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أ .ننذ بداية السنة ٬حتمكنت األنم والطيما الشباب في العديد ن البلدان العربية ٬الوغلب على الخسف ٬وإعطاء
صسحتهم لوطلعاحتهم المشروعة إلى الارية ٬حتاسي الظروف االلوماعية – االقوصا ية واحورام كرانوهم٬
ب .في حي جن ٬في جعقاب اطقاط قا حتهم ٬بددجت حتدسنو ونصدرعملية انوقاليدة طدواد نويجوهدا الوطدسرات السياطدية
في كافة جنااء المنطقة ٬في حي جن االحتاا األوروبي له ور ونسؤولية خاصة في هذا السياق٬
ج -في حي جن ٬الشعب الليبي حتعرض للقمع بالعنف الغير نقبسل والذي جو ى باياة المئات ن األشخاص٬
 في حي جن ٬وطائ االحتصال نث فيو بسك جو حتسيور وهكذا اإلنورنت ٬والوي حتعد ناقلة نهمة للوعبئة الشعبية ٬الحتزال حتعسقها المساقع٬
ه -في حي جنه حتم نهب ثروات بعض البلدان بصسرة ننوظمة ن قب القا ة الغير نسؤولي بينما هناك قطاعات
كبيرة ن السكان نارونسن ن الوقاطم العا ل لثمار االقوصا  ٬حتعيش في الفقر ٬وحتعاني ن الفسا المزن ٬
و -في حي جن االحتاا األوروبي يوام نسؤولية في هذه الاالة ٬خاصة للخل بي حتنفيذ السياطات للسضع
الراه وحتفضي العالقات الاكسنية الدولية٬
ى -بينما االحتاا ن جل
النهري ٬

الموسط لم يومك  ٬حوى األن ٬ن االطوجابة للوطلعات الوي جثارها لدى نساطني

 -١حتعرب ع حتضاننها نع الناس الذي يوطلعسن إلى طيا ة القانسن واحورام حقسق اإلنسان والاريات األطاطية
والعدالة االلوماعية؛ حتؤيد بشدة جي قسة افعة لعملية الواسل الديمقراطي الوي حتأحتي ن اخ الشركات؛
 -٢حتعرب ع قلقها الشديد ازاء السضع في ليبيا وحتدي بال حتافظ فظائع العنف ضد الناس وحترحب بالعقسبات الوي
اعومدت في  26فبراير  1122ن قب نجلو األن بمسلب الفص السابع ن نيثاق االنم الموادة ٬بما في
ذلك اإلحالة إلى الماكمة الجنائية الدولية  ٬وحظرا على االطلاة وحظر السفر وحتجميد األصسل ٬وحترغب في
الونفيذ الفسري لهذه العقسبات؛
 -٣حتعورف بأنه ياق للشعسب والدول المعنية اخويار طريقها لإلصالح السياطي واالقوصا ي وااللوماعي  ٬بما
في ذلك حتاديد الوقسيمات االنوخابية الخاصة بهم والوي حتسمح لالنوقال السلو جن يأخذ في االعوبار حتطلعات
السكان بصسرة نسوديمة ٬وحتشير إلى جن الاق في االحوجاج السلمي غير قاب للوصرف ٬ويدعس الاكسنات
إلعطاء الضمانة الاقيقية لارية المعلسنات والوعبير وحتكسي الجمعيات ٬وخاصة حرية السصسل الى شبكة
االنورنت ووطائ االحتصال األخرى؛
 -٤عسة الاكسنات االنوقالية المعنية بضرورة اطوخدام السلطات في البلدان الشريكة لميع السطائ القانسنية
والسياطية الالزنة لويسير عس ة الثروة المنهسبة إلى السط وحتسافرها في خدنة طياطات العدالة االلوماعية
الجديدة؛
 -٥وهي نقونعة بأنه يجب جن حتصاغ العالقات بي جوروبا والساح الجنسبي للبار األبيض الموسط جكثر ن جي
وقت نضى ن خالل شراكة حقيقية ٬حترحتكز على اعوما قيم وجهداف نشوركة ٬حتدعس الاكسنات إلى الوسله
ناس الديمقراطية في البلدان العربية ٬الذي يصا ف وقوا نناطبا للسصسل إلى هذه الغاية  ٬وإشراك األطراف
الفاعلة في المجومع المدني في صياغة السياطات وناسر ننظم ونهم االحتاا ن جل الموسط ؛
 -٦حتطلب ن االحتاا االوروبي احتخاذ نبا رة حتنفيذية نع وطائ كافية لمعالجة األزنة اإلنسانية النالمة ع حتدفق
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الاللئي

اخ وخارج الادو الليبية؛

 -٧رحبت بالوزام المرجة في انوفاضات في البار األبيض الموسط  ٬وحتشد على ضرورة نشاركوه في القرارات
الوي احتخذت جثناء عملية الواسل السياطي والدطوسر؛ وحتركز على ضمان ولس المرجة على لميع المسوسيات
في الهياك المسوقبلية للاكم الديمقراطي؛
 -٨حتكرر عمها إلنشاء البنك األوروبي الموسططي للونمية واالطوثمار لدعم االصالحات السياطية واالقوصا ية؛
وحتدعس االحتاا األوروبي إلى زيا ة حتخصيص ج واحتها المالية والوركيز في المقام األول على البلدان الشريكة
في الواسل الديمقراطي؛
 -٩حتدعس حكسنات االحتاا ن جل الموسط إلعطاء إلابة على الواديات الواريخية الوي حتساله المنطقة اليسم؛
وحتدعس لهذا الغرض الفسري إلحياء هياك الوعاون على جعلى نسوسى ٬وشغ وظيفة األني العام في جقرب وقت
نمك  ٬واطوعراض شان أل واحتها لمرافقة الوغييرات في السياطات الجارية بسرعة وحتغير كبير في الظروف
االقوصا ية وااللوماعية؛ وحتاقيقا لهذه الغاية ٬حتدعس حكسنات االحتاا ن جل الموسط حتاديد وحتدعيم المشاريع
األوروبية الموسططية في قطاعات الغذاء ٬الصاة ٬الهجرة والمالية
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حول دور المجتمع المدني في السياق المؤسسي لالحتااد من أجل المتوسط

ج  .ونظرا ألهمية المجومع المدني في لميع بلدان االحتاا ن جل الموسط  ٬وهياكلها ٬الوي كان البد ن
ضمان قسحتها للسماح للناس بالوصرف والمشاركة في احتخاذ القرارات الرئيسية الوي حتشك نسوقبلها٬
ب .بالنظر إلى األحداث األخيرة في العديد ن بلدان االحتاا ن جل الموسط  ٬بما في ذلك حتسنو ونصر
وغيرها ن الجهات الوي حتثير نسألة نركزية المجومع المدني في حياة الشعسب ٬وجهميوه الواريخية٬
 -١حتقر بالاالة إلى إشراك المجومع المدني في نخولف الااالت والوعان نعها كقسة للمقورحات والمبا رات
البناءة؛ وحتدعس لمصالاة بي المجومعات المدنية في ضفوي البار األبيض الموسط حتهدف إلى حتاسي
الوعاون اإلقليمي والوفاهم بي الثقافات والاضارات ٬نع الارص على الافاظ على هسيوهم واحورام
الخصسصيات االلوماعية والثقافية والدينية حوى حتز هر ننطقة االطوقرار والسالم والديمقراطية في ننطقة
البار األبيض الموسط ٬
 -٢حتأطف لعدم جخذ االحتاا ن جل الموسط في االعوبار ٬حوى األن ٬الدور والوطلعات ٬خاصة الديمقراطية
وااللوماعية للمجومع المدني على الساح الجنسبي للبار األبيض الموسط في وضع وحتنفيذ طياطاحتها وجنشطوها
ن خالل الوركيز جكثر في عالقاحتها نع األنظمة القمعية؛ حتسل الضسء على العساقب الكارثية لهذا النهج لممثلي
المجومع المدني ٬وخاصة عدم ولس جي حماية لهؤالء الممثلي حتعوبر اآلن المشروعة٬
 -٣حتعوقد جنه ن نسؤولية االحتاا ن جل الموسط إصالح نفسها لولبية حتطلعات الشعب ٬والمساهمة الفعالة في
عم الواسالت الديمقراطية الجارية لضمان الفص بي السلطات ٬اطوقالل القضاء ٬ونكافاة اإلفالت ن العقاب٬
ونكافاة الفسا واحورام الاريات األطاطية٬
 -٤حترى جن حتقرير نؤطسة  Anna Lindhحسل " االحتجاهات األورو-نوسططي الموعد ة الثقافات " 1121
وحتسصياحتها حتسوخدم كأ اة عم هانة للعناصر الفاعلة ن المجومع المدني ٬المؤطسات العانة ٬وك ن يطمح إلى
حتاقيق الوقارب بي ضفوي البار األبيض الموسط واالحورام الموبا ل بي الثقافات٬
 -٥حترحب بونفيذ البرنانج اإلقليمي »  ٬ « Euromed société civile 2010-2013الذي روج ن قب
المفسضية األوروبية وحتعاون نع المنبر المدني يسرونيد " " Euromedوشركائه ٬والذي يهدف إلى عم
حتطسير المجومع المدني بصفة خاصة في لنسب الموسط  ٬وحتعوقد جن هذا المشروع طيسهم في حتعزيز
القدرات المؤطسية لمنظمات المجومع المدني لوعزيز آليات الاسار والوشاور بي األطراف الفاعلة في
المجومع المدني والمؤطسات السطنية واإلقليمية و المالية ٬وجيضا حتعزيز شبكة ن عالقات الوعاون
والشراكة بي المجومع المدني في بلدان لنسب البار األبيض الموسط و بلدان الشمال٬
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 .٦رحب بإنجازات نؤحتمر القمة األورونوسططية للمجالو اإلقوصا ية واإللوماعية والمؤطسات المماثلة
المنعقدة في رونا في الفورة بي  ١٢ -١١نسفمبر  ٬٢١١١حيث يمث اإلعالن الخواني وثيقة ذات جهمية
قصسى ٬كذلك إنشاء المجلو اإلقوصا ي واإللوماعية والمؤطسات المماثلة لإلحتاا ن جل الموسط  ٬والذي
وفقا للمما ة  ١٬١ن نظانه األطاطي " يعوزم جن يكسن حتعبيرا ع ننظمات المجومع المدني ٬وذلك بصفة
اطوشارية نع اإلحتاا ن جل الموسط "٬
 .٧يذكر جن المجلو االوروبي اإلقوصا ي واإللوماعي قد حتم نناه لقب نراقب في قلب ( AP-UpMاإلحتاا ن
جل الموسط )٬
 .٨يرحب بإنشاء ننودى للاسار اإللوماعي لإلحتاا ن جل الموسط – يسرونيد الذي عقد الوماعه األول في
برشلسنة في  ١١نارس  ٢١١١ولمع الشركاء اإللوماعيي في اإلحتاا ن جل الموسط و CESو
٬BusinessEurope
 .٩يالحظ ولس هيئات ونؤطسات جورونوسططية نوصلة بالمجومع المدني وحتعبيرا ع الساقع اإللوماعي
والسياطة المعاصرة؛ يرى جن السقت قد حان للوعبير ع العالقات الضرورية بي المجومع المدني وAp-
( UpMاإلحتاا ن جل الموسط ) ٬الذي يعد الممث السياطي لشعسب اإلحتاا ن جل الموسط ٬
 .١١جوصى بطريقة عملية وحتعاون نرن ن قب ( AP-UpMاإلحتاا ن جل الموسط ) نع ننظمات الجمعية
المدنية؛ إلقانة عالقات ائمة وننظمة بي الجمعية والمجومع المدني ٬يدعس ( AP-UpMاإلحتاا ن جل
الموسط ) إلى حتكليف نكاحتب الجمعية واللجان لهذه العالقة ٬جو النظر في إنشاء هيئة خاصة لهذه المهمة ٬نع
حتطبيق الميزانية المناظرة٬
 .١١يشد على جهمية حتعزيز الوبا الت بفاعلية بي المجومعات المدنية لكال الجانبي ويدعس في هذا الصد اإلحتاا
األوروبي إلى احتخاذ لميع الودابير الالزنة لزيا ة وحتسهي حركة الجمعية المدنية لوطسير و عم وحتعزيز
شبكات  ONGفي لميع جنااء المنطقة٬
 .١٢يعوقد جن الجمعية ولجانها عليهم اإلطوماع إلى نمثلي الجمعية المدنية ن خالل حتنظيم (عقد) للسات اطوماع
قب اعوما نشروع الوسصيات؛ كما يعوقد جن الجمعية العانة ولجانها عليها اطوشارة الجمعية المدنية قب
النظر في نصسص المسا اإلقوصا ية واإللوماعية٬
 .١٣يعوقد جن الجمعية العانة ولجانها قا ري على عسة الجمعية المدنية إلى حتقديم حتقارير رصد فاعلية حلسلهم
وقرارحتهم٬
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حول األمن في البار األبيض المتوسط
ج -بالنظر إلى إعالن برشلسنة في  ٬١٩٩٥حيث جعرب المشاركسن ع جعوقا هم " جن السالم ٬واإلطوقرار
واألن في البار األبيض الموسط يمثلسن نكسبا نشوركا يوعهد على الوعزيز والوقسية ن خالل لميع
السطائ المقدنة"٬
ب -بينما ن الناحية األننية ٬قد ج ى هذا اإللوزام إلى الوعاون المثمر في إ ارة حتدفقات الهجرة وهجرة
العبارات ونكافاة الوهديدات اإلرهابية في البار األبيض الموسط ون جن يكسن قا را على ح
النزاعات اإلقليمية الوي ال حتزال قائمة ٬بما في ذلك الشرق األوط ٬
ت -بالنظر إلى الواديات األننية واطعة النطاق الوي يسالهها السكان في الدول األعضاء في اإلحتاا ن جل
الموسط  ٬بما في ذلك جن الطاقة والغذاء ٬والكسارث الطبيعية ٬واألوبئة ٬واإلحتجار في المخدرات
واإلحتجار بالبشر ٬األن السيبراني ولميع جنساع الوعصب والومييز٬
ث -بالنظر إلى حتقرير الونمية البشرية العربية في  – ٢١١٩إن حتاديات جن اإلنسان في البلدان العربية –
ن  PNUDوبالنظرإلى نفهسم األن البشري ٬الذي يوناول الواديات المذكسره جعاله٬
ج -بالنظر إلى حتاالف الاضارات ٬الوي ال يعورف بها األنم الموادة بإعوبارها نبا رة قيمة لوعزيز الوسانح
واإلحورام والاسار والوعاون بي نخولف الثقافات والاضارات والشعسب المخولفة٬
 .١وافق على نهج شان لألن  ٬نع ضمان جن اإلهومانات السياطية واإلقوصا ية واإللوماعية والثقافية
والبيئية الوي يعيش فيها الناس في وفاق نع حقسق اإلنسان والديمقراطية والسماح للناس إلحوساء جو ننع
الوهديدات الوي حتساله حياحتهم ٬نعيشوهم وكرانة اإلنسان؛ يشد بالوالي على الاالة الملاة إلى اإلصالح
السياطي ن جل ضمان الونمية اإللوماعية واإلقوصا ية ونكافاة الفقر ٬وضمان األن الغذائي في
ننطقة البار األبيض الموسط  ٬بما في ذلك عم نسوقب واطع النطاق ٬ن خالل طياطة الجسار
األوروبية  PEVواإلحتاا ن جل الموسط  ٬نع نشاريع وحتدابير لوشجيع الوعاون والوجارة واإلطوثمار
في المنطقة؛
 .٢يذكر جن هذا المنهج األنني الشان عليه السعي إلى القضاء على األطاس األيديسلسلي ن المخاطر
األننية؛ ويرحب في هذا الصد بإعوما اطوراحتيجية حتاالف الاضارات في ننطقة البار األبيض
الموسط في نسفمبر  ٬٢١١١في نالطا ٬بإعوبارها ج اة هانة لواقيق هذا الهدف ؛ ويشد على جهمية
حتعزيز الاسار بي الثقافات ويشجع  Fondation Anna Lindtعلى نساصلة عملها ن جل
الوعزيز والوفاهم الموبا ل ن خالل الوبدالت بي بلدان الضفوي الشمالية والجنسبية للبار األبيض
الموسط ؛

 .٣يذكر جنه ل حتوم نكافاة اإلرهاب واألصسلية ٬فضال ع حتدابير نراقبة الهجرة على حساب الاريات
المدنية والاقسق األطاطية ويوطلب نراعاة البعد اإلنساني واإلقوصا ي واإللوماعي فضال ع احورام
حقسق اإلنسان والديمقراطية ٬بعيدا ع المخاوف األننية بالمعنى الدقيق للكلمة ٬ويكرر في هذا الصد ٬
الدعسات الساب قة للجمعية البرلمانية لإلحتاا ن جل الموسط لوسهي إصدار الوأشيرات بهدف حتنظيم
حتدفقات الهجرة وحتعزيز حماية وإ ناج المهالري الشرعيي ؛
 .٤يعوقد جنه يجب على المجومع المدني المشاركة في صياغة وحتنفيذ اإلطوجابة الشانلة لواديات األن
البشري؛ ويعوقد جن إنشاء آليات نناطبة للاسار حتعد ضرورية لواقيق هذا الهدف؛
 .٥يعوقد جن إطار اإلحتاا ن جل الموسط يبقى نسر ا غير نسوغ للوعد ية الفعالة الوي حتعس بالفائدة
على لميع المساطني ويطلب حتعميق وحتسطيع نطاق الاماية المدنية لإلحتاا ن جل الموسط لوعزيز
إ ارة المخاطر على المسوسيات المناطبة في لميع الدول الوي حتعد لزءا ننها؛

الجمعية البرلمانية لإلحتاا ن جل الموسط

 .٦يعورف بعم المراكز الموخصصة القيم في إ ارة المخاطر؛ ونع ذلك يأطف لإلفوقار إلى الوساص
بي الخبراء و صانعي القرار؛ لذا يدعس اإلحتاا ن جل الموسط للنظر في كيفية نج المسار المواحة٬
ولوعزيز الرواب السياطية نع هياك صنع القرار وحتعزيز ولس ها للمساطني ؛

 .٧يعوبرخطسة نلمسطة في هذا اإلحتجاه ٬ويرحب بقرار اللجنة األوروبية  PNUDبإنشاء نركز لمسالهة األزنات
واإلنذار المبكر في  1121-1122ألنانة لانعة الدول العربية العانة ٬في القاهرة ٬ن جل حتعزيز حتبا ل
المعلسنات والوعاون إليجا حلسل نقبسلة ن الطرفي لااالت األزنة؛
 .٨يدعس الدول األعضاء في اإلحتاا ن جل الموسط إلى حتأييد المرونة الوشغيلية ٬وهندطة نوغيرة في نجال
الاماية المدنية ٬للسماح بمبا رات ناد ة ونادو ة لغرافيا؛ يدعس اإلحتاا ن جل الموسط لدراطة جشكال
الوعاون اإلقليمي المعزز بي جعضائه الوي حتربطهم نصالح نشوركة٬

0
0

0

يدي رئيسه إحالة هذه الوسصية إلى حكسنة ولة إطرائي والسلطة الفلسطينية ٬للمشاركة في رئاطة اإلحتاا
ن جل الموسط  ٬واألني العام لإلحتاا ن جل الموسط  ٬ولانعة الدول العربية ٬ونجلو وزراء اإلحتاا
األوروبي ٬والممث الساني/نائبة الرئيو كاثري جشوسن ٬واللجنة األوروبية ٬والبرلمانات وحكسنة الدول
األعضاء في اإلحتاا ن جل الموسط والبرلمان األوروبي.

