الجمعية البرلمانية
اليورومتوسطية

الجلسة العامة الرابعة
أثينا 82 ،مارس 8002

اإلعالن الختامي
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انعقدت الجلسة العامة الرابعة للجمعية البرلمانية اليورومتوسطية في جلسة عامة في  72و  72ماار ،7002
بدعوة من البرلمان اليوناني وبرئاسة السيد ديميتريو سيوفا  ،رئيس البرلمان اليوناني ،وبحضاور ضايو
الشر :
-

كارامانليس،

سعادة رئيس حكومة الجمهورية اليونانية ،السيد كوستا
السيد خوسيه مانويل باروسو ،رئيس المفوضية األوروبية،
السيد لويس ماريا دو بويغ ،رئيس الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا،
السيد ستافرو ديما  ،العضو المسؤول في المفوضية األوروبية عن شؤون البيئة،
السيد دوسان ليسجاك ،نائب وزير التعليم العالي ،والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية سلوفينيا،
السيد يانيس فاليناكيس ،نائب وزير الشؤون الخارجية في جمهورية اليونان.

يعلن أعضاا الجمعياة البرلمانياة اليورومتوساطية (مرفا الئحاة المشااركين بهااا المساتند) عان التااامهم الشاديد
بتعايا البعد البرلماني لعملياة برشالونة والساعي لتحقيا أهادافها ،كماا أنهام يشاددون علا تعهادهم بتعاياا دور
الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية بصفتها مؤسسة برلمانياة ،وذلا فاي إطاار عملياة برشالونة التاي ستسااهم فاي
إنشا روابط تشغيلية بين الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية والشراكة اليورومتوسطية.
كال  ،يعتر هؤال األعضا بأن منطقة المتوسط كانت وال تاال صلة وصل بين الشرق والغار والجناو
والشاامال ،ومهاادا للثقافااات والتقاليااد العالميااة ،ونقطااة تحااد ودعااوة إلا التعاااون االقتصاااد والسياسااي ،وجساار
عبور لتعايا النشاطات التجارية ومشاريع األعمال بين أوروبا والشرق األوسط ،وآسيا وشمال أفريقيا.
ويشدد أعضا الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية علا أناه ،خالل السانوات األرباع األولا للعمال البرلمااني،
تمت معالجة مواضيع مهمة بهد خل مبادرات عل صعيد التطوير وتعايا السلم واالزدهار في المنطقة.
وتؤكد الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية عل اإلعلن الا أطلقه مجلس أوروبا حول "عملية برشالونة :اتحااد
البحر األبيض المتوسط" كما تعبّر عن دعمهاا لفكارة تطاوير مباادرات لتعاياا الحاوار اليورومتوساطي ،وتادعو
المفوضية األوروبياة إلا دعام دور الجمعياة البرلمانياة اليورومتوساطية وإلا تضامين قاعادة قانونياة ثابتاة مثال
البعد البرلماني الشرعي للعملية المنقّحة.
وإن الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية ،بموجب المحادثات وتوصيات اللّجان ،تشدد عل النقاط التالية:
المواضيع السياسية
تدعم بشدة عملية تعايا المنطقة اليورومتوسطية المستندة إل المفاهيم الديمقراطية وإل احتارام دولاة القاانون.
وإن مثاال هااا المفاااهيم الراسااخة قااد تحماال شااراكة متينااة فااي مجاااالت السياسااة الخارجيااة واألماان إلا مكافحااة
اإلرها وإل ح ّل الصراع في الشرق األوسط،
تؤكد أنها تدين اإلرها  ،الا ال يمكن تبرير  ،مهما كانت مظاهر وظروفه.
تعتباار مكافحااة اإلرهااا هاادفا مشااتركا يجااب متابعتااه بموجااب االتفاقيااات الدوليااة الخاصااة بحقااوق اإلنسااان،
والحريات الجوهرياة ،والقاانون اإلنسااني الادولي ،وباالتواف ماع المبااد الديمقراطياة التاي يخضاع لهاا تنظايم
السلطات العامة في الدول األعضا في الشراكة اليورومتوسطية.
تعتبر أن تنفيا مدونة قواعد السلوك سيكون أسهل بفضل اعتماد تعريف لـ "اإلرهاا "؛ بالتاالي ،تأمال الجمعياة
البرلمانية اليورومتوسطية أن تستطيع الدول األعضا في الشراكة اليورومتوسطية التوصل إل موقف موحّ د.
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تعتبر أنه بإمكان وسائل اإلعلم أن تلعب دورا أساسيا عل صعيد الحماية ضاد األعماال اإلرهابياة ،وذلا مان
خلل نشر قيم الديمقراطية واالعتدال عبر استخدام مختلف وسائل التواصل العصر .
تشدد عل أهمية دور الجمعياة البرلمانياة اليورومتوساطية (وهاي الجمعياة البرلمانياة الوحيادة التاي توحاد كافاة
األطرا المعنية في عملية السلم في الشرق األوسط) ،السيما:
 وجو تعايا قدرتها عل تبني مواقف سياسية قوية بسرعة ،ضد اعتادا عضاو علا آخار ،وحماياةحقوق اإلنسان والحريات األساسية ودولة القانون،
 وجو تشجيع إرسال بعثات تحقي مان وفاود الجمعياة البرلمانياة اليورومتوساطية ،كتلا التاي يُعتبارأنه يجب إرسالها إل قطااع غااة ،وذلا بهاد دعام المواقاف السياساية للجمعياة وعملياة السالم فاي
الشرق األوسط ،إضافة إل حل مستدام مرغو فيه  -كال  ،البد من التفكير في تنظيم مناقشة محددة
تُعقد في جلسة عامة وتهد إل تطبي عملية السلم تبعا لمؤتمر أنابوليس.
المواضيع االجتماعية واالقتصادية
تؤكاد علا أهميااة التقااار االجتماااعي واالقتصاااد وكلهمااا بااين دول الجنااو وبااين ضاافتي المتوسااط ،وعلا
أهميااة االناادما اإلقليمااي ماان أجاال إنجااا أ مشااروع اسااتثمار ،وماان أجاال تعايااا قيمااة التعاااون االقتصاااد
والصناعي والمؤسسي التي التامت به ضفتي المتوسط .وتعتر الجمعية البرلمانياة اليورومتوساطية بضارورة
إشراك عدد أكبر من دول االتحاد األوروبي ومن المنظمات في المسائل المرتبطة ببرناام  MEDAالسايما فاي
شمال أوروبا وفي أوروبا الوسط  ،وبضرورة العمل ضمن االتحاد األوروبي ،بشكل أكثر تناسقا ،علا تعاياا
القدرة الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة المتوسطية عل صعيد االستثمارات.
تاادعو دول المنطقااة اليورومتوسااطية علا تعايااا ظاارو التبااادل الحاار ،فيمااا يخا الساالع والخاادمات وتنقاال
األشااخا عل ا السااوا  ،بهااد تااأمين تااوازن أفضاال عل ا صااعيد فاار العماال فااي ضاافتي المتوسااط ،وخل ا
وظائف جديدة ،ومساحات تدريب جديدة تُعن بالشبا بشكل خا .
تج ّدد طلبها بخصو متابعة موضوع تحويل آليـة تسهيـل االساتثمار والشراكاـة اليورومتوساطية )(FEMIP
إل بن يورومتوسطي للتنمية ،كما تادعو إلا اإلساراع بإنجااز الدراساات التقنياة بالتعااون ماع بنا االساتثمار
األوروبي لتحويل ها اآللية إل بن .
التعليم
تعتر بأن التعليم والبحث يلعباان دورا أساسايا علا صاعيد التطاوير االجتمااعي واالقتصااد والسياساي ،وتعياد
التأكيد عل الهد الكامن في توفير وصول عادل وغير مشروط إل تعليم عالي الجودة.
تدعو إل تطبي االلتاامات المتعلقة بمجال التعاون الجامعي والعلمي ،بهد تسهيل انتقال الطل والعلما من
الجنااو إل ا المؤسسااات األوروبيااة .وذل ا عباار اإلسااراع فااي إطاالق المشاااريع المجتمعيااة مثاال TEMPUS
و ERASMUS MUNDUSمع الدول الشريكة.
تدعو إل بال الجهود الحثيثة من أجل تعايا التعاون العلمي بين دول ضفتي المتوسط ،عبر إعادة توجيه برام
التعليم العالي وتعاياها ،السيما تل التي تهد إل إنشا تعاون مفيد بين مؤسسات التعليم والتدريب.
تعتر بالمبادرة السلوفانية الهادفة إل إنشا جامعة يورومتوسطية تشكل قوة محركة لتطوير شبكة بين الجامعات
ّ
وتحث الحكومات والبرلماناات علا تحدياد معاايير ترماي إلا خلا مسااحة يورومتوساطية فاي
اليورومتوسطية.
مجال التعليم العالي من شأنها تأمين االلتاام النشط لضفتي المتوسط.
تدعو المجلس األوروبي والدول المتوسطية إل اتخاذ إجرا ات من أجال إنشاا توقعاات خاصاة بالموازناة ،مماا
يسمح بتطور الجامعة اليورومتوسطية بصورة ملموسة.
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تدعو الحكومات والبرلمانات إل تخصي حصة أساساية للشابا فاي السياساات اليورومتوساطية ،وذلا عبار
تدعيم األدوات المجتمعياة والمتعاددة األطارا الخاصاة بالشابا  ،كماا تادعو إلا تشاجيع التباادالت علا مساتو
الطل والخبرة المهنية.
تحيي نية المغر باستضافة الجلسة الثانياة لبرلماان الشابا اليورومتوساطي ،تبعاا للجتمااع األول الاا انعقاد فاي
برلين بين  72مايو و 3يونيو  ،7002والاا سامح للشابا الوافادين مان ضافتي المتوساط بمناقشاة وجهاات نظارهم
الخاصة بالمنطقة وتوقعات تعاون مستقبلي.
المواضيع الثقافية
تؤكد عل أن االساتخدام الكبيار لاددوات المعلوماتياة الجديادة يشاكل فرصاة ممتاازة للحاوار واكتساا المعاار
وتعليم الصغار ،وإنها فرصة البد من االستفادة منها في إطار احترام المفاهيم األخلقية األساسية ولمصالحة عاالم
يتمتع بدرجة أكبر من العدالة والتضامن .ولكن ،تلحظ الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية وجاود "هاوة رقمياة"
يتوجب عل الحكومات والبرلمانات محوها.
تتمن أن تتمكن وسائل اإلعلم من تأدياة عملهاا بصاورة كاملاة بصافتها أطارا وسايطة ،وذلا عبار التركياا
عل قيم الشافافية والموضاوعية وحرياة نشار األخباار وحرياة التعبيار واحتارام الحضاارات والخصاائ  ،وماع
إدراك دورها في المجتمع المعاصر بشكل تام.
تؤكد عل أن من مسؤولية وسائل اإلعلم ،أن تتجنب في إطار حرياة التعبيار العارو والنشارات المحرضاة
التي تحتو عل عناصر فاضحة قد تشجع عل ناعات عنصرية وتميياية ضمن المجتمع.
تؤكد عل أنه يجب ممارسة حرية التعبير ضمن المسؤوليات واحترام حقوق اإلنسان والرماوز والشاعائر الدينياة،
وبموجاااب االتفاقياااات الدولياااة واالتفاقياااة األوروبياااة حاااول حقاااوق اإلنساااان والمفااااهيم األساساااية للشاااراكات
اليورومتوسطية.
تدين االلتبا المنتشر بصورة كبيرة بين اإلرها واإلسلم وتأسف لإلسا ات وحملت القد غير المبررة التي
تُقام ضد المسلمين ،وال سيما الفيلم الا تم إنتاجه في هولندا والا اعتبر هجوميا بالنسبة إل العالم اإلسلمي.
ونظرا للمؤتمر اليورومتوسطي حول الثقافة (أثينا ،مايو  ،)7002تشدد الجمعية البرلمانية اليورومتوساطية علا
أن نشاار الثقافااة ومشاااركتها يلعبااان دورا أساساايا فااي الفهاام المتبااادل لدشااخا والشااعو  ،ويعااازان االناادما
االجتماعي في دول المنطقة اليورومتوسطية.
تؤكد عل أهمية حاوار مفياد باين الثقافاات فاي المنطقاة اليورومتوساطية ،يضام كافاة الحركاات التاي تادافع عان
أهدافها بشكل سلمي ،بهد تعايا الفهم المتبادل والقيم المشتركة ورؤية متقاسمة لمستقبلنا.
بهد تعايا قيماة أشاكال صالت الوصال باين الجمعياة البرلمانياة اليورومتوساطية ومؤسساة آناا لينا ا ،تطالاب
بااالتفكير فااي إمكانيااة تنظاايم اجتماعااات بااين الشاابكات األساسااية لمؤسسااة آنااا لينا ا وللجنااة الثقافيااة التابعااة للجمعيااة
البرلمانية اليورومتوسطية.
تحيي قرار إعلن عام  7002عاما للحوار بين الثقافات ،بهد تعايا درجة الوعي بالنسبة إل التميياا (انتهااك
الحقوق الجوهرية) الا يؤثر علا النساا والشاابات ،وتاوياد المجتماع بمجموعاة أكبار مان المعلوماات حاول
مكااان ودور النسااا المهاااجرات ،وثقااافتهن وتوقعاااتهن فااي الاادول المستضاايفة ،كمااا بضاارورة تشااكيل نظااام
باتجاهين من شأنه تعايا المعلومات ومشاركة النسا المهاجرات في األحداث االجتماعية األوروبية.
الهجرة
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تحيي نتائ االجتماع الوزار الا تم في  91نوفمبر  7002في ألبوفيرا حول الهجرة ،وتشدد عل قيماة إطاار
التعاون اإلقليمي ،كماا تؤكاد علا ضارورة تعاياا اإلدارة المشاتركة لمعادل الهجارة بهاد رفاع مساتو الفوائاد
االجتماعية واالقتصادية الخاصة باالهجرة بالنسابة إلا البلادان األم ودول العباور والادول المستضايفة ،وذلا عان
طري استخدام خدمات االتحاد لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
تا ّكر بالخسائر التي طرأت في منطقة المتوسط ،والتي طالت مهااجرين غيار شارعيين وأشاخا بااحثين عان
ملجأ خلل رحلتهم الصعبة باتجا بلد الوجهة ،وتؤكد في هاا السياق عل ضرورة حماية هؤال األشخا .
تؤكااد علاا العلقااة بااين هجاارة العاااملين والتطااوير وأهميااة الشااراكات بااين الحكومااات ،والساالطات المحليااة
واإلقليمية ،والمجتمع المدني ورابطات المهاجرين ،مما يحدد السياسات الفعالة للتطوير.
تدعو بشكل خا الحكوماات والبرلماناات إلا تعاياا التعااون باين الادول األعضاا اساتنادا إلا رو إعالن
برشلونة ،بهد جمع الموارد الضرورية لتطوير سياسات اجتماعية فعالة والحملت اإلعلمية الواسعة ،لتجناب
أ شكل من أشكال التمييا يعتماد علا المصادر الجغرافاي للمهااجرين ،وذلا عبار اتخااذ تادابير إلنشاا نظاام
أسهل إلدارة الهجرة القانونية بطريقة تضمن النقل التام لحقوق التقاعد فاي الادول المستضايفة وفاي البلادان األم
عل السوا .
تلحظ أن النسا المهاجرات يواجهن ،كقاعدة عامة ،مشاكل هامة خاصة باالندما  ،ال سيما عل صعيد الفقر،
واالسااتبعاد االجتماااعي ،واالناااوا  ،واالسااتفادة المحاادودة ماان الخاادمات العامااة واالجتماعيااة وماان خاادمات
الصااحة ،وصااعوبة الوصااول إل ا سااوق العماال ،وذل ا مااع معاادالت عمالااة متدنيااة ،ومعاادالت بطالااة عاليااة،
ووظائف مؤقتة أو بدخل قليل؛ وإنهاا وظاائف غالباا ماا تغياب عنهاا التغطياة االجتماعياة والمالياة ،وتنادر فاي
خانااة قطاعااات االقتصاااد "الرماااد " والعماال غياار المصاار بااه .وتعاار هااا الشااريحة ماان النسااا عوائ ا
المهااارات اللغويااة المحاادودة ،ومعاادالت المشاااركة الضااعيفة فااي التعلاايم المدرسااي االبتاادائي والثااانو والعااالي
خاصة ،والمشاركة المحدودة في الحياة االجتماعية والسياساية والنقابياة والثقافياة للدولاة المضايفة ،وجهال لغاة
ها الدولة وقانونها وثقافتها.
تؤكااد علا ضاارورة إعاالم النسااا المهاااجرات بحقااوقهن ،بحيااث يا ّ
اتمكن ماان االسااتفادة منهااا بشااكل كاماال وماان
المشاركة بشكل نشط في مجتمع الدولة المضيفة.
تدعو الدول األعضا في االتحاد األوروبي والدول الشريكة إل ضمان حصول النسا المهاجرات عل وضع
قااانوني ومهنااي ثاباات فااي الاادول المضاايفة ،وعاادم تعرضااهن للتمييااا العائااد إل ا الجاانس أو األصاال ،بموجااب
"تشريعات االتحااد األوروباي" ،وذلا مان خالل اتفاقياات عمال ثنائياة متعلقاة برعاياا الادول األخار  ،أو مان
خلل وسائل أخر .

حقوق المرأة
تدعو الدول األعضا في االتحاد األوروبي والدول الشريكة بإلحا إل الحر عل إمكانياة فار عقوباات
رادعة وفعالة بموجب قانونها الجنائي ،في حال لم تكن قد فعلت هاا من قبل ،وذل فاي ماا يخا كافاة أشاكال
العنف التي تمار ضد النسا واألطفال ،ال سيما في حاالت الاوا القسر وجرائم الشر وقطاع األعضاا
التناسلية ،كما تدعو إل تعايا توعية الشرطة والسلطات القانونية بالنسبة إل ها المسائل.
تاادعو الاادول األعضااا فااي االتحاااد األوروبااي والاادول الشااريكة إل ا تقلااي الهااوة بشااكل أكباار بااين مختلااف
مستويات تدريب العلما الاكور واإلناث ،وإل تعايا تساو الفر في المجال الجامعي.
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الطاقة والبيئة
استنادا إل المناقشات التي تمت خلل اجتماعات اللجان ،وإل النقاش الا جر في جلسة عامة حاول مساألة
"الطاقة والبيئة  :توقعات للتعاون اليورومتوسطي" ،إن الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية:
تعبر عن قلقها حيال المستويات الحالية العالية لتلوث البحر والهاوا واألر وبااطن األر  ،وللتلاوث المفارط
للماوارد الطبيعياة؛ كمااا أنهاا ،مظهارة مخاااو متعلقاة بااالتطوير الفوضاو للمنااط الساااحلية ،والتوساع المفاارط
لتربية المائيات ،وظهور األنواع الغريبة والدخيلة ،وازدياد الحركة البحرية ،وتدهور المناظر الطبيعياة ،ونقا
التنوع البيولوجي والتصحر والتآكل الساحلي ،تدعو الدول األعضاا فاي االتحااد األوروباي إلا اساتخدام بارام
الدعم الثنائية لديها من أجال دعام مباادرة "رؤياة العاام  ،"7070وهاي مقتنعاة بأناه يجاب أن ياتم تنفياا كال مباادرة
بالتواف مع عملية برشلونة ،وتدعو في هاا اإلطار إل تعاون يوروميد ،حتا تصابح مكافحاة تادهور حالاة البحار
المتوسط أولوية.
تنو متابعة دراسة ها المسائل عبر تحويل التقرير الخا بـ "رؤية العام  7070للبحر المتوسط" إل تقرير
أكثر تفصيل وشمولية حول التغير المنااخي فاي البحار المتوساط ،مان شاأنه التركياا علا التهديادات والفار
الخاصة بالمتوسط.
تؤكد عل العلقة الوثيقة بين التصحر والهجرة القسرية ،كما يظهر العدد المتاايد من أولئ الاين يُطلا علايهم
اسم "اللجئين البيئيين"؛ وتتطلب ها الظاهرة جهودا مشتركة من أجل تطوير بارام تعااون فعالاة علا صاعيد
مكافحة التصحر ،تهد إل دعم النشااطات المحلياة الريفياة ،كماا أنهاا تتطلاب اتخااذ تادابير ترماي إلا اإلدارة
المستدامة للموارد المائية الضرورية للمراكا العمرانية.
تدعو المنتديات الدولية الهامة إل التأكيد بصورة رسمية عل أن الوصول إل قدر كا من الما لضمان الحياة
والصحة يشكل حقا إنسانيا أساسيا غير قابال للتصار  ،وذلا ماع العمال علا تعاياا اعتمااد آلياات والتااماات
تسمح بالتمتع الكامل بحا الحصاول علا المياا  ،وتااكر بالقيماة الجوهرياة للمياا بحساب ماا تعتار باه ثقافاات
المنطقااة المتوسااطية ،وبضاارورة التوفي ا بااين التطااوير والمحافظااة عل ا التااراث الثقااافي بهااد ضاامان فعاليااة
مشاريع إدارة الميا ومل متها لحاجات الشعو .
تعيد التأكيد عل التاامها الخا
ولبروتوكول كيوتو،

بتطوير مستدام ودعمها للتفاقياة اإلطارياة لدمام المتحادة حاول التغيار المنااخي

تحيي استنتاجات مؤتمر األمم المتحدة حول التغير المنااخي الاا تام فاي باالي (باين  3و  91ديسامبر ،)7002
والتي تشمل االتفاق المبدئي حول هد  7000المتعل بخفاض االنبعاثاات ،واتفااق التفااو علا نا ملاام
في العام  ،7001واتفاق دعم الدول النامية عل صعيد التخفيض والتأقلم.
معترفة بأهمية تعايا التعاون في مجال الطاقة بين شركا اليورومتوسط ،وضرورة تطوير سوق إقليمي للطاقة،
تاادعم الجمعيةةة البرلمانيةةة اليورومتوسةةطية االقتاارا اليوناااني الخااا بإنشااا مجتمااع متوسااطي للطاقااة شاابيه
بمجتمع الطاقة الا تم إنشاؤ في دول جنو شرق االتحاد األوروبي.
سيساهم مجتمع الطاقة اليورومتوسطي بشكل قاطع في:
-

تأمين اإلمداد بالطاقة فيما يخ الدول المعنية ،وذل من خلل تنويع مصادر الطاقة فيها،
جا استثمارات خاصة بالطاقة عل نطاق واسع ضمن منطقة المتوسط الموسعة،
تعايا التنافس في قطاع الطاقة،
حماية البيئة عبر تأمين استخدام مصادر متجددة واعتماد تدابير تهد إل االقتصاد في استخدام الطاقاة،
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وذل مع األخا في االعتبار الحاجات المتاايدة للمنطقة.
وإن الجمعية التي تدرك أن الر ّد الفعال البد أن يستند إل فهام مشاترك لهاد موحاد ،وإلا اتفااق يتعلا بإطاار
العمل ،تدعو بإلحا كافة الدول األعضا إل العمل سويا في رو من التعاون ،عبر مشاركة تقنياتهاا وخبراتهاا
الفنية ،وعبر تطوير تعاونها.
إن الجمعية ،مع إدراكها بأن االستفادة من مستو معيشة الئ يشكل حقا إنسانيا عالميا ،تلحاظ أن الوصاول إلا
الطاقة ال ياال موزعا بشكل غير عادل أو مرفو في منطقتنا كما في العديد من مناط العالم.
توصي الحكومات اليورومتوسطية بدعم مبادرة الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية الهادفة إل إعلن وصاول
كل إنسان إل الطاقة المستدامة حقا إنسانيا بامتياز.
طالبت الجمعية رئيسها بنقل هاا اإلعلن إل رؤسا برلمانات وحكوماات الادول األعضاا المشااركة فاي عملياة
برشلونة ،وإل كافة المنظمات المشاركة.
***
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