماتممر خما   فا  المعمما  القا هر  إلعال  نظاًرا) ح

  ٧٠٠٢ الث ن  مشري /نوفمبر  ٧٢
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 المغيارا، حاو  حكاوميي  خبارا  لفريا  ٧٠٠٢ شب ي/فبراير م  األو  ف  المق   للمقرير نظًرا ) خ
 ب ريس  ف  المن خي 

 
 أثنا   المعمما   أساره  فارا وأ المها جري  العما   ك فا  حقاو  لحم يا  ال وليا  للمف قيا  نظاًرا ) 

 المه جري ؛ العم   ان م ج إل  مسع  والم  ٢٩٩٠ ف  الممح   لألم  م الع  الجمعي 
 
 فا  والمعمما   المحل  الصعي  عل  الع م  الحي   ف  األج ن  ب شمراك الممعلق  للمف قي  نظًرا ) ي

 أوروب   مجلس ف  األعض   ال و  قب  م  ٢٩٩٧ ف  سمراسبورغ
 
 ٧٠٠٢ الثا ن  مشاري /ناوفمبر ٠٠ فا  وروبيا األ المفوضاي  لوثا ئ  خ صا   وبصاور  نظارا  ) ر

 ف  "للهجر  ش مل  أوروبي  سي س " :واح  ع   انقض   بع  الهجر   إل  الش مل  النظر    الممعلق 
 نساب  إيا ر - للنا م ج مشامرك عما  برنا م " اَعمما ، الما  ٧٠٠٢ أيلاو /سابممبر ما  األو 
 إق م  م ري  ٧٠٠٢ نيس  /أبري  ٢ وف   " ب األورو  اإلمح   ف  ث ل  بل  مواين  ان م ج يمن و 

   ٧٠٠٢  للفمر  الهجر  مي را، - ٧٠٢٠ "  وا  ار  للمض م  إي ر برن م "
 
 القارار خا   وبشاك  أوروبا  لمجلاس البرلم نيا  الجمعيا  قبا  ما  الممبنا   للنصاو  نظاًرا ) ر

 فا  ٢٢٢٢ والموصاي  ؛"ألوروبا  وفرصا  محا  :ومك ما  هجار " موضاو  حاو  ٧٠٠٢ فا  ٢٣٠٢
 ف  ٢٣٢٢ والقرار  "اإلعل  أجهر  ف  واللجئي  والمه جري  اللجو  ي لب  صور " حو  ٧٠٠٢
 منمي  سي س " حو  ٧٠٠٢ ف  ٢٣٢٧ والقرار  "أوروب  ف  المه جرا، النس   ان م ج" ع  ٧٠٠٢
 م  مبن  الم العم  وخي  وارصو إعل  وأخيًرا  "المه جري  م ف  لمنظي  إيج ب  كإجرا  ممش رك 
  ٧٠٠٢ ف  أوروب  بمجلس األعض    ال و  وحكوم ، ال و  رتس  

 
 وحم يا  ال وليا  والمنميا  الهجار  حاو  الممحا   لألما  الم بعا  الع ما  الجمعيا  لقارارا، نظاًرا ) س

قارر واللاي  ٧٠٢ المها جري    / الع ما  للجمعيا  المسامو  رفيا  حاوار   ُ   إيال ضاوئهم  فا  ُ 
 والمنمي   ال ولي  الهجر  حو  الممح   لألم  الم بع  /٢٢ والقراري  ٢٢ و ٢٩٠

 
 االنا م ج" أ  علا  متكا  الما  الق  ما  ٢٢ ا  للشاهور األوروبيا  الرئ سا ، لبرنا م  نظاًرا )ش

  افا  با ور البرلم نا ، اضايل  ومممن  األولوي  المح ور سي   ف  ين رج "الثق ف ، بي  والحوار
 يكور الم للمب أ ملموس ميبي  به ف
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 ٧٢ و ٧٠٠٢ الثا ن  مشاري /ناوفمبر ٢ فا  روما  فا  اللجنا  إجمم عا ، لنما ئ  نظارا )  
 ٧٠٠٢  شب ي/فبراير

 
 الثق فا  لجنا  عما  بصا   مموسايي -األورو البرلم نيا  الجمعيا  مكما  موجيها ، ضاو  ف  )  

 البح   م  مري ا مسموج  الم  والمواضي 
 
 مسا ئ  حاو  المموساي ضافم  بلا ا  حكوما ، لممثلا  األخيار  االجمم عا ، بنما ئ  مايكر إي )ي

 والهجر   والمربي  والثق ف  البيئ 
 
 و ور واأل ي    الثق ف ، بي  الحوار أهمي  عل  يش  ا  وبرن مج  برشلون  إعل  بأ  وميكر ) ظ

  مج  ف  البشري  الموار  ميوير وأهمي  الثق ف ،  بي  والمف ه  المع رف عملي  ف  اإلعل  وس ئ 
 والثق فيا  المربويا  البارام  وميبيا  األخار   اللغا ، ومعرفا  الثق فيا   المبا  ال، شاأ  الثق فا 

 الثق في ؛ للهوي ، المحمرم 
 

 :الثقافي التنوع وترقية والحضارات الثقافات بين بالحوار يتعلق فيما
 
 فا  مقييمها   ينبغا ميلقا  أولوٌيا  واأل يا   والحضا را، الثق فا ، باي  الحاوار أ  علا  متكا  .1

 الممب  لي   والمع و  الثق  إل  المسمن   الثق في  العلق ، ولمعمي  للمع رف األول  ال رج 
 
ثرا   مون كع م  المنو  عل  المأكي  معي  .2  كا  مًعا  المموساي ضافم  برلم نا ، المارا  ويممن  وا 

 والجغرافي    الم ريخي ل عوم  وفًق  الحض را، بي  كجسر  وره ليلع  البحر هيا يعو 
 
 واح   مموسي بحر ضم  ممنوع  ثق ف ، موج  ب  واح   مموسيي  ثق ف  هن ك ليس أ   متك   .3
 ممب ين   ولك  مم ثل  ميرا، له 
 

 الحريا ، مم رسا  علا  بعيا  حا  إلا  يسامن ا  المشامرك الثقا ف  والمعبيار المناو  باأ كر ماي 4. 
 األقليا ،  واحمارا  الصاح ف  وحريا  المعبيار ريا ح فيها  بما  المصا ر  بلا ا  مخملف ف  األس سي 

 علا  البلا ا  قا ر  إلا  أيضا  الثقا ف  المعبيار ويسامن  . الثقا ف  المعبيار إغنا   فا  كثيارا مساه  كما 
 يمعلا  فيم  خ ص   االجمم ع  للمم سك أس سًي  عنصرا أيض  ويم ث   االجمم عي  الع ال  ضم  
 سوا   ح  عل  العم  مج   ف  المشرو   وره  يلعب  أ  يج  اللوام  ب لنس  
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 حاو  العا لم  ٧٠٠٢ إعال   يب جا  ف  علي  المنصو  "الثق ف "ال الموس  المعريف مش ير .5

 م  المميرا، ك ف  عل  يشمم  والي  والثق ف   والمربي  للعلو  الممح   األم  لمنظم  الثق ف  المنو 
 الفناو  إلا  إضا ف  يلاك  فا  بما   اجمما ع  فريا  أو لمجمما  وع يفيا  ثق فيا  وم  يا   روحيا 

 والمعمق ا،  والمق لي  القي  ونظ  المش رك  المعيش  أنم ي واآل ا  
 
 األو  مشاري /أكماوبر ٧٠ بما ري  الثق فيا  المعا بير مناو  ومرقيا  لحم يا  االمف قيا  بفحاو  مايكر .6

 أقار الاي  والثق فا  والمربيا   للعلاو  الممحا   األما  لمنظما  والثلثاي  الث لا  العا   للماتممر٧٠٠٢
 الممحا   األما  منظما  إعال  ما  ٢٢ -٢الماوا  من  كم  الثق في  والخ م ، اإلر  بخصوصي 

معمبار أ  ينبغا  ال والما    ٧٠٠٢ لسان  الثقا ف  للمناو  العا لم  والثق فا  والمربيا  للعلاو   بمث با  ُ 
  اسمهلكي  سل  أو بض ئ 

 
 فا  عليها  المنصاو  المبا  را، وميبيا  باإبرا  ورومموسايي األ البلا ا  جميا  قيا   مممنا  .7

 جم  ف  سمسه  والثق ف  والمربي  للعلو  الممح   األم  منظم  أ  عل  أيض  من  والم  االمف قي 
 الثقا ف   عبيارالم و منا وحاو  الفضال  المم رسا ، حاو  واإلحصا ئي ، المعلوما ، ونشار ومحليا 
 مجا   فا  الن شاي  اللربحيا  أو الخ ص  وملك لحكومي ا المنظم ، حو  معيي ، بنك ومتسس
  ومتك  عل  اله   لبرلم ن ، ال و  الشاريك  فا  مجا   ميبيا  منفياي هايه االمف قيا الثق في   المع بير

م   هو اليو  العا لم  للمناو  الثقا ف  ومرحا  بمشا رك  الحكوما ، والبرلم نا ،  21وميكر أ  يو  
 مف   مموسيي   ف  هيا االح-االورو

 
 ولار   إره بيا   يهنيا  مياوير  و  للحاتو  مركار   ور لعا  الثق فا ، بوسا  أ  مار  . 8

  ب لمجمم   روابيه  وقي  اإلره بيي 
 

ساب ني  مركيا  أيلقمها  الما  "الحضا را، محا لف" مبا  ر  ما ع 9.   لألما  العا   األماي  برع يا  وا 
 وميلع مه   األورومموسيي   الشراك أه اف م  كلًي  غ ي مه  ممم ش  الممح   والم 

 
 منيقا  فا  الممأصال  المعمقا ا، مخملاف باي  المثمار الحاوار مركريا  علا  لمتكا  معاو  . 11

 الفوار   احمرا  إل  المسمن  المموسي 
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 أ ن " متسس  أولي  وبصور  الثق ف ،  بي  للحوار المم ح  لآللي ، و عمه  مرحيبه  ع  معبر 11. 
 للعلاو  الممح   األم  منظم  ومع ه   الثق ف ، بي  للحوار Anna Lindh  األورومموسيي  "لين 

 الثق فيا   المعا بير مناو  EuroMed لمنظما  "المموساي برنا م "و ومرقيا  لحم يا  والثق فا  والمربيا 
 والثق ف   والمربي  للعلو  الممح   األم  األورومموسي وبرام 

 
 نحاو علا  حاوار أ ا  يصاب  كا  الثقا ف  لمموسايا المرا   ور ومحسي  معرير أهمي  ك مت  . 12

 أ ومأكا   مموسايي  -األورو المنيقا  لبلا ا  االجمم عيا  و االقمصا  ي  للمنمي   افع  وأ ا  ممراي 
 برام  لك  أفقي  أولوي  فيصير األوروب   لإلمح   ومرئي   ائم  أولوي  الثق ف ، بي  الحوار يصب 
  " والمواين  والشب   والمعلي  ف ب لثق  الممعلق  األوروب  االمح  

 
 المنيقا  بلا ا  فا  الثق فا  وررا  يلعبا   افا   ور ضارور  علا  الصا   هايا فا  متكا  . 13

 فا  أس ساي  مهما  لمم رسا  الم عوو  –  وري  لق  ا، منظي  يري  ع  أيض - األورومموسيي 
 بح  مرحل  ف  الرئيسي   ،األولوي م  واح ا الثق ف  القي   يصب  ك  والعم  المعني  المح ف 

 علا  المعا و  بارام  فا  األولويا  القيا   احا  الثق فا  ف معمبر رص ه   حو  والمف و  الممويل،
 واإلقليم   الوين  الصعي ي 

 
 المارا  مياوير إسامراميجي " وثيقا  فا  عليها  المنصاو  األها اف اإليا ر هايا فا  ممب نا  . 11

 البلا ا  ما  أولويا ، :مموسايي -األورو اللجنا  إلا  المق ما   مموساي  -االورو   الثقا ف 
 برنا م  ضام  ياور، ُ   والما  ٧٠٠٢ الثا ن  كا نو /ينا ير فا )   ٧٠٢٠  ٧٠٠٢ (المموسايي 

 مشاريع  لما عي  الح جا  األها اف ملاك وما  Euromed heritage مموساي -األورو المارا 
 الثق في   المش ري  عل  الموايني  ميل  إعلمي  أنظم  قي   وضرور  األقو  ومتسس 

 
 لسان  والثق فا  والمربيا  للعلاو  الممحا   األما  منظما  المف قيا  األس ساي  ب لمبا    ركماي إي . 15

 فا  العا لم  المارا  لجنا  وقارارا، العا لم  واليبيعا  الثقا ف  المارا  بحم يا  الخ صا  ٢٩٢٧
 ق ئما  علا  الم رجا  المواقا  حم يا  بضارور  رك  ماي   ٧٠٠٢ سان  فيلنياوس فا  األخيار  جلسامه 
 للعلاو  الممحا   األما  منظما  وق ئم  والثق ف  والمربي  للعلو  الممح   األم  لمنظم  الع لم  المرا 
 إشا ر  ما  الح ليا   ب لنراعا ، مماأثر  منا ي  فا  للخيار المعر  الع لم  للمرا  والثق ف  والمربي 
 معايش الما  للج ليا ، الما   االحمارا  ما  الق يما   القا س م ينا  فا  األخيار  المياورا، إل  خ ص 
 للعلاو  الممحا   األما  منظما  عا   ما ير بقارار الساي   هايا فا  ومرحا  الا ول ؛ للقا نو  وفق  فيه 
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الق يما   القا س م ينا  إلا  مقنيا  حقا ئ  مقصا  لجنا  بإرسا   م مساوورا كويشايرو والثق فا  والمربيا 
  2117م رس  12  الموضو  يو  الممح   للمربي  والثق ف  حو  األم ومقرير منظم  

 
-األورو البرلم نيا  الجمعيا  أقرمها  الما  السا بق  القارارا، فا  الاوار   ب لموجيها ، كرماي   16.

 أ نا "متسسا ب انمظ ما  وأكثار أوثا  رواباي قيا   ضارور  لمكارر ومعاو  اللجنا   اقماراح إثار مموسايي 
   المتسس  عم  بمم بع  مو يقو  الثق ف  للجن  مقرري  معيي  ضرور  إل   إض ف  "لين 
 السانمي  فمار  بأولويا ، يمعلا  فيما  - مميار با لمرا  والبرلم نا ، الحكوما ، قيا   ضارور   متك ا

 يخا  فيما  وأيضا  والما ري   والمعلاي  اإلعال   وأجهار  الشاب    قضا ي  إلا  ب لنساب – القا  ممي 
 العلمي   البحو  ومراكر الع لي  المربوي  متسس ، الم ارس بي  المع و 

 
 Erasmus مونا وس إراساموس" مثا  لبارام  المموساي فا  اإليجا ب  الا ور علا  مشا   . 17

mundus "  وبرنا م  شاب   المموسايEuromed Youth   الف عا  الشاب  " الج يا  والبرنا م  
Youth in action"   موسي  ضرور  إل  مشير كم  وموسيعه   ممراي  نحو عل  مشجيعه  الواج 

مموسايي  إلا  -ومنا    الحكوما ، االورو مموسايي   -األورو البلا ا  ليضا  Tempus  برنا م 
 2115الماا  انعقاا ، بمااونس فاا  شااهر نااوفمبر لقماا  الع لمياا  لمجمماا  المعلوماا ، ، امنفيااي موصااي 

 مح، مظل  األم  الممح   
 

 واحاً ا يشاك  وال يمقراييا   اإلنسا   وحقاو  المسام ا  النماو م  ب لمرام    المعلي  أ كر مي . 18
 وفقا  األوربيا  المفوضاي  نظار فا  مموسايي -األورو المنيقا  لمسامقب  الح سام  المجا ال، ما 

 السانوا، محا ي ، لمواجها  عما  برنا م  :مموسايي -األورو للشاراك  الع شار  الايكر "  لمايكرمه 
  ور بلعا  البرلم نا ، قيا   أهميا  متكا  كما    ٧٠٠٢ نيسا  /أبريا  ٢٧ بما ري  "الق  ما  الخماس
 والما ري  المعلاي  يخا  فيما  المايكور  الوثيقا  فا  الوار   الملموس  االقمراح ، ميبي  ل   ن شي
 سن  حلو  م  المنيق  ف  األمي  محو وه ف الع ل   المعلي  ف  المحرك سهول  ومحسي  المهن 
٧٠٢٢  

 
  ب لمنسااي  ماا  فاا  مجاا   المربياا  والمكااوي  متكاا  أهمياا  ونج عاا  سي ساا ، المعاا و  اللمركرياا.11

وماا عو إلاا  معرياار هاايا الج ناا  ماا   الساالي المحلياا  والمنظماا ، الغياار الحكومياا  لمق وماا  األمياا   
 الشراك   بي  االمح   األوروب  والبل ا  الشريك  
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 للعم  الم مح   لألم  الس مي  للمجموع  "الحض را، مح لف" مقرير ف  الوار   ال عو  مكرر . 21
 الهوي  ومكوي  الوين  الم ري  بي  والمك م  م م  موارًن  والث نوي  االبم ائي   المعلي نظ  مضم  ك 
 أخار  إجارا ا، إ راج ما  أخار ؛ جها  ما  األخر  والمن ي  واأل ي   الثق ف ، ومعرف  جه  م 
 ن يقي  م رسي  ع   وا  خ   المخملف  الثق ف ، وم ري  أ   معلي  الم رسي  المن ه  مضمي  شأ 

 األوروبي   الج مع ، ف  ب لعربي 
 

 الم ارس  ف  ب إلنمرن، أوس  امص   إمك ني  لضم   المب  ر  امخ ي عل  الحكوم ، مح  . 21
  المع رف  لمحسي  كوسيل 

 
 سان  ما مبير  فا  مموسايي -األورو البلا ا  خ رجيا  وررا  اجمما   ب سامنم ج ، حا مر  . 22

 بلا ا  ك فا  جهو  ولمممي  المج  ؛ هيا ف  وموج  مش رك  ور للع  البرلم ن ، وم عو  2006
 ب لمربيا  الممصال  المجا ال، جميا  فا  للمياور األلفيا  أها اف لبلاوغ مموسايي -األورو المنيقا 
 المعلوم ، والمرأ  والصح   ومجمم 

 
 اجمما   ضاو  فا  األورومموسايي   البلا ا  فا  والبحاو  العا ل  المعلاي  وررا  محا  . 23

 الثلثا  ك م نيا  ماتممرا، ما  انيلا  الاي  اليريا  مم بعا  علا  السان   هايه القا    حريارا /يونياو
 والبحو   الع ل  للمعلي  أورومموسيي  منيق  إلنش  

 
 ضاو  فا  قصاير   مهلا  خال  أورومموسيي  ومربي  ثق ف  فض   إنج ر أم  ع  عبر، إي . 21

 األس س  المعرف  ان م ج ممي    راسي وبرام  موا  معلي  عبر أورومموسيي  لج مع  الممك  ال ور
 ح لي   الن شي  الشبك ، ميوير يري  ع  الثق ف ، بي  حقيق  لحوار

 
 عا  المسا ر هايا مم بعا  األورومموسايي   البرلم نيا  الجمعيا  إيا ر ف  المن س   م  مر  . 25
 والبرلم نا ، الحكوما ، باي  ومشا ير  ملموسا  حا ،مقمر  صاي غ  إلا  الموصا  بها ف قار 
 أورومموسيي   ج مع  إلنش   الم ن  مم والمج

 
 مموسايي -األورو البرلم نيا  الجمعيا  عا  صا  ر مقمارح بميبي  يلك  عل  علو  مي ل   26 .
 غرار وعل  منمظم  بصور  مموسييي -أورو لشب   برلم ني  للق  ا، مخصص  أي   منظي  بشأ 
 انمقا ته  يام  - مموسيي -األورو البل ا  م  يل  ليلمق  " Euro Scola سكوال أورو" برن م 

 الشاف في  لمبا    وفقا  المجا    هايا فا  خبار  يا، المنظما ، ما  وب لمنساي  الما ارس قبا  ما 
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 ك   )للنمخ ب ، والمرش  المصوي، بح  بع  يمممعو  وال(  سن  ٢٢ و ٢٢ بي  م  - والممثيلي 
ومكو  لغا  االجمما   برشالون   ل إلعا الثلثا  األبعا   فا  منا رج ح ليا  قضا ي  بعما  معا  ين قشاوا

   مموسيي -ه  اللغ ، الثلث  لعم  الجمعي  البرلم ني  االورو
 

 برلما  لل المأسيسا  للجمما   األوربا  لإلمحا   األلم نيا  ال وريا  الرئ سا  منظاي مرحا  ب. 27
 ل وم عوه  إ  ٧٠٠٢حريرا  /يونيو ٠ إل  أي ر/م يو ٧٢ م  برلي  ف  للشب   مموسي -األورو
المع يير المنصو  عليه  االعمب ر  بعي  مأخيبأ  وموص   هيه المب  ر  مشرو  نمويج  اعمب ر

      ٧٢ قر ب لف
 

 :البيئة بحماية يتعلق فيما
 

 حا مو  آ    فا  ورمر كعنصر المر وج مغراه ف  المموسي األبي  البحر مركري  عل  متك  . 28
 حم يم    ينبغ بيئ  وكمور  المخملف  والثق ف ، للشعو 

 
 المموساي  البحار حاو  فا  البيئا  للماوار  الممسا ر  الما هور إرا  الممرايا  قلقها  عا  معبار 29.
   أ فا  أس ساي  عنصارا لكونها  بأكملها   المنيقا  فا  بيئيا  سي س ، إيل  الضرور  م  ومر 
 مسم ي   نمو سي س 

 
 و ٧٢ بما ري  برشالون   فا مموسايي -األورو البلا ا  وحكوما ،  و  رتسا   بقارار مرحا  . 31
 مبا  ر  إيال  لإلعال   الع شار  الايكر  احمفا ال، بمن ساب    ٧٠٠٢ الثا ن  مشاري /ناوفمبر ٧٢

 البحار فا  للملاو  ها   لمخفاي  االلمارا  ما  لمريا  المنيق  بل ا  م عو الم  Horizon  "األف "
  ٧٠٧٠ اال بحلو   المموسي األبي 

 
 بيئي  بإسمراميجي  الممعلق  ٧٠٠٢ أيلو /سبممبر ٢ بم ري  بي األور  المفوضي  بوثيق  ح  مر. 31

 ف  اإلسمراميجي  لهيه المن سب  الم لي  الموار  مأمي  ضرور  عل  ومش   المموسي  األبي  للبحر
 األوروبي   الجوار سي س  إي ر

 
يا روباا  أو  اقمصاا    لمرا  االمحاا   األوروباا  بجعاا باا الممعلاا مرحاا  بقاارار المجلااس األوروباا   .32

امفا    إصا ارحاي   إلا ومقارر ....مر و  كبير فا  مجا   الي قا  وبنساب  ضاعيف  إلنما ج الغا را، 
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 ٧٠٧٠سااان   %٧. إلااا  األقااا علااا  المرامهااا  بمخفاااي  نساااب  الغااا را،  ٧٠٢٧بعااا   مااا  إلااا  ولااا  
 .٢٩٩٠مق رن  بسن  

 
 ٧٠ فا  ر القا ه فا  مموسايي -األورو للمنيقا  البيئا  وررا  اجمما   بنما ئ  مرحا  . 33

 الواجا  األس ساي  األولويا ، حاو  ها   موافا  إلا  الموصا  م  حي  ٧٠٠٢الث ن  مشري /نوفمبر
 ينبغا  ملموسا  مبا  را، ممضام  يريا  خ ريا  ومح يا   " ٧٠٧٠ ؛أفا " لبرنا م وفقا   إنج رها 
 ٧٠٢٠ سن  وحم  اآل  م  ميبيقه 

 
 علا  الشاح  عمليا ، راقبا م حاو  امفا   إلا  الخصاو  بهايا الموصا  ضارور  إلا  ملف، . 31
 البحار حاو  بلا ا  لجميا  وملار  صا ر  بشاك  لمنظيمها  السا م   النف يا ، ونقا  الساف  مام 

  المموسي 
 

 سوا   ح  عل  األسو  البحر يخ  فيم  اإلجرا ا، هيه مع لج  ضرور  عل  أيض ك  مت  . 35
  ائم   شراك  شبك ، قي   مشجي  يري  ع  الم ن  المجمم  و ع 

 
 برن م  إي ر ف  المع و  ف  االسممرار األوروب  االسمثم ر وبنك الع لم  البنك م  ميل  . 36

 لمك فح  الك في  الم لي  الموار  مأمي  يري  ع  (METAP)المموسيي  البيئي  المقني    المس ع  
 البيئ   الم هور

 
 برنا م  فا  عليها   المنصاو  اإلجارا ا، لميبيا  ملعبا  مها   اف   ور للبرلم ن ، أ  مر  . 37

 هيا ف  المشري  بص   المم رس ، أفض  ومب    المع و  أشك   عبر خصوص   " ٧٠٧٠أف "
 البيئ   قض ي  حو  "المتسس " الوع  مر ف  إجرا ا، ومبن  المج  

 
 وضرور  المموسي األبي  للبحر الممراي   المع ن   متشرا، م  المف ع  ق ر  أ  عل  متك  . 38
 المنيقا  بلا ا  جميا  وبرلم نا ، للحكوما ، قويا  المراما  مشمري بك مل   الحو  ي صع عل  الر 
 (البيئا  نوعيا  علا  الماتثر  القي عا ، ك فا  فا  مشامرك  إلسامراميجي ، عملا  ميبيا  يجار  كا 

   )األسم ك صي  قي   ومنه 
 
 و   مرحااا  ب ألنشاااي  الم رجااا  فااا   خيااا  العمااا  حاااو  بحااار البلييااا   ويلاااك إيم نااا  باااأ  .31 

البليي  وال و  المموسيي   يمك  أ  يعمل سوي  م  أج  حم ي  ووق ي  المحايي البحار   بمعريار 
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المعاا و  فاا  المجاا ال، المشاامرك   علاا  غاارار  المصاارف فاا  السااواح  البحري  القضاا   علاا  نقاا ي 
 الملو  السو ا   حم ي  المنو   البيولوج   والنهو  ب لصي  بصف   ائم  

 
 حم يا  حاو  حاوار لمياوير برشالون  إعال  علا  الموقعا  البلا ا  برلم نا ، ما ل ب ل ما عو . 11

 ميبيا  أج  م  حكوم مه  محفر ك  األيراف  والممع    الثن ئي  المسموي ، عل  البحري   البيئ 
   الممخي  للمعه ا، الك م  والميبي  – المبرم  ال ولي  االلمرام ،

 
 " ٧٠٧٠ أفا " أه اف إنج ر عملي  برص  مموسيي -األورو  البرلم ني الجمعي  قي   مقمرح . 11

 البحريا   البيئا  بحم يا  الممعلقا  الرئيساي  ال وليا  االمف قيا ، فا  عليها  المنصاو  واأل وا،
   الثق ف  لجن  ضم  مقرر معيي  يري  ع  خصوص 

 
 علا  يا البيئ الياوار  ح لا  من سا  بعا   اإلعال   أجهار  اهمما   مضا ت  عقا  مي لا   . 12

 األم  برن م  بمقرير ب ً ا الوق ي  إجرا ا، ك ف  وبميبي  إسرائي   م  النرا  عق  اللبن ن  الس ح 
 المنيق   ف  البيئي  اليوار  ح ل  لمخي  ٧٠٠٢ آ /أغسيس ٧٢بم ري  للبيئ  الممح  

عنها   مموسايي  مع رضامه  لكا  مبا  ر  يا، يا ب  عساكر  ينجار-متك  الجمعي  البرلم نيا  االورو
  ي  هو ملك للجمي ملو  البحر ال

 
 :بالهجرة يتعلق فيما 

 لجميا  األس ساي  والحريا ، اإلنسا   حقاو  وحم يا  بمرقيا  الا و  جميا  واجا  علا  متكا 43. 
   اإلنس   لحقو  الع لم  اإلعل  ف  الوار   المب    عل  لمتك  ومعو   أسره أفرا  و  المه جري 

 
  و  م  ك  وميوير للنمو ثمين  وفرص  العولم  لعملي  رئيسي  مكون  ال ولي  الهجر  معمبر . 11

 الوصو   و و  األص 
 

 ما  البلا ا  خملافم بي  والمع و  الحوار يميل  ال ولي  للهجر  الع لم  البع  أ  عل  متك  .15
 اآلثا ر ما  قا ر أكبار لمحقيا  األنسا  والانظ  الساب  ولمح يا  الهجار  لظا هر  أفضا  فها  أجا 
 السلبي   المأثيرا، م  والح  يج بي اإل
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 لألم  الس م  للفري  "الحض را، مح لف" مقرير ف  عليه  المنصو  الح ج   كلي  مش ير . 16
 م  كلي  ممم ش  والمقص  والعبور المص ر بل ا  بي   كو ين مي منسق  هجر  سي س  إل  الممح   
 اللجئي   لحم ي  ال ولي  واالمف قي ، ال ول  اإلنس ن  والق نو  اإلنس   حقو  محك  الم  القواع 

 
 االعماراف يري  ع  االجمم ع  المم سك ضم   هو االن م ج مفهو  ه ف أ  عل  متك  . 17

 مساه  كوسا ئ  الم نيا  والمواينا  الجنساي  علا  الحصاو  بأهميا  ومايكر المب  لا   فا  با لمنو 
  Tampere ما مبير  فا  األوروبا  المجلاس اسامنم ج ، ضاو  فا  أيضا  اإليجا ب   االنا م ج

 ث لثا  بل ا  م  الموايني  من  ه ف عل  أك  الي  ٧٠٠٢ األو ك نو  / يسمبر ف  للمه جري 
 الما  العضاو ال ولا  جنساي  علا  الحصاو  إمك نيا  اإلمحا   فا  يويلا  فمار  مناي شرعي  والمقيمي 
 فيه   يعيشو 

 
 االنا م ج سي سا ، ميوير ف  مق م  أنجر،  األوروب اإلمح   ف  األعض   ال و  بأ  مقر . 18

 المربويا  األنظما  فا  ك ما  انخاراي  و  محاو  ق ئما  رالا، ما  عقبا ،   باأ  مقار كما  الوينيا  
 ف  األول  العقب  مشك  م  غ لب  االسمقب   بل  لغ  معرف  ع   مسأل  وبأ  والعم ل   واالجمم عي 

 ن ج   ان م ج وج 
 

 معلاي  إلا  مها ف سي سا ، مب نا  علا  المقصا  بلا ا  وحكوما ،  ،برلم نا ب لما ل  مشاج  . 11
سه مه  للمه جري  فعل  ان م ج ولمشجي  المهميش ظ هر  لمجن  المضيف البل  لغ  المه جري   وا 

 اسمض فمه   الم  الجم ع  ف  الف ع 
 

 إلعما را مجا   فا  لمساتولي مه  أ  حيا  أس ساًي  واإلقليميا  المحليا  اإل ارا،  ور معمبار . 51
 عمليا ، مشاجي  يمكا  بأنا  علًما   االنا م ج عملي  عل  مب شر  رمأثي والمربي  واإلسك   الم ين 
 الج لي ،  أو الم   بي  موأم 

 
 الممعلقا  ال وليا  الق نونيا  األ وا، واعمما   إلبارا  حكوم مها  لمحفيار البرلم نا ، ما عو . 51

 وأعضا   المها جري  العما   جميا  حقاو  يا لحم  ال وليا  االمف قيا  خا   وبشاك  ب لمها جري  
  ٢٩٩٠ ف  الممح   لألم  الع م  الجمعي  ع  الص  ر  عوائله 
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المعا رف  أ  رالمها جري   ب عمبا متك  أهمي  المشريع ،  اخ  الا و  الما  مرغا  فا  عاو   . 52
جعاا  الن  اإلع ناا مساا ه  فاا  منمياا  سي ساا ،  أ والخباارا، المكمسااب  ماا  ياارف المهاا جري  يمكاا  

 األصلي  بل انه   إل  ب لنسب 
 

 المحلي  االنمخ ب ، ف  األج ن  للموايني  والمرشي  المصوي، ح  لمن  الحكوم ، م عو . 53
 المم ساك معريار فا  و ورا المشارو  والوجاو  للعما  حا فرا الشارعيي  المها جري  معيا  لكا  –

 وميبيا  إلبارا  بعا  يلاك  مفعا لا  الما  أوروبا  مجلاس فا  األعضا   الا و  ومحا  - االجمما ع 
 ب لك م   ٢٩٩٧  سمراسبورغ امف قي 

 
 المه جري  حقو  حم ي  إل  مه ف هجر  سي س ، وميبي  الصي غ  ل ع  البرلم ن ، م عو . 51

 والمنميا   الهجار  حاو  الممح   لألم  المسمو  الرفي  الحوار فري  أك  كم  أس سي   ث بم  كحقو 
 الك م   ي س والس االجمم ع  والن م جه 

 
 جمل  م  ممن و   ان م ج سي س  مص حبه  أ  ينبغ  للهجر  ممم سك  سي س  أ  عل تك  م . 55

 وضام   المهنا  والما ري  المعلاي  فا  والحا  العما  ساو  فا  شارعي  انا م ج  أخار   مسا ئ 
  والثق فيا االجمم عيا  الحيا   فا  المها جر واشامراك الصاحي  والعن يا  االجمم عيا  الخا م ،
كماا  أ  سي ساا  االناا م ج مميلاا  الماارا  المهاا جري  أنفسااه  بمحقياا  األهاا اف الماايكور  . والسي سااي 

 آنف  
 

 ب لمنو  واإلقرار االن م ج مرقي  عل  للمش ي  مموسيي -األورو والحكوم ، البرلم ن ، مح  . 56
 يج بيا اإل المسا هم  علا  فمشا   للهجار  أفضا  فها  لنشار ومحسايس إعلميا  حمال، يري  ع 
 المضيف  المجمم  ف  المه جري  قب  م 
 

 النمييا  الصاور ممفا    الهجار  قضا ي  عا   قيقا  معلوما ، لنشار اإلعال  أجهار  ما عو . 57
 وقباو  انا م ج كوسايل  المحليا  اإلعال  أجهار  ولمشاجي  المها جري   عا  الخ يئا  السالبي 

 فيه   يعيشو  الم  الج لي ، ف  المه جري 
 

شاروي مان   "أنسان "و مساهي  إلا  مموسايي -األورو البلا ا  وحكوما ، برلم نا ، ما عو . 58
  الثق ف  والبرام  ال راسي  مشجي  المب   المأشير  ويلك قص  
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 حم يا  ولضام   المها جرا، للنسا   الك ما  االنا م ج لمشاجي  والحكوما ، البرلم نا ، ما عو. 95
 أس س   إنس ن  كح  الجنسي   بي الك مل  المس وا  ميبي  لص ل  والعم  حقوقه 

 
 الهجر   لمي را، المشمرك  واإل ار  الشراك  مب    إل  مسمن  نظر  اعمم   ميل  . 61
 

 للفمر  الث لث  البل ا  مواين  الن م ج األوروب  الصن و  بمأسيس المجلس بقرار علم  مأخي . 61
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