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Ms. Sonida Zaimi, Secretary of Delegation 

  

Algeria Hon. Abdelmadjid Dennouni, MP, PAM Vice-President 
Hon. Ammar Moussi, MP, PAM Rapporteur on Migration 
Sen. Mohamed Zakaria, MP 
Sen. Mohamed Gatcha, MP 
Sen. Abdelmadjid Mokhtar, MP 
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Mr. Makhlouf Sahel, Secretary of Delegation 
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Ms. Naida Mulalic, Secretary of Delegation 
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Cyprus Hon. Stefanos Stefanou, MP 
Hon. Georgios K. Georgiou, MP 
Hon. Christos Orphanides, MP 
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Hon. Rasha Abdelfatah Al-Sayed Ramdan, MP 
Hon. Abdallah Ali Abdallah Mohamed, MP 
Hon. Magda Al-Sayed Mohamed Bakry, MP 
Hon. Tarek Mohamed Fouad Saeed Al-Kouli, MP 
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Hon. Sandrine Morch, MP, PAM Rapporteur on Human Rights 
Sen. Simon Sutour, MP 
Sen. Alain Dufaut, MP 
Mr. Didier Eifermann, Advisor 
Mr. Xavier Vergne, Secretary of Delegation 
Ms. Leïla Mörch Pinchinat, personal assistant to Hon. Sandrine Morch 

  

Greece H.E. Constantine An. Tassoulas, President of the Hellenic Parliament 
Hon. Christos Kellas, MP 
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Hon. Maximos Senetakis, MP 
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Hon. Gennaro Migliore, MP, Chair of the PAM Special Parliamentary Committee on Counter 
terrorism  
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Ms. Antonella Usiello, Secretary of Delegation 
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Hon. Mousa Al Wahsh, MP 
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14th PLENARY SESSION OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN 

19 – 21 February 2020, Athens, Greece 

Athens Marriott Hotel 
 

Agenda 
 

Wednesday 19 February 

    
 Arrival of National Delegations at the hotel 
  
16:00 38th Meeting of the PAM Bureau  

 Venue: “Delos” room  

   

17:00 – 19:00 Registration of participants to the plenary session  
Foyer of “Aegean Sea Ballroom 

 

   

19:15 Departure of the PAM Bureau members from the hotel to the restaurant 
  
20:00 Dinner for the PAM Bureau members offered by the Hellenic Parliament  

(venue Yacht Club Greece – 18 Karageorgi Servias street, Piraeus) 
  

Thursday 20 February 

    
09:00 Registration of participants 
 Venue: Foyer of “Aegean Sea Ballroom” 
    
10:00 Opening of the Plenary Session  
 Venue: “Aegean Sea Ballroom”  
  Welcome address by H.E. Constantine An. Tassoulas, President of the 

Hellenic Parliament 
 
Opening address by H.E. Sen. Alia Bouran, PAM President 
 
Welcome address by H.E. Elsa Papadimitriou, PAM former Vice President, 
former Vice President of the Hellenic Parliament 
 
Video-message by address by His Beatitude Ieronymos II, Archbishop of 
Athens and all Greece  
 
Message by H.E. António Guterres, Secretary General of the United 
Nations  

   
 Family photo  

 Coffee break (Lobby area)  

https://www.marriott.com/event-reservations/hotelQuickView.mi?propertyId=ATHAM&brandCode=MC&marshaCode=ATHAM
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11:00 Presentation of the work of the 1st Standing Committee on Political and Security-
Related Cooperation, and Activities for 2020  

 Chair: Hon. Pedro Roque (Portugal), President of PAM 1st Standing Committee 
    
  Keynote address by H.E. Atef Al Tarawneh, Speaker of the Jordanian 

House of Representatives, President of the Arab Inter-Parliamentary Union 
 
Keynote address by H.E. Hossam Zaki, Assistant Secretary-General, League 
of Arab States 
 
Keynote address by Dr J. Marianna Trias, Special Representative of the 
Director General, World Health Organisation 
 
Address by Prof. Harry Papasotiriou, Professor of International Relations 
at Panteion University, Director of the Institute of International Relations  

   
  Presentation of the Report and Resolution “Political and Security 

Developments in the MENA region”, prepared by Sen. Mohamed Alami 
(Morocco) and presented by Sen. Lhou Lmarbouh (Morocco), and voting on 
the Resolution  

   
  Presentation of the Report and Resolution “Countering the evolving threat 

of terrorism in the Euro-Mediterranean region”, prepared by Hon. Gennaro 
Migliore (Italy), and voting on the Resolution 

   
13:30 Lunch offered by the Hellenic Parliament  

Venue: Athens Marriot Hotel, “Corfu” room 
  
15:00 Presentation of the work of the 2nd Standing Committee on Economic, Social and 

Environmental Cooperation, and Activities for 2020 
 Chair: Hon. Karim Darwish (Egypt), President of PAM 2nd Standing Committee 
    
  Keynote address H.E. Mavroudis Voridis, Minister for Rural Development 

and Food, Hellenic Republic 
 
Keynote Address by Ms. Isabelle Durant, Deputy Secretary-General, 
UNCTAD  
 
Address by Mr. Gaetano Leone, Coordinator, UNEP/Mediterranean Action 
Plan-Barcelona Convention Secretariat 
 
Address by Mr Christos S. Zerefos, Head, Research Centre for Atmospheric 
Physics and Climatology, Academy of Athens 

   
  Presentation of the Report and Resolution “Failure of the COP25: the need 

to act”, prepared by Hon. Alain Perea (France), and voting on the Resolution 
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  Presentation of the Report and Resolution “Financial development and 
Micro, Small, and Medium Enterprise: Engines for the Euro-Mediterranean 
economic stability and growth”, prepared by Sen. Aurel-Horea Soporan 
(Romania), and voting on the Resolution 

    
17:30 End of working session 
  
19:15 Transfer from the hotel to the Restaurant  
  
20:00 Official dinner on the occasion of the 14th PAM Plenary Session hosted by the Head 

of the Greek delegation, Hon. Mr. Kellas Christos  
Venue:  LAED (1, Rigillis street, Athens) 

  
22:30 Return to hotel 
  
  

Friday 21 February 
  
09:00 Presentation of the work of the 3rd Standing Committee on Dialogue among 

Civilizations and Human Rights, and Activities for 2020 
 Chair: Hon. Yana Chiara Ehm (Italy), President of PAM 3rd Standing Committee  
 Venue: “Aegean Sea Ballroom”  
  Address by Hon. Dora Bakoyannis, Member of the Hellenic Parliament, 

Former Minister of Foreign Affairs of Greece, Former Mayor of Athens 
 
Address by Mr. Evangelos Venizelos, former Vice-President of the Hellenic 
Government, Professor of Constitutional Law, Aristotle University of 
Thessaloniki 
 
Address by Mr. Gianluca Rocco, Chief of Mission and Regional Response 
Coordinator, IOM Greece Mission, International Organisation for Migration  
 
Address by Mr. Vicente Miguel Garcés Ramón, President, Mediterranean 
Citizens’ Assembly Foundation 

   
  Presentation of the Report and Resolution “From crisis to governance of 

migration and refugee flows”, prepared by Hon. Ammar Moussi (Algeria), 
and voting on the Resolution 

   
  Presentation of the Report and Resolution “PAM MPs for Human Rights”, 

prepared by Hon. Sandrine Mörch (France), and voting on the Resolution  
   
11:00 Coffee break (Lobby area) 
  
11:15 Welcome ceremony for new PAM Associate Members  
  
11:30 2019 PAM Prize laureates Award ceremony 
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12:00 [Session for PAM parliamentary delegates only] 

Presentation of PAM 2020 Activities and financial report by Amb. Sergio Piazzi, 
PAM Secretary General 

  
13:00 Closing remarks 
   
  Sen. Alia Bouran, PAM President 
   
 Handover ceremony of the PAM Presidency 
   
13:30 Lunch offered by the Hellenic Parliament  

Venue: Athens Marriot Hotel, “Corfu” room 
   
 End of Plenary Session 
  
15:00 Departure from the Hotel for the guided visit tour in the Hellenic Parliament 
  
17:15 Return to the hotel 

 



 اخلامتة 

ن رئيسة امجلعية، يف لكمهتا اخلتامية، عن تقديرها للعمل اذلي قام به مجيع املشاركني واخلربات اليت أثروا هبا املناقشات. عىل الرمغ مالس يدة علياء بوران، أعربت 
م وامأمن واملعاير لسالالاختالفات يف اآلراء ووهجات النظر، فإن القمي والاحتياجات املشرتكة توحد املشاركني يف السعي من أجل اإلنسانية وحتقيق الازدهار وا

موضوعات النقاش مل الاقتصادية والاجامتعية العليا. إن العمل ادلؤوب والتفاين والاحرتاف اذلي أظهرته امجلعية يعد أساسا للخطوات اإلجيابية التالية. تش
 املس تدام هو لتنيامأساس ية الزناعات يف منطقة الرشق امأوسط، وادلعوة إىل اس تئناف احملاداثت من أجل حتقيق السالم وامأمن. وهناك إجامع عىل أن حل ادلو 

عن امتناهنا البالغ سة الاسرتاتيجية الوحيدة القابةل للتطبيق واليت جيب أن تأيت من الطرفني اإلرسائييل والفلسطيين دون تدخل من هجات خارجية. وأعربت الرئي 
امأمن ال للعمل اذلي مت بشأن سوراي وليبيا، وشددت عىل أن البحث عن فرص السالم وامأمن س يكون حمور معل امجلعية خالل العام املقبل، سواء يف جم

عىل قدر عال جدا من  ديدالس يرباين أو ماكحفة اإلرهاب أو الرخاء الاجامتعي. كام أعربت عن ترشفها البالغ خبدمهتا كرئيسة للجمعية وتسلميها املنصب إىل رئيس ج
 الكفاءة.

 حفل تسلمي رئاسة امجلعية

أشاد الرئيس اجلديد الس يد كرمي درويش )من مرص( ابمجلعية ابعتبارها املنتدى الربملاين العتيق 
للمنطقة امأورومتوسطية، وشكر سلفه عىل هجودها. وأشار إىل التحدايت اليت هتدد امأمن 
والاس تقرار وهجود التمنية يف دول البحر املتوسط، وحتديداً الرصاعات واإلرهاب والتطرف 
والهجرة غر الرشعية، ودعا الربملانيني إىل تنس يق امأنشطة واجلهود للتغلب عىل تكل التحدايت. 
يتطلع رئيس امجلعية اجلديد إىل تعزيز دور امجلعية يف ادلبلوماس ية الربملانية وتعزيز العالقات مع 
اجملالس الربملانية امأخرى اليت لها نفس امأهداف والتطلعات. واختمت لكمته بتقدمي الشكر لألمني 

 العام وأعضاء أمانة امجلعية عىل هجودمه.

أعلن امأمني العام عن تعديل يف مكتب امجلعية، وهو تويل الس يدة علياء بوران رئاسة اللجنة ادلامئة 
 امأوىل، وتويل الس يد بيدرو رويك رئاسة اللجنة ادلامئة الثانية.
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  9102حفل توزيع جوائز امجلعية لعام 
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 9102حفل توزيع جوائز امجلعية لعام 

 
 قامت الرئيسة وامأمني العام مبنح جوائز امجلعية إىل لك من:

 رئيس جملس النواب امأردين، تقديراً اللزتامه ودمعه لقمي ومناقشات وأنشطة امجلعية؛الس يد عاطف الطراونة،  •

ممثةل ابلس يد غايتانو ليون، منسق الربانمج، تقديرا جلهودها يف حامية البيئة البحرية والساحلية برانمج امأمم املتحدة للبيئة/خطة معل البحر املتوسط،  •
 وتعزيز التمنية املس تدامة؛

ختليدا ذلكرى الزتامه الس يايس كرئيس للوفد الفلسطيين ابمجلعية، وكدامع قوي للسالم يف الرشق امأوسط ومدافع عن حقوق   ،الس يد زهر صندوقة •
 الفلسطينيني. تسمل اجلائزة الس يد بالل قامس اذلي س يقوم بدوره بتسلميها مأرسة الس يد صندوقة؛

 أمني عام الاحتاد الربملاين العريب، تقديراً دلمعه املس متر للجمعية؛ ،الس يد فايز الشوابكة •

 سفر امجلعية املتجول وكبر املستشارين، تقديرا دلمعه الكبر لعمل أمانة امجلعية يف بوخارست؛ ،السفر إيوانس فلورين أوراكن •

ممثةل ابلربوفيسور مانويل أنطونيس، تقديراً لدلمع اإلنساين والطيب اذلي قدمته امجلعية لألطفال السوريني الربتغالية،  Cadeia Esperancaمجعية  •
 الالجئني املصابني بأمراض القلب يف امأردن.؛

يف ساحل العاج، تقديراً لعمهل يف توفر الرعاية الصحية واملياه الصاحلة للرشب يف ساحل  Akwamuالالجئ ومؤسس مجعية   ،الس يد كوايم سونغوان •
 العاج؛

، وتشجيع الابتاكر والاستامثر للرشاكت الصغرة واملتوسطة تقديرا اللزتاهما بتحفزي الاقتصاد يف منطقة البحر املتوسط  ،لالستامثر ANIMAش بكة  •
 والناش ئة؛

، ممثةل ابلس يد فيسنيت ميغيل غارسيس رامون، تقديرا اللزتام املؤسسة ابحلوار والامتسك الاجامتعي مؤسسة جملس مواطين ومواطنات املتوسط •
 والتعايش املشرتك؛ 

تقديراً لعمهل امأاكدميي كعضو يف كريس اليونسكو حول التطرف ووسائل التواصل الاجامتعي، ودوره يف تنظمي الندوة   ،الربوفيسور سرافني أالفا •
رشا دة امأورومتوسطية لتعزيز اخنراط النساء والش باب يف حماربة والعنف والتطرف. تسمل اجلائزة نيابة عنه زمالؤه ادلكتورة شفيعة جوادي والس ي

 يوسف جنم؛

 ممثةل برئيسها الس يد جراردو سوالرو ديل بورغو، تقديرا جلهودها الطبية والاجامتعية واإلنسانية حول العامل ،CISOMمنظمة  •

تقديرا ملساعدهتا للمهاجرين والالجئني يف تركيا. وقد تسمل اجلائزة نيابة عن املديرية الس يد املديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة ادلاخلية الرتكية،  •
 أاتي أوسلو، رئيس وفد تركيا دلى امجلعية؛

مسؤول الاتصال ابمجلعية الربملانية للبحر امأبيض املتوسط، ختليداً ذلكرى الزتامه وجمهوداته الس ياس ية من أجل حتقيق مس تقبل الس يد مارتن مياكليف،  •
 أفضل لشعوب منطقة البحر املتوسط. وقد تسمل اجلائزة رئيس وفد مالطا دلى امجلعية، واذلي س يقوم بدوره بتسلميها مأرسة مياكليف.

   

 حفل الرتحيب ابمأعضاء املنتس بني اجلدد دلى امجلعية

لكهنا ترتبط مبارشة بعمل  وسطاس تعرض امأمني العام النظام املعمول به يف امجلعية الربملانية للبحر امأبيض املتوسط لقبول عضوية ادلول اليت ال تطل عىل البحر املت
ية. وقامت الس يدة إميان جمع ومصاحل امجلعية يف الرشق امأوسط والعامل العريب. وعىل هذا امأساس، انضم اجمللس الوطين الاحتادي دلوةل اإلمارات العربية املتحدة لل 

ة امأوىل اليت يشارك فهيا ملر إجودي، القامئة ابمأعامل دلى اليوانن، بمتثيل اجمللس خالل اجللسة العامة للجمعية، وقام امأعضاء اآلخرون ابلرتحيب هبا، واكنت تكل ا
. إن الاهامتم املزتايد ابالنضامم إىل 9102اجمللس الوطين يف اجامتعات امجلعية بعد مذكرة التفامه اليت ذكرت الرئيسة أنه مت توقيعها بني اجلانبني يف أبوظيب يف يونيو 

اي والتحدايت الكبرة اليت قضاامجلعية هو تأكيد عىل قمية دورها الكبر يف امجلع بني ادلول ذات اآلراء واملبادئ اخملتلفة من أجل الوصول إىل تفامه مشرتك وحلول لل
 تواجه املنطقة.

 

 وحفل الرتحيب ابمأعضاء املنتس بني اجلدد دلى امجلعية 9102حفل توزيع جوائز امجلعية لعام 
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  والتصويت عىل القرارعرض تقرير وقرار حول "نواب امجلعية حلقوق اإلنسان"، من إعداد الس يدة ساندرين مورك )فرنسا(، 

أكدت املقررة أن التقرير يركز عىل املرأة والش باب واذلاكء الاصطناعي، وأشارت إىل دور النواب يف تعزيز احرتام 
حقوق اإلنسان يف لك جانب من جوانب العمل الترشيعي دون تقاعس. ومما يثر القلق بشلك خاص التقدم احملدود 

دوةل واحملتجزين  29للغاية يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة، وقضية أطفال مقاتيل تنظمي ادلوةل اذلين ينمتون إىل 
حاليا يف معسكرات يف شامل رشق سوراي والعراق، حيث يتعرضون للطقس البارد واملرض، وتُنهتك حقوقهم 
اإلنسانية امأساس ية بشلك يويم. إذا مل يمت معاجلة هذا الوضع، فسوف يصبح هؤالء امأطفال متطرفني وخطرين. 
يعلب الربملانيون دورا همام يف ضوء التأثر عىل حقوق اإلنسان. ودعت املقررة إىل اإلنفاذ الاكمل التفاقية حقوق 

 الطفل، من خالل وضع الش باب يف مصمي أي هجد يريم لتعزيز حقوق اإلنسان يف منطقة البحر املتوسط.

ينبغي عىل امجلعية أن جتري مزيدا من النقاش حول موضوع اذلاكء الاصطناعي اجلديد. وجيب عند مناقشة اخملاطر 
اليت يسبهبا اذلاكء الاصطناعي يف جمال حقوق اإلنسان والاقتصاد، مبا يف ذكل تشديد املراقبة، الاعرتاف بأن 
التطور الرسيع لذلاكء الاصطناعي ميكن أن يسهل تتبع امأنشطة اإلجرامية ويقللها كام يساعد يف ماكحفة التطرف. 
جيب ضامن حقوق املرأة يف اذلاكء الاصطناعي، حيث إن العمل يف هذا اجملال يمت إدارته وتشفره يف الغالب من 
قبل اذلكور. ويف اخلتام، اقرتحت املقررة تشكيل فريق معل يعمل عىل إبراز اآلاثر اإلجيابية اليت جيلهبا اذلاكء 

 الاصطناعي للمجمتع، ويقوم أيًضا بتحليل تأثر اذلاكء الاصطناعي عىل حامية حقوق اإلنسان، خاصة ابلنس بة للنساء وامأطفال.

 مناقشة عامة:

نطقة كثرا يف امل عىل أن احلرب اليت س ببهتا الوالايت املتحدة يف املنطقة يه السبب الرئييس للهجرة، وابلتايل نتج عهنا حاةل من انعدام امأمن. تتقاعس  امأردنشدد 
م حقوق اإلنسان، رتامعاجلة أس باب انعدام الاس تقرار والعيش الكرمي بسبب الظمل اذلي تواهجه الشعوب. يتعني عىل اجملمتع ادلويل دراسة أس باب العنف وعدم اح

 كام ينبغي عليه تعزيز المنو الاقتصادي والازدهار وامأمن.

رسائيلية إلالتأكيد عىل أن الاحتالل هو أعنف انهتاك حلقوق اإلنسان. ذلا، جيب عىل امجلعية أن تعمل مع امأمم املتحدة عىل ضامن احرتام السلطات ا فلسطنيأعادت 
جلدار العازل اذلي مينع  احلقوق اإلنسان. يتعني عىل اجملمتع ادلويل معاجلة انهتااكت حقوق اإلنسان، ومهنا مثال احلادث اذلي وقع أثناء زايرة رئيس فرنسا، وكذكل

 الفلسطينيني من الوصول إىل مؤسساهتم التعلميية.

امجلعية أن تأيت  أن العنف ضد املرأة ال يزال يشلك هتديًدا حقيقيًا يف املنطقة، مبا يف ذكل مالطا، واإلحصاءات يف هذا اجملال أقل من احلقيقة. جيب عىل مالطاذكرت 
اجلناة. جيب عىل أعضاء امجلعية  انةمبعاير وأن حتولها إىل إجراءات قانونية. إن العنف القامئ عىل نوع اجلنس ضد املرأة والعنف املزنيل يتطلب تدابر محلاية النساء وإد

 اذلين مه أيضا أعضاء يف جملس أورواب أن يلعبوا دورا حاسام يف هذا الصدد، مأن العنف ضد املرأة هو انهتاك غر مقبول حلقوق اإلنسان.

ط القانونية وابإىل أن دس تورها الوطين حيمي املرأة من العنف ويضمن حامية حقوق اجملمتع املدين ومشاركة املرأة يف الربملان. وبرمغ ذكل، ال تزال الضتونس أشارت 
زي عىل حقوق الشعب رتكتفتقر إىل التعامل مع العقبات يف هذا الصدد، ذلا ال بد من السعي إلجياد حلول من خالل النقاش يف احملافل ادلولية. من املهم أيضا ال

 الفلسطيين وحقوق النساء وامأطفال مأن انهتاك هذه احلقوق يؤدي هبم إىل الهجرة.

، 01عضًوا يف احلزب العريب املتحد يف الكنيست، وأن عدد مقاعدمه قد يرتفع إىل  01مارس ستشمل  9أن الانتخاابت الترشيعية املزمع إجراؤها يف  إرسائيلذكرت 
ىل الرمغ من اجلهود ، عحيث إن هلم حق املساواة يف املعامةل يف البالد. تس متر الهجامت الصاروخية املوهجة من قطاع غزة ضد املواطنني اإلرسائيليني بشلك يويم

 أنشطة إرهابية. مل  يفاملبذوةل إلنشاء منطقة عازةل عىل حدود القطاع. حىت السلطة الفلسطينية غر مسموح لها ابلتواجد يف غزة، وإرسائيل تعتقل فقط املتورطني
، رمغ أن ذكل هو السبيل الوحيد للميض قدما يف حتقيق السالم القامئ عىل حل ادلولتني.قرأ امأمني العام 9101جتر أي مفاوضات مبارشة مع فلسطني منذ عام 

 4مرشوع القرار مع التعديالت املقرتحة، ومت إعادة صياغة عدة فقرات متشاهبة أو دجمها. ومت اعامتد مرشوع القرار ابمأغلبية.

 

 أعامل اللجنة ادلامئة الثالثة 

اض من إرسائيل؛ مت تعديل الفقرة الثالثة واعامتدها؛ مت اعامتد الفقرة الرابعة؛ مت اعامتد الفقرة رت مت إعادة صياغة الفقرة )أ( وتعديل الفقرة )ب( واعامتدهام؛ مت اعامتد الفقرتني )ج( و)د(؛ مت دمج الفقرتني )ز( و )ح( واعامتدهام ابع 2
  مت اعامتد الفقرة الثانية عرشة؛ مت إعادة صياغة الفقرة الثالثة عرشة واعامتدها. سط؛اخلامسة؛ مت دمج الفقرتني السادسة والثامنة وإحالهتام إىل اللجنة ادلامئة امأوىل للمناقشة الشامةل حول معلية السالم يف الرشق امأو 
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نشأ. متر تونس امل الهجرة أحد التحدايت الرئيس ية اليت تتطلب تعزيز التعاون بني البدلان. جيب مساعدة البدلان املضيفة من خالل حتفزي التمنية يف بدلان تونس اعتربت 
مبرحةل انتقالية دميقراطية وحتتاج إىل املساعدة ملواهجة التحدايت احلالية. تأمل تونس أن يمت مساعدة فلسطني لضامن 
مس تقبل مرشق لش باهبا. تدعو تونس إىل إجراء حتقيق يف غرق هماجرين تونس يني يف البحر ومه يف طريقهم إىل 

 إيطاليا.

إىل حماربة الهجرة غر الرشعية من خالل معاجلة امأس باب اجلذرية لها، وذكل من خالل حتقيق  قربصدعت 
السالم واملسامهة يف خلق جممتعات مزدهرة يف بدلان 
املنشأ. جيري التنس يق لتلبية الاحتياجات اإلنسانية 
وحقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني. إن قربص مثقةل 
كدوةل صغرة واكقتصاد، مما جيعل التاكمل الاجامتعي 
للمهاجرين فهيا أمرا صعًبا، كام توجد هبا ظاهرة رهاب 
امأجانب. من الصعب إدارة تدفق الالجئني 
الفلسطينيني عرب تركيا، حيث ال تزال تركيا تس يطر عىل 
جزء من اجلزيرة. ومبا أن قربص تتحمل عبئًا كبًرا بسبب نقص ادلمع املايل، فإهنا تدعو إىل التضامن 

 واملساعدة يف تقامس امأعباء الس تقبال عدد ميكن التحمك فيه من الالجئني.

بشلك كبر بسبب موقعها اجلغرايف ومساحهتا ومواردها احملدودة، ويه حباجة إىل مزيد من  مالطاتأثرت 
املساعدة ملواهجة حتدي املهاجرين العابرين يف طريقهم إىل حياة أفضل يف أورواب. أشار إعالن فاليتا لعام 

إىل القلق جتاه الزايدة الكبرة يف تدفقات الهجرة وخطر إساءة معامةل واس تغالل املهاجرين. إن  9101
امأولوية القصوى يه إنقاذ امأرواح والقيام بلك ما هو ممكن إلنقاذ املهاجرين وحاميهتم. لقد أظهرت 
الرتكيبة الساكنية املتغرة يف أورواب وش يخوخة الساكن هبا أنه إذا متت إدراة مسأةل الهجرة بشلك 
حصيح فإنه ميكن حتويلها من هتديد إىل فرصة لتحقيق المنو الاقتصادي. يس تحق مجيع العامل أن 

 يُعاملوا بكرامة وأن تمت حامية حقوقهم اإلنسانية امأساس ية.

إىل التعاون وحتقيق التوازن بني القانون ادلويل وتنفيذ القرارات، والالزتام بقرارات  فلسطنيدعت 
امأمم املتحدة ومبادئ القانون ادلويل، وإجياد حلول لألس باب اجلذرية للهجرة. وأشارت عىل وجه 

عاًما. حتتاج دول جنوب  29مليون الجئ فلسطيين تركوا وطهنم منذ  5.1اخلصوص إىل حال 
املتوسط إىل املساعدة، وجيب حل الزناعات املتفرقة يف املنطقة، كام جيب تقدمي املزيد من ادلمع 
لألردن ولبنان وتركيا. إن فلسطني ممتنة لرئيس امجلعية ودولها امأعضاء دلمعهم لواكةل امأونروا، لكهنا 

 تطالب ابملزيد من املساعدة. لن حتل مشالك الفلسطينيني إال عند عودهتم إىل وطهنم.

مقاتيل  الس ياسة اس تقبال املهاجرين اليت تتبعها فعاةل، عىل الرمغ من عدم وجود العديد من املهاجرين أو الالجئني عىل أراضهيا. هناك من بني أطف الربتغالاعتربت 
ا فإن اندماهجم يف ، ذلتنظمي ادلوةل من مه من أصل برتغايل، وهذه قضية حساسة حتتاج إىل معاجلة. يرغب العديد من الالجئني يف العبور إىل بدلان شامل املتوسط

 اجملمتع الربتغايل يشلك حتداًي، عىل الرمغ من ذكل أمر قامئ مع احرتام حقوق اإلنسان اخلاصة هبؤالء الالجئني.

هامتما خاصا ا عىل أمهية امليثاق العاملي للهجرة، وأعربت عن أملها يف أن تقوم احلكومة اإليطالية ابلتوقيع عليه يف املس تقبل القريب. تويل إيطاليا إيطالياأكدت 
س ية، كام رأينا مؤخًرا يف ساابلعالقات مع بدلان املنشأ والوصول عىل أساس مبدأ املساواة يف الكرامة والتعاون. يُعد اس تخدام املهاجرين كدروع برشية أمرا ابلغ احل 

سامح مع الت ليبيا وسوراي. من الرضوري وضع س ياسة للهجرة حترتم حقوق اإلنسان امأساس ية هبدف معاجلة هذه القضية بشلك مناسب، ولكن ال ينبغي أبًدا 
 اس تخدام الناس مأغراض احلرب.

هماجر من أفريقيا مت دجمهم يف اجملمتع املغريب. هناك تدابر  21,111. ويس تضيف املغرب حاليا حوايل 9102إىل امليثاق العاملي للهجرة املوقع يف عام  املغربأشار 
صارمة للغاية ملاكحفة الاجتار ابلبرش، حيث إن هناك صةل بينه وبني اإلرهاب. يويل املغرب اهامتما 
كبرا بعالقاته مع بقية بدلان أفريقيا من خالل هنج متوازن يف برامج الاستامثر والتمنية لوضع حد 
للهجرة، عىل الرمغ من أن املشلكة ليست اقتصادية فقط. ترتبط مسأةل حل أزمة الهجرة غر 
الرشعية ابلقوانني احمللية لبعض البدلان اليت ال تسمح للمهاجرين ابلبقاء عىل أراضهيا. جيب 
مساعدة بدلان جنوب املتوسط عىل استيعاب املهاجرين اذلين يبحثون عن حياة أفضل. كام جيب 
مساعدة ادلول امأفريقية عىل الاس تفادة بشلك أفضل من رأس مالها البرشي ومنع جهرة العقول 

 وحتقيق تمنية واس تقرار أفضل.

قرأ امأمني العام النص مع التعديالت املقرتحة وكذكل قرار املقرر بشأن إعادة صياغة بعض هذه 
 1التعديالت أو دجمها. ومت اعامتد مرشوع القرار ابمأغلبية.

 

 

 

 

 

 أعامل اللجنة ادلامئة الثالثة 
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ىل وضع لك بدل ومس توى ا عجمللس أورواب يه منتدى مس تقل مفتوح أمام اجملمتعات املدنية لدلول امأعضاء. كام ميكن أن تكون قميته املضافة هدفًا للجمعية، اعامتدً 
 ادلميقراطية واحرتام س يادة القانون وحقوق اإلنسان فهيا.

 رئيس البعثة ومنسق خطة الاس تجابة اإلقلميية للمنظمة ادلولية للهجرة يف اليوانن، أن قضية الهجرة هممة للغاية يف اليوانن مأهنا قضية  ،الس يد جيانلواك روكوأوحض 
س ياس ية يف املقام امأول. اكنت مسأةل الهجرة تُعاجل يف املايض بدون قرار س يايس إىل أن مت 
توقيع الاتفاق بني الاحتاد امأورويب وتركيا، ومسحت أملانيا ابلسامح ملليون هماجر ابدلخول إىل 
أراضهيا، وأغلقت بعض دول غرب البلقان حدودها. اآلن جتاوزت اخملاوف امأمور التنفيذية 
من أجل الس يطرة عىل تدفقات املهاجرين، مثل اإلجراءات اليت تُتخذ عىل احلدود وما تقوم به 
الرشطة. يُعد الوضع يف اجلزر اليواننية مثااًل عىل الفشل الواحض لالحتاد امأورويب أو الس ياسة 
العامة املتخذة يف هذا الصدد، وليس امأمر مرتواًك لليوانن أو إيطاليا للتعامل مبفردها مع 
التدفقات الكبرة للمهاجرين دون دمع س يايس الزم عىل مس توى الاحتاد امأورويب. جيب أن 
تسعى دول أخرى الس تضافة املهاجرين. إن المتيزي بني املهاجرين والالجئني ال يغر من حقوق 
امأشخاص أو املعاير ادلنيا اليت جيب الالزتام هبا. هناك حاجة إىل س ياسات جهرة شامةل، 
وليس فقط اس تخدام قوات الرشطة وإعادة املهاجرين قرساي. إن امليثاق العاملي بشأن الهجرة 
هو امأداة اليت جتمع بني لك ادلول ملعاجلة تدفقات الهجرة. من الرضوري العمل عىل إدارة 

ملاانت للعمل مًعا من الرب الهجرة من خالل هنج تتبناه معظم حكومات املنطقة. وجيب أن يشمل هذا الهنج اجملمتع املدين ومنظامت الش تات والقطاع اخلاص والنقاابت و 
دوةل، مهنا رصبيا ومقدونيا الشاملية. من  99أجل معاجلة قضية الهجرة وإجياد حلول شامةل لها. وافقت اللجنة التنفيذية للميثاق العاملي عىل اختبار هذا الهنج يف 

. ذلا، جيب إلقاء جئنيالرضوري تعميق احلوار بني الربملانيني حول ظاهرة الهجرة، حيث ميكن أن يسامه ذكل يف التقدم الاقتصادي والاجامتعي لدلول املضيفة لال
 نظرة فاحصة عىل تلكفة وفائدة الهجرة.

رئيس مؤسسة جملس مواطين ومواطنات املتوسط، عىل اجلانب اجليوس يايس ملنطقة البحر املتوسط الس يد فيسنت ميغويل غارس يه رامون، من جانبه، ركز 
دوةل  91اء من أعضوالتفاواتت الاقتصادية داخل البدلان نفسها وبني دول شامل وجنوب املتوسط. جيب معاجلة امأس باب اجلذرية لتدفقات الهجرة. دلى املؤسسة 

ة الربملانية هممة للغاية اس يمتوسطية، ويه اآلن مراقب دلى امجلعية الربملانية للبحر امأبيض املتوسط. حتاول املؤسسة ممارسة دبلوماس ية امأشخاص اذلين تعد ادلبلوم
هذا التنوع هو هوية منطقة البحر ت. ابلنس بة هلم. إن دبلوماس ية اجملمتع املدين يه القوة احلقيقية، ويه حتتاج إىل حوار بني املواطنني، مع مراعاة امأداين واإليديولوجيا

ة، تُعد الاتصاالت وجيب حاميته. إن دميقراطيتنا عىل احملك، وجيب أن حنمهيا حىت ال يصبح الاحتاد امأورويب حصنا حماطا ابمأسوار. ابلنس بة للمؤسس املتوسط 
املنطقة والاحتاد امأورويب  والعمل سواي مع امجلعية ومواطينوالاجامتعات مع امجلعية ذات قمية كبرة. حنن حباجة إىل زايدة التفاعل بني مدن ومناطق البحر املتوسط 

 وأفريقيا وجملس أورواب.

 

  والتصويت عىل القرارالس يد عامر مويس )اجلزائر(، من إعداد عرض التقرير والقرار "من امأزمة إىل إدارة الهجرة وتدفقات الالجئني"، 

إىل  أن القرار يركز عىل عدم وجود س ياسات متفق علهيا داخل الاحتاد امأورويب الس يد عامر مويس أشار 
للتعامل مع املهاجرين اذلين تس تضيفهم يف الغالب ادلول منخفضة ومتوسطة ادلخل يف املنطقة. لقد وصلت 

مليون الجئ إىل مس توى حرج. ذلا، جيب عىل الاحتاد امأورويب  0.2املشالك املتعلقة بإعادة توطني وعودة 
اعامتد س ياسات منسقة تقوم عىل التضامن وتقامس امأعباء. وجيب عىل ادلول الامتناع عن إعادة املهاجرين اذلين 

طفل املولودين  2,111قد يتعرضون النهتاك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم حال عودهتم. وجيب معاجلة قضية الـ 
ملقاتلني أجانب من تنظمي ادلوةل يف سوراي بشلك عاجل، وذكل مضن الترشيعات الوطنية ذات الصةل. كام جيب 
دمع ادلور الاجامتعي لألونروا للمساعدة يف احلفاظ عىل الاس تقرار اإلقلميي. جيب عىل البدلان ماكحفة هتريب 
املهاجرين، كام يقع عىل عاتقها مسؤولية جامعية لتوفر اخلدمات امأساس ية لالجئني. وفامي يتعلق مبرشوع القرار، 
قدم املقرر رشحا مفصال حول خمتلف التعديالت واملالحظات الواردة، وأوحض أنه إىل جانب بعض التعديالت 
اليت س ُتعرض عىل اللجنة ادلامئة امأوىل بسبب طبيعهتا، ميكن اإلبقاء عىل معظم التعديالت متاش يا مع الاتفاقيات 

 ادلولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ومسأةل الهجرة اآلمنة.

 مت فتح ابب التعليقات قبل الرشوع يف التصويت.

 مناقشة عامة:

مليون هماجر.  99٪ من حوايل 11أكرث من  021دوةل من أصل  99عىل رضورة معاجلة قضية الهجرة من خالل تقامس امأعباء، حيث تس تقبل امأردن شدد 
مليون الجئ فلسطيين. لقد وصل هذا الوضع إىل نقطة  9.1٪ من الاقتصاد العاملي، أكرث من مليون هماجر ابإلضافة إىل 0يس تضيف امأردن، اذلي ميثل أقل من 

مليار دوالر أمرييك عىل امأقل  0.1الغليان ويتسبب يف حدوث توترات س ياس ية، حيث ال يس تطيع امأردن حىت توفر اخلدمات امأساس ية. هناك حاجة ماسة إىل 
 س نواي. من امأمهية مباكن معاجلة امأس باب اجلذرية للحروب والسعي لوقف إطالق النار وتقدمي املساعدات للبدلان املضيفة.

دوةل خمتلفة، إىل جانب احلصار املفروض عىل  21عىل رضورة مناقشة امأس باب اجلذرية للهجرة واليت تمتثل يف امجلاعات اإلرهابية اليت تدمعها سوراي وشددت 
 ة الناس إىل الهجرة.حاجسوراي. وانشدت سوراي مجيع ادلول اليت تدمع هذه الظاهرة برفع احلصار الاقتصادي من أجل إعادة احلياة إىل طبيعهتا وإعادة امأمن ووقف 

مليون الجئ سوري، وتس توعب أكرث من مليون طفل سوري يف نظاهما التعلميي. بعد إنشاء منطقة آمنة يف شامل سوراي، بدأ حوايل  1.1أكرث من تركيا تس تضيف 
وعد به.  ماالجئ يف العودة. لقد فشل الاحتاد امأورويب يف هذه املأساة، وكذكل يف تنفيذ الاتفاقية املوقعة مع تركيا، حيث سامه فقط بأقل من نصف  111,111

راي من أجل سو  هناك حاجة إىل إجراء عاجل لتقامس امأعباء، فالهجرة مشلكة عامة وجيب إدارهتا بشلك حصيح. وهناك حاجة ملحة للوصول حلل سلمي لألزمة يف
 ته.اماوقف نزيف ادلم هناك. وفامي يتعلق مبرشوع القرار، طلبت تركيا حذف أو تعديل الفقرة العارشة مأن الاحتاد امأورويب ينبغي أن يفي ابلزت 
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 9191عرض أعامل اللجنة ادلامئة الثالثة للحوار بني احلضارات وحقوق اإلنسان، وأنشطة عام 

يف ا ، رئيسة اللجنة ادلامئة الثالثة ابمجلعية، إىل أن الهجرة تُعد واحدة من أمه القضااي ابلنس بة لبدلان امجلعية، وأهنا تشلك حتداي كبر الس يدة ايان كيارا إمي )إيطاليا(أشارت 
قع، وموجات الزنوح وأورواب وأفريقيا بشلك عام. ويُعد عدم الاس تقرار يف منطقة الرشق امأوسط، والرصاع يف ليبيا وسوراي، والفقر املدمنطقة البحر املتوسط 

هاجرين الاقتصاديني، امل  الكبرة، والرصاع منخفض املس توى يف منطقة الساحل من امأس باب الرئيس ية للهجرة. ونظًرا مأن نظام اللجوء غر املرن يف أورواب ال يشمل
مفن امأمهية مباكن جتاوز اتفاقية دبلن والعمل حنو هنج مشرتك للتمنية 
الاجامتعية والاقتصادية يف أفريقيا. جيب أن نويل اهامتما خاصا 
ابلرصاعات منخفضة الشدة يف منطقة الساحل واليت تؤدي إىل موجات 
نزوح من أفريقيا إىل أورواب، حبيث ميكننا توقع وإدارة هذا الزنوح 
بشلك أفضل. ركز املؤمتر الربملاين اذلي نظمته امجلعية يف أنقرة بشأن 
العالقة بني حراكت الهجرة وامأمن عىل أس باب الهجرة، وانقش مصر 
آالف امأطفال اذلين ودلوا ملقاتلني من تنظمي ادلوةل واذلين يعيشون يف 
معسكرات الاحتجاز يف سوراي. ويف هذا الصدد، أعربت منظمة 
اليونيسف عن اس تعدادها للعمل مع امجلعية من أجل الوصول إىل حل 
عاجل لهذه املسأةل. وأعقب اجامتع أنقرة زايرة إىل خممي الالجئني يف 
غازي عنتاب، حيث اس تقبل ساكن تكل املدينة البالغ عددمه مليوين 

الجئ من سوراي. وس ُيعقد مؤمتر ملتابعة  211,111نسمة أكرث من 
اجامتع أنقرة يف طنجة يف شهر مارس القادم، وسيس تعرض هذا املؤمتر 
التقدم احملرز منذ اعامتد الاتفاق العاملي بشأن الهجرة، وسوف يركز 
بشلك خاص عىل تدفقات الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة 
الساحل إىل أورواب. واصلت امجلعية معلها يف جمال حامية حقوق 
اإلنسان، ونوقش هذا املوضوع يف الاجامتع املشرتك بني امجلعية وجملس 

مفوضية امأمم املتحدة ة و أورواب اذلي عقد يف سرتاس بورغ بشأن ماكحفة اإلرهاب والتكنولوجيا اجلديدة. تركز رشااكت امجلعية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتمني
ئق اليت حتول دون التوظيف عواحلقوق اإلنسان ومفوضية امأمم املتحدة لشؤون الالجئني وامأونكتاد ومنظمة التجارة العاملية عىل تعزيز اإلجراءات الترشيعية إلزاةل ال

يف سالم. ستشارك امجلعية ال  وتوفر س بل العيش الكرمي للناس. إن تعزيز احلوار بني الثقافات وامأداين واجملمتعات، ال س امي بني الش باب، يُعد وس يةل مبارشة لتحقيق
، أحدهام حول 9190  يف القضاء عىل التطرف. وسوف تنظم امجلعية اجامتعني هممني يف عامورشة معل ينظمها حلف الناتو حول دور املرأة يف منطقة البحر املتوسط 

ن فرص التدريب للطالب  مالرتاث الثقايف واآلخر حول احلوار بني امأداين أو حول دور املرأة يف الس ياسة يف منطقة البحر املتوسط. قامت امجلعية بتوفر عدد كبر
 من الك ضفيت البحر املتوسط، مبا يف ذكل إرسائيل وفلسطني، هبدف تعزيز التفاعل بني الباحثني الش باب واجلامعات.

عضو الربملان اليوانين ووزيرة خارجية اليوانن السابقة ومعدة أثينا السابقة، إن نوااي الاحتاد امأورويب من وراء املبادرات الس يدة دورا ابكواينيس، من جانهبا، قالت 
خالل الاحتاد من أجل  من اخملتلفة اكنت جيدة، لكهنا ليست متأكدة من أن هذه املبادرات حققت النتاجئ املرجوة مهنا. وأشارت إىل حماوةل توس يع التعاون اإلقلميي

والاقتصادي بني الاحتاد  ، وفشلها بسبب التوترات ادلاخلية. وأشارت إىل أن التعاون الس يايساملتوسط ملعاجلة مجيع القضااي الرئيس ية اليت هتم دول البحر املتوسط 
امأورويب وأعضاء اجلنوب ال يرىق للطموحات وجيب معاجلته حتت مظةل س ياس ية. إن مجيع دول البحر املتوسط 

الساحلية يه جزء من منطقة واحدة، ومن املهم أن يكون هناك هوية متوسطية مشرتكة واحدة. ال يزال البحر 
مبثابة مفرتق طرق للغات والشعوب، حيث تلتقي دول الشامل املتقدمة بدول اجلنوب النامية. وتشمل املتوسط 

التحدايت حتقيق منو اقتصادي وتمنية يف دول اجلنوب، ومعاجلة تغر املناخ، وتعزيز التفامه بني الثقافات لسد الفجوة بني 
ثقافات واقتصادات دول الضفتني. جيب الاهامتم بلك الالجئني وليس فقط الالجئني السوريني، ومعاجلة امأس باب 
اجلذرية، ورفع مس توى الوعي حول نطاق هذه املشلكة اليت متتد إىل خماميت الالجئني يف لبنان وامأردن وتركيا. يصل 

هماجر إىل اليوانن يوميًا، وقد وصل تدفق الالجئني إىل اجلزر حدا ال يطاق. إن أورواب مل تف ابلزتاماهتا  111حوايل 
وتؤجل حل املشلكة. ما هو مطلوب بشلك عاجل اآلن هو تبين س ياسة أوروبية حقيقية للتعامل مع قضية املهاجرين 
والالجئني يف لك بدل، حيث قد تكون بعض اخملاميت يه سبب املشالك. من غر املتصور أن ترتك أورواب أطفااًل يف 
اخملاميت وال تعيدمه إىل أوطاهنم بسبب أهنم من أبناء مقاتيل تنظمي ادلوةل. هناك حاجة إىل س ياسة موحدة بشأن تقامس 

وأورواب، وميكن للجمعية امأعباء بني ادلول امأوروبية، إىل جانب إطار تعاون أفضل بني دول البحر املتوسط 
 والربملاانت املعنية أن تلعب دوًرا همًما يف هذا الصدد.

النائب السابق لرئيس احلكومة اليواننية وأس تاذ القانون ادلس توري جبامعة أرسطو يف سالونيك حاليا، إىل أن امجلعية أصبحت الس يد إيفاجنيلوس فينزييلوس، وأشار 
أمه منتدى برملاين للحوار بني دول املنطقة وأورواب وأفريقيا. تعد اليوانن البوابة الرئيس ية للهجرة يف رشق 
البحر املتوسط. جيب معاجلة امأس باب اجلذرية للهجرة وتدفقات الالجئني، وتشمل هذه امأس باب احلرب 
والفقر والاستبداد وتغر املناخ وخطر امأوبئة. إن الاهامتم بأفريقيا هو الرهان اذلي حتتاجه أورواب يك حتقق 
فوزا يف س ياس هتا اخلارجية، واليت يمت اختبارها بسبب عدم احلسم يف س ياسة الوالايت املتحدة. هناك حاجة 
لالستامثر يف مناطق الرصاع هذه، لصاحل امأمن يف أورواب وبدلان املنشأ نفسها. إن معاجلة قضااي امأقليات 
والتعايش بني امأطراف اخملتلفة بتحزيها وسوء فهمها للهوايت التارخيية وادلينية والوطنية، مع وجود اختالالت 
اجامتعية غالًبا، أمر ابلغ امأمهية. إن حتول اجلرمية املنظمة والقرار امأخر للمحمكة امأوروبية حلقوق اإلنسان 

من الاتفاقية من خالل إجراء  2اذلي يدين الرتحيل امجلاعي لألجانب أمران همامن. ذلا، جيب تنفيذ املادة 
امأوروبية وغر قانوين لطلب اللجوء يف البدل املعين. جيب مناقشة هذه املسأةل بني دول البحر املتوسط 

ا، حيث إن امجلعية الربملانية قضً امأوروبية. هناك مالحظة أخرة تتعلق حبقوق اإلنسان بشلك عام وادلور املهم اذلي ميكن أن تلعبه الربملاانت، واذلي ميكن أن يكون متنا
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لالستامثر. وفامي يتعلق ابلتعديالت اليت اقرتحهتا فلسطني عىل مرشوع القرار، تقرر إحاةل تكل  ANIMAوامأونكتاد وصندوق النقد ادلويل والبنك ادلويل وش بكة 
قتصادية مرنة وموثوق هبا، ت االتعديالت إىل اللجنة ادلامئة امأوىل ابلنظر إىل أمهيهتا الس ياس ية. يقرتح مرشوع القرار تعزيز الس ياسات العامة وصوال إىل أطر س ياسا
 ار بني الربملاانت.حلو ومواصةل العمل بشأن الاجامتع حول أسواق رأس املال البديةل يف ميالنو ودمع منظمة التجارة العاملية يف حل القضااي احلالية من خالل ا

سطني إىل اللجنة ادلامئة امأوىل فل  مت طرح مرشوع القرار، مع تعديالت اقرتحهتا اجلزائر، للتصويت ومت اعامتده ابإلجامع، كام تقرر إحاةل التعديالت القمية اليت اقرتحهتا
 للمناقشة خالل الاجامتع املقرتح حول معلية السالم يف الرشق امأوسط.
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منسق برانمج امأمم املتحدة للبيئة/خطة معل البحر املتوسط، يف لكمته إىل ادلول الساحلية الس يد غايتانو ليون، أشار 
ودول الاحتاد امأورويب املدرجة يف خطة العمل، وسلط الضوء عىل حتدايت كسب العيش املس متد من البحر يف  90الـ 

من حكومات ادلول املعنية اختاذ املزيد من اإلجراءات منطقة البحر املتوسط. يتطلب الوضع احلايل للبحر املتوسط 
ة انيدلمع وتنفيذ الزتاماهتا، مما يتطلب التعاون مع الربملانيني. يؤمن برانمج امأمم املتحدة للبيئة إميااًن راخًسا بدور امجلعية الربمل

يف حتقيق الس ياسات املتفق علهيا واملساعدة يف حتقيق التمنية املس تدامة. هناك حاجة إىل للبحر امأبيض املتوسط 
س ياسات اكفية إلنشاء اقتصادات خرضاء، ال س امي اقرتاح حتديد البحر املتوسط مكنطقة للتحمك يف الانبعااثت ومكنطقة 
جتريبية للحد من نقل أكس يد الكربيت عرب البحر. كام أن هناك حاجة إىل تغير مهنجي للحد من القاممة البحرية واإلفراط 
يف صيد امأسامك وتأثرات تغر املناخ. وهناك أيضا حاجة إىل زايدة التنوع البيولويج. س يواصل برانمج امأمم املتحدة 
للبيئة/خطة معل البحر املتوسط دمع الرشاكء املتعاقدين، وميكنه مساعدة امجلعية والربملاانت الفردية عىل حتقيق أهداف 

 امأطراف املتعاقدة.

، الرئيس املشارك لهيئة امجلعية املعنية ابلتجارة والاستامثر، إىل التحدايت اليت تواهجها أورواب يف خضم التطورات العاملية، )إيطاليا(س ينتميرو جوليو أشار الس يد 
: إطالق منصة سوق انش ئة 9102وقدم رشحا حول املرشوعات اليت نوقشت خالل اجامتع امجلعية حول أسواق رأس املال البديةل اذلي ُعقد يف ميالنو يف يوليو 

تمثرين من دول ، وإنشاء صندوق استامثري اجامتعي، وإنشاء صندوق إقلميي لكي. ويس تلزم هذا إنشاء ش بكة مؤهةل مع رشاكء ومس ملنطقة البحر امأبيض املتوسط

خمتلفة، من خالل منصة رمقية متكّن رواد امأعامل من إطالق دعواهتم للحصول عىل رأس املال مبوجب خطط 
حمددة مس بقًا مجلع امأموال من أحناء املنطقة امأورومتوسطية وخارهجا. وهبذه الطريقة، يمت تقليل املسافات 
وكذكل التاكليف امأولية املتعلقة ابلطرق التقليدية مجلع امأموال، وميكن للمنطقة الاس تفادة من اقتصادات 
احلجم، ودمج املبادرات وامأسواق احمللية للرشاكت الناش ئة. ميكن للجمعية تسهيل صندوق الاستامثر 
الاجامتعي من أجل الاستامثر يف امأسواق النامية وامجلع بني امأهداف املالية وامأهداف املس تدامة حلاالت 
الطوارئ الاجامتعية اإلقلميية. ميكن لصندوق المتويل اإلقلميي اللكي أيًضا تعزيز التنس يق يف حتديد امأهداف 
والفرص عىل املس توى اإلقلميي اللكي ليس فقط عىل املس توى احمليل. وسيبدأ تنفيذ هذه املرشوعات خالل 

 .9191يوليو  01و 2الاجامتع املقبل اذلي س ُيعقد يف ميالنو يويم 

الس يد آالن براي من إعداد عرض التقرير والقرار حول"فشل املؤمتر اخلامس والعرشين مأطراف اتفاقية امأمم املتحدة بشأن تغّر املناخ: احلاجة إىل العمل"، 
  والتصويت عىل القرار)فرنسا(، 

إن تغر املناخ خيرتق مجيع اجملمتعات ويتسبب يف حدوث موجات من الهجرة، متوقعا أن يصبح تغر املناخ أحد امأس باب الس يد آالن براي خالل العرض، قال 
الرئيس ية للرصاعات. ودعا الس يد براي زمالئه الربملانيني إىل التعامل مع ظاهرة تغر املناخ جبدية واختاذ إجراءات يف أرسع 
وقت ممكن بشأن أنظمة دارة النفاايت املشرتكة واحمللية، كام هو احلال يف فرنسا، مع سن ترشيعات خاصة يف هذا اجملال. 
جيب النظر يف مناذج منو اقتصادي مناس بة ملنطقة البحر امأبيض املتوسط. عىل الرمغ من أن املؤمتر اخلامس والعرشين 
مأطراف اتفاقية امأمم املتحدة بشأن تغّر املناخ مل يثبت جناحه مقارنة ابملؤمترات السابقة، إال أنه شلك فرصة جيدة للنقاش 
بسبب نس بة املشاركة العالية فيه والعديد من الاجامتعات اجلانبية اليت ُعقدت عىل هامشه. كام اتفقت اجملموعات اإلقلميية 
يف املؤمتر اذلي ُعقد يف مدريد عىل اختاذ مبادرات مشرتكة، وهو ما مل حيدث يف املؤمترات السابقة. من املهم أن يكون 
هناك هنج مشرتك بشأن تأمني موارد املياه وختزين وإنتاج الطاقة الشمس ية ونظام تنبيه يف حاةل الفيضاانت أو اجلفاف. 
وقّدم الس يد براي الشكر للمندوبني عىل تعليقاهتم حول التقرير والقرار، وأكد أن الاقرتاحات قد أدرجت يف مرشوع 

 القرار اذلي ُطرح للتصويت.

اع"، واقرتح إدراج لكمة لرص إىل جانب التعديالت يف مرشوع القرار، أيّد املقرر نًصا إضافيًا من تركيا يف الفقرة الاس هتاللية )ز( "واذلي قد يكون أيًضا مصدًرا ل
 "املس تدام" قبل لكمة "التحسني" "يف الفقرة السادسة.

ّر املناخ ابإلجامع، وكذكل تغ وهبذه التعديالت واإلضافات، مت اعامتد مرشوع القرار بشأن متابعة نتاجئ املؤمتر اخلامس والعرشين مأطراف اتفاقية امأمم املتحدة بشأن
 الاتفاق عىل رضورة تعزيز العمل املنايخ.

، إعداد طي"عرض تقرير وقرار حول "التمنية املالية واملؤسسات متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة: حمراكت الاس تقرار والمنو الاقتصادي امأورومتوس
  والتصويت عىل القرارالس يد أوريل هوراي سوبوران )رومانيا(، 

يف جماالت تكنولوجيا املعلومات والصناعات  9102أشار املقرر إىل الربانمج الوطين اذلي أطلقته رومانيا يف عام 
اإلبداعية واخلدمات وقطاعات التجارة من أجل املساعدة يف توفر املزيد من الوظائف. لقد أصبحت القيود املالية 
عىل الرشاكت الصغرة واملتوسطة والناش ئة يف املنطقة امأورومتوسطية مشلكة مزمنة. تلعب الرمقنة والتكنولوجيا 
اجلديدة دوًرا رئيس ًيا يف تطوير مناذج أعامل أكرث مشواًل للوصول إىل املزيد من املناطق الريفية وتسهيل حصول 
رجال امأعامل الش باب عىل ائامتن بديل. تس تطيع التكنولوجيا املالية تسهيل عرض ائامتين مرصيف جديد وقنوات 
إقراض كوسائل بديةل للمتويل. يُعد أمن الطاقة عامال همام الس تقرار منطقة البحر املتوسط، ذلا حيتاج صانعو 
الس ياسات ومنظمو الطاقة إىل العمل مًعا العامتد إطار ترشيعي حديث ومنسق مع مراعاة التكنولوجيا اجلديدة 
واملزعزعة. تُعد الرشااكت أمرا همام للجمعية، مثل رشاكهتا مع فرقة العمل املعنية ابلرشاكت الصغرة واملتوسطة 
ورايدة امأعامل التابعة ملنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية. وجيري تنفيذ مبادرات مماثةل مع منظمة التجارة العاملية 
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 9191عرض أعامل اللجنة ادلامئة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، وأنشطة عام 

، رئيس اللجنة ادلامئة الثانية ابمجلعية، أعامل اللجنة واليت تركزت عىل تسهيل التجارة وتغر املناخ، وكذكل أعامل فريق امجلعية الس يد كرمي درويش )مرص(اس تعرض 
املعين ابلتجارة والاستامثر يف منطقة البحر املتوسط، وأشار إىل املؤمتر اذلي ُعقد يف ميالنو 
حول "أسواق رأس املال البديةل للمنو الاقتصادي يف منطقة البحر املتوسط". ولقد وافق 

 01-2مكتب امجلعية عىل جعل هذا املؤمتر حداث س نواي، حيث س ُيعقد الاجامتع القادم يف 
يوليو مبقر البورصة اإليطالية. ويُعد هذا احلدث جزًءا من الاسرتاتيجية اجلديدة للجمعية جتاه 
املؤسسات متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة والرشاكت الناش ئة. تتضمن هذه 
الاسرتاتيجية تقدمي ادلمع من خالل منصات رمقية للتغلب عىل عقبات الوصول إىل امأسواق 

مع منظمة التعاون الاقتصادي اتفاقية تعاون اسرتاتيجي  9102املالية. وقعت امجلعية يف عام 
، تركز عىل العديد من اجملاالت الفنية لتعزيز المنو املس تدام والشامل يف املنطقة والتمنية

امأورومتوسطية. سوف تقوم امجلعية بعقد منتدى برملاين مشرتك مع منظمة التجارة العاملية 
. كام تعمل امجلعية بشلك وثيق مع امأونكتاد 9191حول تسهيل التجارة يف جنيف يف نومفرب 

لتوقيع اتفاقية تعاون وتنظمي مؤمترات مشرتكة حول "تسهيل التجارة والرشاكت الصغرة 
. ومشلت أنشطة امجلعية خالل عام 9191واملتوسطة والناش ئة". ستشارك امجلعية أيضا يف أعامل منتدى الاستامثر العاملي، اذلي س ُيعقد يف اإلمارات يف ديسمرب 

خ يف مدريد، وبرانمج امأمم نامشاركهتا مكراقب يف مجعية امأمم املتحدة للبيئة يف نرويب، واملؤمتر اخلامس والعرشين مأطراف اتفاقية امأمم املتحدة بشأن تغّر امل  9102
 املتحدة للبيئة/خطة معل البحر املتوسط يف انبويل.

وزير التمنية الريفية وامأغذية اليوانين، إىل أن الرتكزي معايل الس يد ماوروديس فوريديس، أشار 
عىل قضية تغر املناخ يأيت يف الوقت املناسب، حيث يقوم الاحتاد امأورويب بإجراء مفاوضات 
اإلطار املاىل متعدد الس نوات، مع ختصيص نفقات كبرة للس ياسة الزراعية املشرتكة. هيدف الاتفاق 

. ويف هذا 9111امأخرض لالحتاد امأورويب إىل خفض الانبعااثت الكربونية إىل صفر حبلول عام 
اإلطار، تُعد التمنية الريفية جزًءا من اسرتاتيجية "من املزرعة إىل املائدة"، واليت تشمل مجيع مراحل 
تصنيع امأغذية حىت تصل إىل موائدان. وسلط الوزير الضوء عىل مسامهة القطاع الزراعي يف ثالث 
ممارسات جيدة للزراعة، ويه: تقليل اس تخدام املبيدات احلرشية، وتقليل اس تخدام امأمسدة، 
وتقليل اس تخدام املياه يف ري امأرايض الزراعية. تس هتكل معاير اإلنتاج املرتفعة تاكليف عالية مما 
يتسبب يف فقدان القدرة التنافس ية ويؤثر عىل ادلخل، إن مل يكن مجيع البدلان تطبق نفس املعاير. 
من الرضوري الاتفاق عىل ضوابط عاملية تغطي رعاية احليواانت وتطبيق املامرسات اجليدة. جيب 

 عىل برملاين امجلعية الضغط عىل حكوماهتم لتطبيق هذه املامرسات اجليدة من أجل التصدي بفعالية لتغر املناخ.

رئيس مركز أحباث فزيايء الغالف اجلوي وعمل املناخ بأاكدميية الس يد كريس توس زريفوس، اس تعرض 
من الناحية املناخية واجلغرافية، مشرا إىل أن امأرض أثينا، يف لكمته، اترخي منطقة البحر املتوسط 

متر حالًيا بفرتة جفاف، مع تزايد خماطر امأرصاد اجلوية املائية. كام ذكر أن منطقة البحر املتوسط 
درجات  2تشهد ظواهر مناخية شديدة حتمل خماطر كبرة. من املرحج أن ترتفع درجة احلرارة مبقدار 

درجة فقط كام حددها مؤمتر ابريس. كام س يحدث املزيد من حرائق الغاابت، كام  0.1مئوية وليس 
، وسيس متر مس توى سطح البحر يف 9112حدث يف أسرتاليا وس يبراي واليوانن يف صيف 

الارتفاع. سوف تتسبب الفيضاانت واجلفاف وموجات احلر يف حدوث آاثر أكرث خطورة، ذلا جيب 
 مراقبة لك هذه الظواهر اليت هتدد تراثنا الطبيعي والثقايف.

، انئبة امأمني العام لألونكتاد، بعمل امجلعية وأبرزت احلاجة إىل الس يدة إيزابيل دورانتأشادت 
املزيد من التاكمل بني بدلان البحر املتوسط. ودعت إىل إنشاء سوق إقلميية، مما يقلل من تلكفة 

النقل. تس تفيد الرشاكت الصغرة واملتوسطة من اتفاقيات التجارة احلرة، حيث تشلك هذ الرشاكت 
اجلزء امأكرب من النشاط الاقتصادي. سوف تساعد هذه اخلطوة امأوىل عىل استيعاب وتقوية 

مليار خشص.  0.1العالقات مع منطقة التجارة احلرة امأفريقية اخملطط لها، واليت من احملمتل أن ختدم 
تؤثر الظواهر احلالية لتغر املناخ عىل اإلنتاج الزراعي بشلك غر متوقع وتتسبب يف حتمض املياه، 

% بسبب اإلفراط يف الصيد. 91مما يؤثر عىل صناعة صيد امأسامك، واليت تراجعت ابلفعل بنس بة 
كام يُعد اخنفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب اخنفاض هطول امأمطار من أحد اآلاثر الناجتة عن 
تغر املناخ. سزيداد الضغط عىل اجملمتعات الساحلية بسبب الهجرة املرتبطة ابملناخ. إن الاقتصاد 
الرمقي ال يغر فقط أمناط عيش نا، ولكن يغر أيًضا طريقة تواصلنا. س تتناول امأونكتاد يف مؤمتراهتا 

 القادمة قضااي الاقتصاد الرمقي والرشاكت الصغرة واملتوسطة وإدارة ادليون وس ياسات املنافسة.
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 مناقشة عامة )تضمنت تعليقات عىل تقرير حول الرشق امأوسط وشامل أفريقيا(:

 .وسطعىل أن الاحتالل اإلرسائييل هو انهتاك للرشعية ادلولية، وأعرب عن تقديره مجليع ادلول الرافضة للخطة امأمريكية للسالم يف الرشق امأامأردن شدد 

سوف تنجح . و إىل املعاانة اليت يواهجها النساء وامأطفال يوميا بسبب اإلرهابيني وادلول ادلامعة هلم، وكذكل بسبب احلظر املايل املفروض عىل سورايسوراي وأشارت 
 سوراي يف حترير لك أراضهيا.

أن اإلرهاب تسبب يف سقوط اآلالف من الضحااي يف مجيع أحناء املنطقة وأنه ال يعرف اجلزائر أكدت 
حدودا، حيث يتواجد اآلن يف بعض دول الساحل مثل نيجراي وبوركينا فاسو. كام أن اإلرهاب يدفع 

ألف الجئ. حتتاج أورواب إىل وضع  111الساكن إىل الزنوح، حيث تس تضيف اجلزائر أكرث من 
برامج س ياس ية واقتصادية طموحة، كخطة مارشال، ملعاجلة امأس باب اجلذرية لإلرهاب ومنع وصول 

 املزيد من ادلمع لإلرهابيني.

إىل أن الفقرة اخلامسة يف التقرير ال تركيا أشارت 
تعرض الوجه الاكمل للمسأةل، وطلبت أن تشر 
الفقرة السادسة إىل أن إعادة املقاتلني اإلرهابيني 
امأجانب إىل أوطاهنم وتقدميهم إىل العداةل هو احلل 

، كام طلبت أن تشر الفقرة السابعة عرشة إىل دور حزب العامل الكردس تاين الوحيد ملواهجة هذا الهتديد امأمين
دوةل، وقد  010مقاتل إرهايب أجنيب من  21,111وامجلاعات املسلحة امأخرى. تضم قواعد البياانت الرتكية أكرث من 

. ترى تركيا أن السبب 1111واعتقلت أكرث من  9101إرهابًيا من تنظمي ادلوةل منذ عام  122قضت تركيا عىل 
الرئييس للوضع يف قربص يمكن يف إرصار اليوانن وقربص عىل إناكر املساواة الس ياس ية لقربص الرتكية كرشط ال 

 غىن عنه للوصول إىل حل.

ل عن رفضها مأي شلك من أشاكل اإلرهاب ومتويهل، واعتربت أن احرتام القانون ادلويل ليس فقط خيار بل الزتام. ذلكل، تطالب فلسطني إرسائيفلسطني عرّبت 
ستنكر من ينهتكونه. وت  بنقض القوانني اليت مررها الكنيست واليت تسمح ابعتقال آالف الش باب والقرّص الفلسطينيني بشلك غر قانوين، وأن حترتم القانون ادلويل

٪ 00اتفاقية هتدف إىل القضاء عىل اإلرهاب. وقد أظهرت خريطة أن مساحة دوةل فلسطني ال تغطي سوى  20تلزتم فلسطني الزتاما اتما مباكحفة اإلرهاب، ووقعت 
 من أراضهيا امأصلية.

 عدم الرد عىل الادعاءات املوهجة إلهيا وإىل وبرملاهنا.إرسائيل من جانهبا، قررت 

عن رفضها مأي شلك من أشاكل اإلرهاب، وقالت إهنا اختذت إجراءات عديدة يف هذا الصدد. إن امأمر ال يتعلق فقط ابمأمن، لكن اإلجراءات تونس أعربت 
 الرئيس ية يف ماكحفة اإلرهاب جيب أن تشمل أيضا التمنية والتحول ادلميقراطي.

أن خطة السالم امأمريكية جاءت يف حلظة حامسة، ويعكف الربملان العريب يف الوقت الربملان العريب أكد 
الراهن عىل التأكيد عىل المتسك بإقامة ادلوةل الفلسطينية املس تقةل وعامصهتا القدس الرشقية ومضن حدود 

وقرارات جملس امأمن ادلويل. وفامي خيص ليبيا، أصدر  9119، متاش يا مع املبادرة العربية لعام 0252عام 
الربملان العريب قرارا يرفض فيه التدخل العسكري الرتيك يف ليبيا ويعتربه انهتااك للقانون ادلويل، واعترب 
أن احلل الوحيد جيب أن يكون س ياس يا من أجل ادلخول يف مرحةل دميقراطية جديدة. وينطبق اليشء 
نفسه عىل سوراي، حيث تربز احلاجة إىل حل س يايس اكمل من السوريني أنفسهم دون أي تدخل 

 خاريج.

لب يتطعىل رضورة إجياد أسس مشرتكة لتعريف اإلرهاب. انتقدت احلكومة اإليطالية مؤخًرا قرار تركيا املتعلق ابلقضية الكردية، وترى أن امأمر إيطاليا شددت 
 حتلياًل أوسع للوصول إىل حل.

عىل اتفاقية جملس أورواب بشأن اجلرامئ اإللكرتونية. وترى أن  9102يف معظم الاتفاقيات املتعلقة مبنع اإلرهاب وماكحفته، وصادق برملاهنا يف عام سان مارينو تشارك 
ة التعبر. يرتبط اإلرهاب حرياجلرامئ اإللكرتونية ال ميكن أن تعاجلها دوةل واحدة، ولكهنا تتطلب تعاوان دوليا. ويف سعينا للتصدي خلطاب الكراهية، جيب أال ننهتك 

 ل.ارتباًطا وثيقًا ابجلرمية عرب الوطنية، وإحدى الاسرتاتيجيات الرئيس ية يه ماكحفة متويل اإلرهاب واجلرامئ ذات الصةل مثل غس يل امأموا

ار مس متر حو  أنه مل يتحدد بعد ما يه ادلوةل اليت ستس تضيف اجامتع امجلعية املقبل بشأن معلية السالم يف الرشق امأوسط. وأوحض أننا نسعى إىل تعزيزاملقرر أكد 
اكحفة اإلرهاب، من املهم ق مبحول هذه القضية، ونقرتح إرجاء بعض التعديالت اليت اقرتحهتا فلسطني وإحالهتا إىل اللجنة ادلامئة امأوىل من أجل دراس هتا. وفامي يتعل

 السعي إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء بني امجليع وليس جمرد امأغلبية.

   9قام امأمني العام بعرض مرشوع القرار والتعديالت املقرتحة، ومت اعامتد القرار بتوافق اآلراء.

 

رة امأوىل بنصها امأصيل، وتضمنت النقطة اليت أاثرهتا تركيا اخلاصة ابلفقرة الثالثة؛ مت حذف فقمت اعامتد الفقرة )أ( بصيغة منقحة؛ مت تأجيل الفقرة )و( إىل مؤمتر الرشق امأوسط؛ مت اعامتد الفقرة )ط( بنصها امأصيل؛ مت اعامتد ال 9
 حتريرها من قبل أمانة امجلعية. ط الفقرة الثالثة مأهنا مدرجة يف الفقرة امأوىل؛ مت تأجيل الفقرة السادسة إىل مؤمتر الرشق امأوسط؛ مت اعامتد الفقرة الثانية عرشة برش 
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وإهنا حترتم  0222إهنا مل تتجاهل الاتفاقية امأمنية واإلجنازات مع امأردن منذ عام إرسائيل وقالت 
الاتفاقيات السابقة. كام حترتم إرسائيل قرارات امأمم املتحدة وتسعى إىل إجراء مفاوضات مبارشة، 
وأشارت إىل أن كثر من اإلرسائيليني يؤيدون حل ادلولتني وحتقيق السالم. وقالت إنه يمت التغايض 
عن اخلطر اذلي تشلكه إيران عىل امأمن يف املنطقة. تسعى إرسائيل إىل حتسني العالقات مع ادلول 

 العربية ويه مس تعدة الس تئناف مفاوضات مبارشة مع الفلسطينيني عىل الفور.

عن أسفها من أن الربيع العريب قد أدى إىل تدهور امأوضاع يف املنطقة وتنايم سوراي أعربت 
الش باكت اإلرهابية اليت توسعت 
وأصبحت اخلطر امأول. تّدعي ادلول 
أهنا حتارب اإلرهاب، لكهنا ال تتعاون 

من أجل التوصل  9102مع احلكومة السورية. ذلا، جيب عىل ادلول احرتام قرارات امأمم املتحدة لعام 
إىل حل سلمي يف سوراي وإهناء ادلمع للمعارضة املسلحة. إن لك من يدرب سوراًي خارج نطاق 
احلكومة السورية يُعترب متعاوان مع اإلرهابيني. تطالب سوراي إرسائيل ابالنسحاب من امأرايض العربية 
والسامح بعودة الالجئني والاعرتاف ابلقدس الرشقية عامصة لدلوةل الفلسطينية. جيب عىل امجلعية أن 

، مبا يامتىش مع قرارات جملس امأمن تلعب دوراً هاماً يف هتدئة الوضع امللهتب يف رشق البحر املتوسط
 واحلفاظ عىل حقوق اإلنسان.

دء هممة جديدة ن بمن جديد الزتاماهتا السابقة بدمع اجلهود السلمية إلجياد حل للوضع يف ليبيا، وأشارت إىل الاقرتاح اذلي اعمتده الاحتاد امأورويب بشأإيطاليا أكدت 
وامأطفال، مأهنم  ساءملراقبة تطبيق حظر امأسلحة املفروض عىل ليبيا. وابلنس بة لسوراي، فإن الوضع يؤرش إىل حدوث تصعيد جديد، ومن الرضوري الرتكزي عىل الن 

 اجليل القادم. وفامي يتعلق ابلقضية الفلسطينية اإلرسائيلية، فإن حل ادلولتني هو اخليار الوحيد.

أن الربملان الوطين مل يصادق عىل مذكرة التفامه مع تركيا، وابلتايل فهيي ابطةل والغية. ليبيا ذكرت 
وذكّرت بأنه وفقاً للقوانني الليبية، فإن أي اتفاق يمت توقيعه من قبل احلكومة فقط ال يعرب ابلرضورة 
عن إرادة الشعب، كام ُذكر جمللس امأمن. يدين اجملمتع ادلويل التدخل الرتيك املسلح يف ليبيا، لكنه ال 
يتخذ أي إجراء حيال ذكل. تسعى ليبيا إىل الوصول حلل س يايس بعيدا عن التدخالت امأجنبية. لقد 
ُعقد اجامتع مع املبعوث اخلاص لألمم املتحدة لطلب املساعدة يف حتقيق املصاحلة الوطنية. إن برملان 

 طربق هو املمثل الرشعي للشعب اللييب.

قبل التصويت عىل القرار، قرأ امأمني العام النص الاكمل ملرشوع القرار مع التعديالت املقرتحة. 
وأوحض أن التعديالت اليت أرسلهتا فلسطني ُأرسلت يف الوقت احملدد، لكن مشلكة فنية أخرت 
اس تالهما من قبل امأمانة، وابلتايل مل يمت تضميهنا يف النص امأول اذلي مت تعمميه. وُطرح القرار 

 0للتصويت واعُتمد ابمأغلبية.

لتصويت عىل وا عرض للتقرير والقرار حول "مواهجة الهتديد املتنايم لإلرهاب يف املنطقة امأورومتوسطية"، من إعداد الس يد جينارو ميجليوري )إيطاليا(،
 القرار

يف لكمته، أشار الس يد جينارو ميجليوري إىل أن التقرير يركز عىل الاجتاهات احلالية خلطر اإلرهاب، وزايدة اس تخدام 
. مت إدراج الاقرتاحات 9102امجلاعات اإلرهابية للتكنولوجيا، وكذكل إىل نتاجئ معل اللجنة اخلاصة مباكحفة اإلرهاب خالل عام 

الهامة يف التعديالت اخلاصة مبرشوع القرار. سوف حُتال الاقرتاحات املقدمة من فلسطني إىل اللجنة ادلامئة امأوىل، وترى 
امجلعية أن تكون هذه الاقرتاحات أساسا الجامتع يُعقد يف املس تقبل القريب بشأن معلية السالم يف الرشق امأوسط. وأوحض 
ميجليوري أن قامئة اجملموعات اليت تشلك هتديدات حمددة ومتنامية، واليت ذكرها التقرير، ليست شامةل. حياول تنظمي ادلوةل 

مقاتل إرهايب أجنيب من اذلين جنوا بعد  11,111اس تعادة قدرته عىل تنس يق جهامت معقدة حول العامل. وال يزال ما يقدر بنحو 
من النساء وامأطفال يقبعون يف خممي الهول يف  21,111سقوط التنظمي يف املنطقة يشلكون هتديدات، يف حني ال يزال حوايل 

سوراي. ودعا مجيع ادلول إىل حتمل املسؤولية جتاه مواطنهيا احملتجزين والتعاون من أجل تسهيل إعادهتم إىل أوطاهنم وحمامكهتم 
وفقا للترشيعات املعمول هبا. جيب مراقبة اإلرهابيني املفرج عهنم عن كثب، حيث يُشلك العديد مهنم هتديدا حممتال بعد قضاء 
مدة عقوبهتم، كام رأينا يف الهجامت امأخرة اليت وقعت يف بريطانيا. وتسلط الهجامت امأخرة يف أملانيا الضوء عىل الهتديد اذلي 
تشلكه امأيديولوجيات الميينية املتطرفة اليت تغذهيا العنرصية وكراهية امأجانب ورهاب اإلسالم. من الرضوري متابعة حاةل 

حفة اإلرهاب بشلك فعال ماك الهتديد بشلك دامئ، يف إطار اللجنة اخلاصة مباكحفة اإلرهاب التابعة للجمعية، ابملشاركة مع رشاكء امجلعية من اخلرباء وتعزيز س ياسات
 .رتكمن خالل الترشيعات. س تقوم امجلعية يف امأشهر املقبةل بتوقيع مذكرة تفامه مع مكتب امأمم املتحدة ملاكحفة اإلرهاب لتعزيز العمل املش
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 (؛ مت اعامتد الفقرات من )ي( إىل )ن(، وس تقوم أمانة امجلعية بتوحيد نص الفقرة )ي(.Iمت اعامتد الفقرات من )أ( إىل )هـ(؛ مت اعامتد الفقرة )و( ابعرتاض من إرسائيل؛ مت اعامتد الفقرات )ز( و)ح( و ) .0

ندوب من امأردن؛ مت اعامتد الفقرة الثامنة مع حتفظات من امأردن واعرتاض مندوب واحد من وم  مت اعامتد الفقرات من امأوىل إىل اخلامسة؛ مت اعامتد الفقرة السادسة ابعرتاض من تركيا؛ مت اعامتد الفقرة السابعة ابعرتاض من تركيا
لفقرة احلادية عرشة ابعرتاض من إرسائيل؛ مت اعامتد الفقرات من الثانية عرشة إىل السادسة د اإيطاليا؛ مت اعامتد الفقرة التاسعة ابعرتاض من إرسائيل ومندوب من إيطاليا؛ مت اعامتد الفقرة العارشة ابعرتاض من إرسائيل؛ مت اعامت
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تطرف واإلرهاب لل  ممكن. إن تدهور امأوضاع امأمنية والنظام العام يف منطقة الساحل هو أمر مثر للقلق، حيث حتولت عدة بدلان يف منطقة الساحل إىل مراكز
 وأرًضا خصبة إلعادة جتميع املنظامت اإلرهابية.  

 مناقشة عامة:

عىل أن الاس تقرار يف املنطقة عىل احملك، وأن مذكرة التفامه غر القانونية بني تركيا اليوانن شددت 
وليبيا تنهتك احلقوق الس يادية لليبيا وتزعزع الاس تقرار يف املنطقة. وفامي يتعلق بسوراي، دعت 

، واعتربت توغل 9912اليوانن إىل حوار س يايس برعاية امأمم املتحدة متش ياً مع قرار جملس امأمن 
القوات الرتكية يف سوراي انهتااكً صارخاً للقانون ادلويل ترتتب عليه آاثر قانونية خطرة. عىل الرمغ من 
أن اخلطة امأمريكية للسالم يف الرشق امأوسط غر مقبوةل، فإهنا ميكن أن تكون فرصة للرتكزي 
جمددا عىل امأزمة. هناك حاجة إىل اسرتاتيجية أكرث متاساك بشأن الهجرة من أجل التصدي لظاهرة 
الاجتار ابلبرش وضامن عودة آمنة للمهاجرين. يوفر امليثاق العاملي للهجرة مجموعة كبرة من اخليارات 

 للعمل الفعال يف هذا الصدد، حىت لو اكن ذكل غر ملزم.

 

أن أكرب مشلكة يف املنطقة وأورواب يه الاحتالل القامئ يف فلسطني ومرتفعات اجلوالن امأردن يعترب 
، إىل جانب أعامل العنف وحاالت الزنوح يف امأردن وسوراي ولبنان 0222وامأرايض العربية منذ عام 

وأماكن أخرى، وكذكل سقوط حضااي من امأبرايء. إن الانهتااكت املتعددة حلقوق اإلنسان تثر اخلوف 
وهُتدد ابملزيد من الاضطهاد ضد املس يحيني. يطالب امأردن بتوفر متويل دويل لألونروا، وحامية 

املقدسات يف القدس، وإدانة 
الس ياسات اإلرسائيلية يف هذا 

 الصدد.

 

من امجلعية أن تكون واحضة يف موقفها من أن "صفقة القرن" امأمريكية غر فلسطني طلبت 
مقبوةل، وأن تتوصل إىل طريقة للتعامل مع اخملاطر املرتتبة عىل تكل الصفقة. جيب تطبيق قرارات 

، وإهناء الاحتالل، وإعطاء 0252امأمم املتحدة إلقامة دوةل فلسطينية مس تقةل عىل حدود عام 
بعض امأمل من خالل اس تئناف مفاوضات السالم وفقًا للرشعية ادلولية. إن حل ادلولتني هو 
السبيل الوحيد لتحقيق السالم، وال ينبغي أن يُفرض احلل من اخلارج، ولكن من خالل اجملمتع 

 ادلويل وامأمم املتحدة.

ادلولية.  عيةحل مجيع امأزمات، مبا فهيا امأزمة الليبية والسورية ومعلية السالم يف الرشق امأوسط، عىل أساس عدم تدخل ادلول امأجنبية ومبادئ الرش اجلزائر تدمع 
لليبيا، لن تتحقق العداةل بة ال ينبغي أن تكون احللول لقضية مياه النيل وكذكل الرصاع يف الرشق امأوسط أحادية اجلانب. تواجه ادلول امأفريقية مشالك أيضا، وابلنس  

 فهيا طاملا بقيت حتت رمحة املصاحل امأجنبية. مل تشهد املظاهرات يف اجلزائر عنفا، بل أدت إىل جمئ قيادة جديدة وحل س يايس.

 يف ليبيا. وطينعىل حقها يف حامية مصاحلها املرشوعة يف حبر إجيه والبحر املتوسط، وكذكل عىل مرشوعية مذكرة التفامه اليت وقعهتا مع حكومة الوفاق التركيا أكدت 
يا. وفامي يتعلق ليب جيب أن يكون حل الزناع س ياس ياً وليس عسكراًي، وجيب تنفيذ املقرتحات والاتفاقيات الصادرة عن مؤمتر برلني من أجل اس تعادة السالم يف 

مليون سوري، ويه مسؤولية غر متناس بة ال يُنظر إلهيا عىل أهنا عبء ولكن كواجب إنساين عىل تركيا، يف  1.1مليون الجئ، مهنم  2.1ابلهجرة، تس تضيف تركيا 
حيث توجد موجة  دلبحني قدم الاحتاد امأورويب نصف ادلمع اذلي تعهد به. لقد ساعدت تركيا يف خفض تدفق الالجئني إىل اليوانن، ولكن جيب معاجلة الوضع يف إ

 معانزح عىل احلدود مع تركيا، ومن املتوقع أن يفر أكرث من مليوين سوري إىل أورواب. ذلكل، جيب عىل امجلعية وادلول امأوروبية تقدمي ادل 211,111جديدة تتألف من 
 الس يايس وتقامس امأعباء.

ة ادلول. يادعىل أنه جيب عىل مجيع ادلول أن تعمل معا كجران للتغلب عىل العديد من املشالك يف املنطقة، وذكل عىل أساس القانون ادلويل واحرتام س  قربص أكدت 
، لك هذا من شأنه أن يزعزع بياإن التدخل العسكري امأجنيب يف سوراي، وانهتاك حظر امأسلحة املفروض عىل ليبيا، ومذكرة التفامه غر القانونية املوقعة بني تركيا ولي 

من العنف يف دة الاس تقرار يف املنطقة. إن خطة الوالايت املتحدة للسالم يف الرشق امأوسط يه اقرتاح أحادي اجلانب وال ميكن أن تؤدي إال إىل موجة جدي
حل. وتطلب من تركيا  اداملنطقة. ترص قربص عىل أن احتالل تركيا جلزء من أراضهيا هو أمر غر قانوين، وأهنا مس تعدة ملواصةل العمل يف إطار امأمم املتحدة إلجي

 التعاون إلعادة توحيد ساكن قربص وبناء عالقات التآزر يف املنطقة وفقا للقرارات املتفق علهيا ومبا يامتىش مع القانون ادلويل.

. اريجأن أي تدخل أجنيب، كام هو احلال يف ليبيا، سزييد من حدة اخلالف، وأنه ينبغي السامح للك بدل بإجياد حلول مناس بة ملشالكه دون تدخل خاملغرب يرى 
 ينبغي السعي لتحقيق حل ادلولتني مع ضامن حامية حقوق الفلسطينيني.
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السالم من الوس يط امأمرييك ومل يكن مطلواب من اجلانب الفلسطيين. ذلكل، فقد جتاوزت 
الوالايت املتحدة دور الوساطة، حيث ما اكن مطلواب من الوالايت املتحدة سابقا هو اإلطار 
فقط، واإلطار هل مرجعيات دولية معروفة، وليس تفاصيل اخلطة، امأمر اذلي اكن سببا للرفض. 

( هذه اخلطة متثل برانمج معل جيري تطبيقه فعليا من اجلانبني امأمرييك واإلرسائييل وليس 9
( الطرح امأمرييك يتصور وضًعا فلسطينيًا ال خيتلف كثًرا عن الوضع القامئ يف 1مقرتحا للتصويت. 

( املهنج 2امأرايض الفلسطينية احملتةل، وال يقدم أي حافز للجانب الفلسطيين لالخنراط يف اخلطة. 
امأمرييك يُضعف بشدة موقف الفلسطينيني اذلين يدعون إىل تسوية سلمية، وهيدف إىل قتل 

( مل تكن ادلول العربية يه الوحيدة اليت رفضت اخلطة، ولكن رفضها 1امأمل يف حل ادلولتني. 
أيًضا الاحتاد امأورويب والاحتاد امأفريقي وروس يا والصني ودول آس يوية والتينية أخرى، ومه 

( ال جيوز إلرسائيل مض املزيد من امأرايض احملتةل، خاصة يف غور 5مجيعا يدمعون حل ادلولتني. 
( إن املوقف العريب املشرتك، املنعكس يف القرار اذلي اختذته جامعة ادلول 2امأردن وامأرايض امأخرى، مأن ذكل من شأنه أن ميثل هتديًدا كبًرا لألمن اإلقلميي. 

 العربية، ملزم مجليع ادلول العربية، عىل الرمغ من اآلراء اليت عرّب عهنا البعض جتاه الوالايت املتحدة عىل أساس املصاحل الثنائية.

، املمثةل اخلاصة للمدير العام ملنظمة الصحة العاملية، عرضا بشأن املس تجدات املتعلقة بتفيش فروس كوروان وكيف ميكن للربملاانت ادلكتورة مارايان ترايس قدمت 
رافق الصحية عن املتقدمي ادلمع حلكوماهتا ومنظمة الصحة العاملية. وشددت عىل أمهية عدم جتاهل احلاةل الصحية الطارئة يف شامل غرب سوراي، حيث توقف نصف 

العمل بسبب الهجامت العسكرية علهيا وعىل العاملني هبا، مما ميثل خرقًا للقانون ادلويل. وعرضت 
البياانت املتاحة دلى منظمة الصحة العاملية بشأن حاالت فروس كوروان يف الصني وخارهجا، 
مش يدة جبهود الصني الحتواء الفروس، مما يساعد يف منع حدوث أزمة عاملية. وقالت إنه مت 
تشكيل فريق إدارة أزمات اتبع لألمم املتحدة للسامح ملنظمة الصحة العاملية ابلرتكزي عىل 
الاس تجابة لألزمات، وشددت عىل أمهية التنس يق مع واكالت ماكحفة امأمراض اإلقلميية واحمللية، 

مليون  521وكذكل احلاجة إىل متويل خطة التأهب والاس تجابة الاسرتاتيجية، مطالبة بتوفر 
دوالر بشلك عاجل ملساعدة ادلول يف مواهجة الوابء. وأشارت إىل ادلور املهم اذلي تلعبه 
الربملاانت يف امأزمات الصحية، حيث ختصص مزيانيات لمتويل معاجلة تكل امأزمات، وتقوم 
مبساءةل احلكومات حول الزتاماهتا، وتتخذ اإلجراءات الترشيعية املناس بة، إىل جانب ماكحفة نرش 

 املعلومات الاكذبة وامأخبار املزيفة.

، أس تاذ العالقات ادلولية يف جامعة ابنتيون ومدير معهد العالقات ادلولية يف اليوانن، يف خطابه عىل القضااي امأمنية الرئيس ية، الربوفيسور هاري ابابسوتريوركز 
ول التكتييك يف املوقف لتحمثل الرصاع اجليوس يايس للتحالف اذلي تقوده إيران ضد عدد من ادلول املنفصةل مثل إرسائيل واململكة العربية السعودية. كام أشار إىل ا
دور حامس يف املنطقة. عب الرتيك جتاه التعاون أو املواهجة مع نظام امأسد يف شامل غرب سوراي. لقد فتح انسحاب القوات امأمريكية من سوراي الباب أمام روس يا لل
قرار يف الرشق امأوسط س تومبا أن الوالايت املتحدة قلصت احتياجاهتا للطاقة من الرشق امأوسط، فإهنا تُظهر أيًضا مشاركة أقل يف املنطقة ومل تعد تعترب عدم الا

يا يف الوقت احلارض تسر يف بشأن الطاقة، ونأمل أن يشمل هذا التعاون تركيا يف املس تقبل. لكن ترك هتديًدا كبًرا. هناك تعاون مزتايد يف منطقة رشق البحر املتوسط 
 تطوير قدراته ادلفاعية يك إىل الاجتاه املعاكس بسبب الاتفاق اذلي وقعته مع ليبيا، وهو اتفاق ينهتك قانون البحار ويسبب املزيد من التوتر. حيتاج الاحتاد امأورويب

 يعزز من دوره يف منطقة البحر املتوسط.

 
علمي ال عرض تقرير وقرار والتصويت عىل القرار حول "التطورات الس ياس ية وامأمنية يف منطقة الرشق امأوسط وشامل أفريقيا"، من إعداد الس يد محمد

 )املغرب( وتقدمي الس يد أحلو املربوح )املغرب(، والتصويت عىل القرار

هنا يف مرشوع القرار يف منطقة الرشق امأوسط وشامل أفريقيا، وأكد أن التعديالت الواردة قد مت تضميركز الس يد املربوح يف لكمته عىل الوضع الس يايس وامأمين  
، والتأكيد عىل ادلور بياللتصويت. كام تلقت امجلعية بعض التعليقات عىل التقرير، واليت تضمنت طلب إبراز دور تركيا إىل جانب دول أخرى يف معلية برلني بشأن لي 

ق املقرر عىل التعليقات. وافاملهم لالحتاد امأورويب يف قضية امأمن يف منطقة الساحل، حيث يُعد الاحتاد امأورويب أكرب ماحن للمساعدات اإلنسانية لهذه املنطقة. و 
يف ليبيا بعبارات اع وفامي يتعلق ببعض التعليقات اليت وردت من الوفد الرتيك بشأن الوضع الس يايس يف ليبيا، أوحض الس يد املربوح أن التقرير حاول وصف الزن 

موضوعية، وعرّب عن اخملاوف اليت أاثرهتا امأمم املتحدة بشأن امأزمة الليبية. وشدد الس يد املربوح 
عىل أن انهتاك احلظر املفروض عىل امأسلحة يف ليبيا من شأنه أن يُضعف معلية املصاحلة الوطنية، 
وأنه ال بديل عن احلل الس يايس من خالل حتقيق املصاحلة الوطنية وإرساء ادلميقراطية وإجراء 

التأكيد عىل  9101إصالحات، وذكل بدمع من اجملمتع ادلويل لكه. وقد أعاد قرار جملس امأمن رمق 
التقدم احلاصل يف معلية برلني، واذلي ميكن للجمعية أن تدمعه من خالل هنج موحد والتصويت 
لصاحل مرشوع القرار. اتفقت مجيع ادلول املغاربية عىل رضورة عقد اجامتع برملاين حول ليبيا، 
وأعرب املغرب عن اس تعداده الس تضافة هذا الاجامتع. وأكد املربوح عىل رضورة دمع حل ادلولتني 
بني إرسائيل وفلسطني، مبا يامتىش مع قرارات امأمم املتحدة ذات الصةل، ومعاجلة الوضع اإلنساين 
اخلطر يف سوراي. وأشار أيضا إىل ادلمع اذلي قدمته امجلعية لواكةل لألونروا من أجل تنفيذ هممهتا 
الاجامتعية الاقتصادية يف املنطقة، والقرار اخلاص بعقد اجامتع مع مسؤويل امأونروا يف أقرب وقت 
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 9191عرض أعامل اللجنة ادلامئة امأوىل للتعاون الس يايس وامأمين، وأنشطة عام 

، رئيس اللجنة ادلامئة امأوىل ابمجلعية، إىل املناخ الس يد بيدرو رويكأشار 
العاملي املتوتر وكذكل الرصاع وحاةل عدم الاس تقرار يف العديد الس يايس وامأمين 

من املناطق حول العامل. وأشار عىل وجه اخلصوص إىل الوضع يف ليبيا اذلي شهد 
تدهورا كبرا يف اآلونة امأخرة عىل الرمغ من اجلهود العديدة اليت بُذلت من أجل 
التوصل لوقف دامئ إلطالق النار واس تئناف معلية املصاحلة الوطنية. وشدد عىل 
أن الس ياسات جيب أن تتوافق مع الالزتامات، وجيب أن يكون هناك حل 
س يايس للرصاع يف ليبيا. وأعرب عن قلق امجلعية بشأن تزايد الانقسام الس يايس 
داخل الهيئة الترشيعية يف ليبيا. ولفت إىل طلب امأمم املتحدة املساعدة من امجلعية 
من خالل ادلمع الربملاين. وحول القضية اإلرسائيلية الفلسطينية، أكد أن خطة 
السالم امأمريكية ال تتوافق مع قرارات امأمم املتحدة، وأهنا القت انتقادات واسعة 
مأهنا ليست نقطة انطالق جيدة الس تئناف احملاداثت. جيب سد جفوة الثقة احلالية 
إلجياد حل لضامن حتقيق سالم وتعايش دامئني. تضع امجلعية منطقة الرشق امأوسط 

 عىل رأس أولوايهتا، وستس متر يف العمل عىل توفر مساحة للحوار بني النواب الفلسطينيني واإلرسائيليني وجراهنم. 

وأجربت  تىليشلك الوضع يف شامل غرب سوراي مصدر قلق كبر من حيث التأثر عىل الساكن املدنيني، حيث تس ببت املواهجات هناك يف سقوط العديد من الق 
ن وقعا يف بريطانيا ذلااآلالف عىل الزنوح. إن الوجود املزتايد ملقاتيل تنظمي ادلوةل يف شامل سوراي يشلك هتديدا جيب معاجلته بشلك حصيح. يُظهر الهجومان ال

 ونفذهام إرهابيان من املفرج عهنم احلاجة إىل برامج فعاةل ملاكحفة التطرف ورصد املفرج عهنم بعد خروهجم من السجن.

ىل ادلوحة وأبو ظيب ى إمث قام الس يد رويك بعرض ملخص مأبرز أعامل وإجنازات اللجنة ادلامئة امأوىل خالل العام املايض، واليت مشلت إرسال بعثات رفيعة املس تو 
يف مالطا، واجامتع امجلعية يف أنقرة حول العالقة بني الهجرة وامأمن، واملؤمترات  1+    1ونيويورك وواش نطن، والاجامتع الربملاين حلوار مجموعة دول غرب املتوسط 

مع  9191م عا اليت ُعقدت ابالشرتاك مع جملس أورواب يف سانت بطرسربغ وروما وسرتاس بورغ بشأن ماكحفة اإلرهاب. ختطط امجلعية للقيام بأنشطة عديدة يف
قد يف روما حبلول هناية يُعرشاكء رئيس يني مثل امأمم املتحدة يف نيويورك، وحمور الناتو اجلنويب يف انبويل، ابإلضافة إىل اجامتع آخر للجنة ماكحفة اإلرهاب سوف 

 العام.

، رئيس جملس النواب امأردين ورئيس الاحتاد الربملاين العريب، إىل التأثر والنجاح املزتايد للجمعية منذ أن نشأت معايل الس يد عاطف الطراونةمن جانبه، أشار 
يف امأردن. وأشار إىل اإلرهاب اذلي يس هتدف منطقة البحر املتوسط،  9111فكرة تأسيسها عام 

مؤكدا عىل رضورة مواهجته بشلك جامعي ومبس توى عال من التنس يق. وقال إن مواهجة اإلرهاب 
عسكراي فقط ليست اكفية، ذلا جيب أن يكون هناك هنج متاكمل يعاجل اجلوانب امأمنية 

 والاجامتعية والثقافية.

اخلطوة الثانية لتحقيق الاس تقرار وامأمن يف املنطقة يه اختاذ موقف حازم ال لبس فيه ملعاجلة 
القضية الفلسطينية. وانتقد الطراونة س ياسة اإلدارة امأمريكية املنحازة إلرسائيل، مشرا إىل إهنا لن 
تؤدي إال إىل إدامة الرصاع والتوتر يف املنطقة. وأكد عىل المتسك حبل ادلولتني كوس يةل آمنة لضامن 
امأمن والاس تقرار ادلامئني يف املنطقة. ودعا مجيع الربملانيني يف امجلعية إىل المتسك هبذا اخليار 

 والضغط عىل حكوماهتم لرفض أي حل يقوض حقوق الفلسطينيني.

وحول امأزمة يف سوراي، أكد عىل أمهية وضع حد للك التدخالت اخلارجية وتعزيز مسارات احلل 
 ا.رسهالس يايس بطريقة تضمن سالمة سوراي ووحدة أراضهيا، حيث إن احلفاظ عىل سوراي كدوةل قوية وآمنة ومس تقرة وموحدة يصب يف صاحل منطقتنا بأ

التدخالت  يعوفامي خيص العراق، يقف امأردن إىل جانب البالد للتغلب عىل املصاعب وحتقيق امأمن واحلفاظ عىل وحدة العراق واس تقالهل الس يايس ورفض مج 
 امأجنبية.

أحناء ليبيا واملسامهة  لك وفامي يتعلق بليبيا، شدد عىل أن احلل الس يايس املُريض مجليع امأطراف لن يتحقق إال من خالل احلوار لضامن حتقيق امأمن والاس تقرار يف
 الرمغ من التحدايت.ىل يف إعادة بناء مؤسساهتا. وأشاد بدور أورواب يف اس تقبال ماليني الالجئني اذلين نزحوا إلهيا جراء هذه امأزمات ودجمهم يف جممتعاهتا ع

 اعات وإزاةل الظمل.الزن واختمت لكمته بدعوة ادلول إىل املسامهة يف التمنية بداًل من س باق التسلح، كام دعا أورواب الس تئناف دورها كطرف همم ونزيه يف تسوية 

، امأمني العام املساعد جلامعة ادلول العربية، رؤية اجلامعة وأولوايهتا، واليت تشمل القضية الفلسطينية والتدخل امأجنيب يف حسام زيك  السفرمن جانبه، اس تعرض 
ية. وأشار إىل الفارق بني طين الشؤون العربية وقضية اإلرهاب. واعترب أن امأزمات القامئة حاليا يف املنطقة العربية يه يف طريقها اىل احلل، ابس تثناء القضية الفلس 

التدخل امأجنيب وأدت ها موجات الاحتجاج السلمي اليت حتدث يف كثر من البدلان العربية واليت مت التعاطف معها وتكل اليت حدثت يف العرشية امأخرة واليت غّذا
 إىل اهنيار بعض امأنظمة.

( جاء اقرتاح خطة 0وفامي يتعلق ابلقضية الفلسطينية وخطة السالم امأمريكية اليت رفضهتا جامعة ادلول العربية بشلك واحض، أبدى السفر زيك س بع مالحظات: 

 أعامل اللجنة ادلامئة امأوىل 
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وأشارت إىل رفض اجلانب الفلسطيين وكذكل اجملمتع ادلويل خلطة السالم امأمريكية لكوهنا أحادية 
اجلانب وال تامتىش مع قرارات امأمم املتحدة الرئيس ية. وأكدت عىل موقف امجلعية ادلامع حلل ادلولتني 
ادلامئ اذلي يتفق عليه الطرفان، مشرة إىل أن هذا احلل يأيت فقط من خالل احملاداثت واملفاوضات 
املبارشة بني امأطراف املعنية يف إطار قانوين دويل رشعي وعىل أساس احرتام القانون ادلويل 

 وقرارات امأمم املتحدة ذات الصةل.

تقوم امجلعية ابلتنس يق مع امأمم املتحدة بدمع حماوالت التوسط من أجل وقف دامئ إلطالق النار يف 
ليبيا، وتسامه يف املساعدة يف هذا الشأن من خالل مساعهيا الربملانية. مل تنته امأزمة يف سوراي بعد، 
حيث تس متر معليات الزنوح بسبب املواهجات العسكرية املزتايدة يف شامل سوراي، إىل جانب 

 الهتديدات املمتثةل يف قيام إرهابيي تنظمي ادلوةل مبحاوةل إعادة تنظميهم.

إن اس مترار تدفق املهاجرين والالجئني قد يؤدي إىل حدوث وفيات جديدة وانهتااكت حلقوق 
تغر املناخ. ومن املهم ر اإلنسان والاجتار ابلبرش. يف الوقت ذاته، فإن قادة العامل غر قادرين عىل الوصول إىل موقف حامس للحد من الانبعااثت والتخفيف من آاث

 الرتكزي عىل قضااي امأمن الغذايئ واملايئ يف منطقة البحر املتوسط.

تام، رحبت الرئيسة اخل  ومن أبرز التحدايت أن يتسبب اذلعر بشأن انتشار فروس كوروان يف حدوث آاثر غر متوقعة عىل امأمن اقتصاداتنا وعالقاتنا ادلولية. ويف

 .ابملتحدثة التالية اليت اكنت خشصية ابرزة وقت تأسيس امجلعية

النائبة السابقة لرئيس امجلعية والنائبة الس يدة إلسا ابابدمييرتيو، يف لكمهتا الرتحيبية، أعربت 
السابقة لرئيس الربملان اليوانين، عن تقديرها دلعوهتا حلضور ادلورة الرابعة عرشة للجمعية، حيث 
اكنت واحدة من أعضاء امجلعية وقت تأسيسها. وأعربت عن سعادهتا ابلنتاجئ والنجاحات اليت 
حققهتا امجلعية، ولكهنا عرّبت أيضا عن أسفها جتاه امأزمات اخملتلفة اليت حتدث يف املنطقة. لقد 

عاًما ابعتبارها مجعية هتدف إىل توحيد دول وشعوب البحر  05تأسست امجلعية يف اليوانن منذ 
املتوسط، والعمل املشرتك بشأن القضااي املهمة مثل امأمن والضغوط ادلميوغرافية والبيئة وثقافة 
شعوب البحر املتوسط وارتباطها التارخيي. مثة ثالثة أمور لها س ياسات تفاعلية انمعة، يه التمنية 
وادلميوغرافيا وادلميقراطية. وقدمت شكًرا خاًصا لالحتاد الربملاين ادلويل لقبوهل فلسطني كعضو 
وقت إنشاء امجلعية رمغ العديد من الصعوابت. كام أشادت ابلتبادل الودي والصادق لآلراء بني 
الوفدين الفلسطيين واإلرسائييل. كام أشادت بدور امأمني العام للجمعية ابعتباره الفاعل الرئييس 

 ة.وراء إجنازات امجلعية املتعددة. أصبح تركزي ميثاق امأمم املتحدة عىل "شعوب العامل" هو القوة ادلافعة للجمعية كهيئة برملانية جامعي

رئيس أساقفة أثينا ومعوم اليوانن، عىل القمية البطريرك إيرونميوس الثاين، ويف رساةل عرب الفيديو، أكد 
العالية اليت تمتتع هبا اجامتعات مثل تكل اليت تعقدها امجلعية. هناك حاجة كبرة دلى شعوب البحر 
املتوسط لفهم وإدارة القضااي الرئيس ية املتعلقة ابمأمن واإلرهاب والتجارة وتغر املناخ وثقافة احلوار 
والهجرة ومجيع القضااي املتعلقة حبقوق اإلنسان. وقال إنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود من أجل التفامه 

 املتبادل، معراب عن أمهل يف أن يس تفيد امجليع من النتاجئ العظمية لهذا الاجامتع.

 

 

ابعتبارها واحدة من أغىن إىل تراث منطقة البحر امأبيض املتوسط  امأمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريسويف لكمة قرأها امأمني العام للجمعية نيابة عنه، أشار 
مأمن، حيث يتعرض أكرث وا املناطق تراثيا يف العامل، حيث مجعت بني الثقافات واللغات وامأداين والشعوب لقرون طويةل. تواجه املنطقة اآلن هتديدات كبرة للسالم

فروض من قبل املمن ثالثة ماليني خشص للخطر بسبب التصعيد العسكري يف شامل سوراي، بيامن يؤدي التدخل اخلاريج املس متر يف ليبيا وانهتاك حظر امأسلحة 
اإلرسائييل الفلسطيين اع جملس امأمن ادلويل إىل إراقة مزيد من ادلماء. ميكن حل هذه امأزمات فقط من خالل احلوار البناء. وريامث يمت التوصل إىل حل انجع للرص 

ة بشلك كبر لتغر املناخ، فإن معرضقامئ عىل مبدأ حل ادلولتني، فإنه ال غىن عن تقدمي ادلمع املايل والس يايس لواكةل امأونروا. ومبا أن منطقة البحر امأبيض املتوسط 
املزمع عقده يف  COP 95التعاون لتحقيق تقدم أكرب يف التخفيف من آاثر تغر املناخ وكذكل التكيف والمتويل هو أمر رضوري عند السعي إلجناح مؤمتر امأطراف 

أحد أكرث امأماكن اليت تشهد عدد حاالت وفاة . تعد منطقة البحر املتوسط 9111غالسكو يف شهر نومفرب القادم، وكذكل رضوري لتحقيق حمايدة الكربون حبلول عام 
عية مكنصة لتعزيز احلوار امجل  بني املهاجرين، مما يتطلب املزيد من اجلهود ملعاجلة امأس باب اجلذرية للهجرة وضامن معامةل املهاجرين والالجئني بكرامة. جيب أن تعمل

ح التظاهرات الشوارع تابني امأداين والثقافات وذكل يف مواهجة تصاعد اخلطاب املعادي للمهاجرين واخلطاب الشعبوي ومعاداة اإلسالم وخطاب الكراهية ادلينية. جت 
تمنية مس تدامة وعوملة ن يف أحناء أورواب ومنطقة البحر املتوسط ضد التفاواتت الاجامتعية والاقتصادية. جيب عىل الربملانيني مساءةل حكوماهتم وسن ترشيعات لضام

 عادةل للجميع. ودعا إىل فهم مشرتك يقيض بتوفر الكرامة وتاكفؤ الفرص للجميع من أجل إحداث التغير اذلي حيتاجه العامل.
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، رئيس الربملان اليوانين، يف لكمته الافتتاحية بتسليط الضوء عىل ادلور املهم اذلي لعبته اليوانن يف تأسيس امجلعية الربملانية الس يد كوسان تينس اتتوالتسقام معايل 
 للبحر امأبيض املتوسط، أمه منتدى للحوار الربملاين يف املنطقة امأورومتوسطية.

والتنفيذ الاكمل لالتفاق  وسطوأشار إىل إدارة الهجرة ابعتبارها أولوية لالحتاد امأورويب، وخاصة ابلنس بة لليوانن، وشدد عىل أمهية التنس يق الفعال بني بدلان املت
ذرية للهجرة، وضامن امحلاية اجل املربم بني الاحتاد امأورويب وتركيا. كام أكد عىل احلاجة إىل هنج شامل يركز عىل إنقاذ حياة البرش املعرضني للخطر، ومعاجلة امأس باب

 الاكفية للمحتاجني، وماكحفة الاجتار ابلبرش.

واإلدارة املشرتكة للحدود ر، وشدد عىل رضورة اعامتد الاحتاد امأورويب جملموعة جديدة من القواعد املشرتكة اخلاصة بطاليب اللجوء، وبرامج دمع بدلان املنشأ والعبو 
اعامتد طريقة للهجرة الرشعية إىل  مباامأوروبية وتوزيع الالجئني، وبرانمج العودة مأولئك اذلين ال حيق هلم اللجوء، وتدابر إلدماج أولئك اذلين دلهيم احلق يف البقاء، ور

داف امليثاق العاملي أه الاحتاد امأورويب تقوم عىل أساس همارات أو متطلبات معل معينة. ويف هذا الصدد، هنأ اتتوالتس امجلعية عىل اجلهود اليت تبذلها لتحقيق
 للهجرة.

أن تغر املناخ، ودمعت بش مث أشار إىل الهتديد اذلي يشلكه تغر املناخ، واذلي جيب معاجلته عىل الفور. كام أشار إىل أن اليوانن تبنت ابلفعل اسرتاتيجية وطنية
س تدام، ودعامه إىل وامجلعية إىل مواصةل العمل بنشاط لتحقيق اقتصاد متوسطي م اتفاقية ابريس والاتفاق امأخرض امأورويب. ودعا برملاانت دول البحر املتوسط 

قانون ادلويل، مبا يف ذكل قانون لل التأهب الس تقبال زايدة مفاجئة يف أعداد النازحني بسبب تغر املناخ. تلزتم اليوانن الزتاما اتما مببدأ حسن اجلوار والاحرتام الاكمل
ميقراطية وس يادة القانون وحقوق وادلالبحار. ويف هذا الصدد، تعترب اليوانن املذكرة املوقعة بني تركيا وليبيا ابطةل والغية. وشدد اتتوالتس عىل أمهية حامية قمي احلرية 

 اإلنسان.

ئدها. وطالب بتعديل فواويف إشارة إىل التقدم العلمي، شدد عىل رضورة حامية الطبيعة البرشية من خماطر التكنولوجيا والتكنولوجيا احليوية والاس تفادة فقط من 
 أعلن افتتاح ادلورة. ذكلالنظم القانونية والتعلميية يك تتواءم مع الظروف اجلديدة، وحماربة عدم املساواة والفقر واإلقصاء، وحامية الطبيعة والبيئة. مث بعد 

رئيسة امجلعية، الشكر للربملان اليوانين عىل اس تضافته مأعامل ادلورة وعىل اإلعداد املمتاز لها. وأشارت إىل أن اليوانن يه الس يدة علياء بوران، ويف لكمهتا، قدمت 
عاًما. واليوم، تضم امجلعية مجيع البدلان من ضفيت  01همد ادلميقراطية، وأنه مت اعامتد النظام امأسايس للجمعية يف اليوانن، وأن امجلعية أصبحت منظمة مس تقةل قبل 

 ملناقشة القضااي الرئيس ية املتعلقة ابمأمن والسالم والتعايش املشرتك والتحدايت الاقتصادية والبيئية والاجامتعية.البحر املتوسط 
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 وقام ابس تضافهتا الربملان اليوانين.  9191فرباير  90و 91عقدت امجلعية الربملانية للبحر امأبيض املتوسط دورهتا الرابعة عرشة يف أثينا يويم 

برملااًن وطنًيا ودولًيا ومنظامت دولية. كام شارك يف املناقشات أعضاء من احلكومة اليواننية والربملان اليوانين  11برملانياً وممثاًل عن  921حرض ادلورة أكرث من 
فريقي والاحتاد الربملاين ادلويل امأ وبرملانيون وممثلون من واكالت امأمم املتحدة وبراجمها والاحتاد الربملاين العريب والربملان العريب وجامعة ادلول العربية والربملان

 ومؤسسة جملس مواطين ومواطنات املتوسط وامأوساط امأاكدميية والسكل ادلبلومايس، فضال عن ممثيل املؤسسات املالية واجملمتع املدين.

ة امجلعية، والس يد ئيسرّحب معايل الس يد كوسان تينس اتتوالتس، رئيس الربملان اليوانين، بوفود امجلعية. وقام لك من الس يد اتتوالتس والس يدة علياء بوران، ر 
 يوانين، ابفتتاح أعامل ادلورة.ال  كريس توس كيالس، رئيس الوفد اليوانين، والس يدة إلسا ابابدمييرتيو، النائبة السابقة لرئيسة امجلعية والنائبة السابقة لرئيس الربملان

 ركزت املناقشات عىل مدار يومني عىل:

 يف التطورات الس ياس ية وامأمنية يف منطقة الرشق امأوسط وشامل أفريقيا، والتأكيد عىل حل ادلولتني إلرسائيل وفلسطني، ودمع معلييت السالم •
 سوراي وليبيا.

 الهتديد املتنايم لإلرهاب، مع الرتكزي عىل رضورة معاجلة قضية الناجني من تنظمي ادلوةل •

إىل جة القضااي الاجامتعية الاقتصادية وادلور املهم اذلي تقوم به الرشاكت الصغرة واملتوسطة والناش ئة يف الاقتصادات امأورومتوسطية، واحلا •
 حتسني وصول الرشاكت إىل أسواق رأس املال البديةل من خالل ترشيعات جديدة ومرنة

 الس ياسات الفعاةل ملاكحفة تغر املناخ والتخفيف من آاثره •

 اإلدارة الشامةل واملنسقة للهجرة امجلاعية، مبا يف ذكل امأس باب اجلذرية للهجرة •

 دور الربملاانت يف ادلفاع عن حقوق اإلنسان، وخاصة يف س ياق الاس تخدام الناشئ لذلاكء الاصطناعي

 وُقدمت س تة تقارير موضوعية إىل امجلعية، اليت قامت بدورها ابختاذ ست قرارات بشأن هذه التقارير.

ُمفّصل حول املس توى لك فامي يتعلق بتفيش فروس كوروان، قامت ادلكتورة ترايس، املمثل اخلاص للمدير العام ملنظمة الصحة العاملية، بإحاطة مندويب امجلعية بش
 احلايل للخطر وادلور املطلوب من الربملانيني لتقدمي ادلمع املناسب للسلطات الصحية الوطنية.

فرًدا ومؤسسة من خمتلف أحناء املنطقة امأورومتوسطية اذلين معلوا لصاحل السالم والاس تقرار واإلنسانية والازدهار لشعوب  01ُمنحت جائزة امجلعية الس نوية لـ 
 منطقة البحر املتوسط.

، كام مددت ابإلجامع والية السفر سرجيو 9191رحبت امجلعية ابجمللس الوطين الاحتادي دلوةل اإلمارات العربية املتحدة كعضو منتسب، واعمتدت مزيانية 
 .9191بياتزي كأمني عام للجمعية لفرتة جديدة مدهتا أربع س نوات متتد حىت ادلورة التاسعة عرشة لعام 

 واخُتمتت ادلورة حبفل تسلمي رئاسة امجلعية من الس يدة علياء بوران )امأردن( إىل الس يد كرمي درويش )مرص(.
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