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الجمعيـــة البرلمانيــة للبحـــر األبيــض المتوســـــــط

تقرير منتصف عام 2019
حول أنشطة

الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط

مندوبون برلمانيون من الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط خالل ييار عمل في مخيم نييب لالجئين
في غايي عنتاب  ،تركيا في  21يونيو 2019

نُشر في

 30أغسطس 2019

ملخص تنفيذي

ركزت الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط جهودها خالل النصف األول من عام  2019على القضايا
االستراتيجية األكثر إلحا ًحا بالنسبة للمنطقة األورو -متوسطية ،بما في ذلك الحوار السياسي وقضايا األمن والبيئة
والنمو االقتصادي وحقوق اإلنسان والهجرة الجماعية. .
وخالل الجلسة العامة الثالثة عشرة التي عُقدت في بلغراد في  21فبراير اعتمدت الجمعية العديد من القرارات المهمة ،وتم تحديد
أولويات العمل المتواصل .وفي نفس الجلسة ،ش ّكلت الجمعية لجنة برلمانية خاصة معنية باإلرهاب من أجل تحسين عمل الجمعية
لمكافحة هذا التهديد المتنامي.

واصلت الجمعية العمل عن كثب مع األمم المتحدة ،خاصة فيما يتعلق بمسألة
مكافحة اإلرهاب ،كما تعاونت مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة
لمجلس األمن وكذلك مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في تنظيم عدد من
المؤتمرات البرلمانية الدولية .كما دُعيت الجمعية بشكل استثنائي إلطالع مجلس
األمن على نتائج هذه الجهود وتحديد الخطوات التالية بالتعاون مع األمم المتحدة،
والتي تتضمن مذكرة تفاهم مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب.

استمرت الجمعية في كونها منصة أساسية للحوار السياسي في المنطقة
األورومتوسطية ،مع التركيز على القضايا المحيطة باألوضاع في ليبيا
وسوريا وإسرائيل وفلسطين .ومن أبرز ما أنجزته الجمعية خالل عام
 2019هو إضفاء الطابع الرسمي لتعاونها مع عدد من برلمانات دول
الخليج ،ال سيما قطر واإلمارات العربية المتحدة واللتان انضمتا إلى الجمعية
كعضوين منتسبين ،إلى جانب بدء حوار مماثل مع البرلمان الكويتي.

الجلسة العامة الثالثة عشر للجمعية البرلمانية للبحر
األبيض المتوسط ،بلغراد ،صربيا 21 ،فبراير2019

وباإلضافة إلى الجلسة العامة التي عقدت في بلغراد ،نفذ نواب
الجمعية  39مهمة ،ونظمت أمانة الجمعية ثالث فعاليات رئيسية
هي :االجتماع البرلماني لمجموعة حوار  5+5في مالطا ،ومؤتمر
"العالقة بين األمن وحركات الهجرة" في تركيا ،واجتماع هيئة
الجمعية حول "أسواق رأس المال البديلة للنمو االقتصادي في
منطقة البحر المتوسط" في ميالنو بإيطاليا.

مذكرة التفاهم الموقعة من رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط ،العين علياء بوران ،واألمين العام لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،السيد أنخيل غوريا بمناسبة زيارة الجمعية رفيعة المستوى الى مقر المنظمة في باريس ،في  28مايو
 .2019ضم وفد الجمعية أيضا النائب بيدرو روكي  ،رئيس الجمعية الفخري  ،النائب آالن بيريا  ،نائب رئيسة الجمعية ،
والسفير سيرجيو بياتزي ،األمين العام للجمعية.

وقّعت الجمعية مذكرة تفاهم استراتيجية مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من أجل تعزيز وهيكلة التعاون بينهما في مجال التنمية
االقتصادية في المنطقة األورومتوسطية.
ومن منطلق البناء على العمل الذي تم إنجازه خالل النصف األول من العام ،ستواصل الجمعية نشاطها الدؤوب خالل النصف الثاني
من العام بمهام مخصصة في نيويورك وواشنطن ،وعقد اجتماع مشترك مع مجلس أوروبا حول مكافحة اإلرهاب والتكنولوجيات
الجديدة في ستراسبورغ ،باإلضافة إلى زيارة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،وعقد اجتماع خاص للجنة المعنية باإلرهاب في
روما ،ودعم مؤتمر األطراف المتوسطي حول المناخ في نابولي ،وكذلك مشاركتها النشطة في العديد من الفعاليات الرئيسية للمنظمات
الشريكة.

فيما يتعلق بتحسين وتعزيز القدرة اإلدارية للجمعية ،وتمشيا مع التقرير المقدم والمعتمد في بلغراد ،تم وضع أنظمة جديدة أكثر أمانا
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتي تشمل خطوط هواتف مخصصة وخوادم إنترنت عن بُعد ومرافق تخزين بيانات يديرها كيان
ُمعتمد .تشمل التكاليف النسبية استبدال وتأجير جميع أجهزة الهاتف المحمول ومكاتب الكمبيوتر وتراخيص البرامج المطلوبة.

كما تم فتح حسابات بنكية جديدة للوفاء بالمتطلبات المالية للجمعية .وكما هو مقرر،
بدأت الجمعية في مراجعة وتحديث موقعها اإللكتروني لتسهيل الوصول إلى محتواه
وجعله أسهل استخداما .ومن المقرر أن يكون الموقع اإللكتروني الجديد متاحا
للجمهور في النصف األول من عام .2020

أرقام المواينة المعتمد

التعاون السياسي واألمني

كان للجنة الدائمة بالجمعية المعنية بالقضايا السياسية واألمنية نشاط بارز في
النصف األول من عام  .2019في الشق السياسي/األمني من جلستها العامة في
بلغراد ،ركزت الجمعية مناقشاتها على استمرار التوتر والصراع في المنطقة،
وتحديدا آخر تطورات الحملة العسكرية لهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية ،واألزمة
المستمرة في سوريا ،وعدم االستقرار في ليبيا ،وعدم إحراز تقدم في عملية السالم
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين .ومن خالل اعتماد قرار بشأن التطورات السياسية
واألمنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغرب البلقان ،أعرب جميع
المندوبين عن التزامهم بمواصلة العمل من أجل حل جميع األزمات اإلقليمية وأن
تعمل الجمعية كأداة أساسية للدبلوماسية البرلمانية في المنطقة لتحقيق هذه الغاية

أكدت الجمعية خالل جلستها في بلغراد على موقفها المتمثل في أن حل الدولتين هو السبيل
الوحيد لكال الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني وذلك من أجل تحقيق طموحاتهم المشروعة
في حكم أنفسهم والعيش جنبا إلى جنب في سالم وأمان داخل حدود آمنة ومعترف بها وفقا
للقرارات الدولية ذات الصلة .أكدت الجمعية أيضا استعدادها لتنظيم اجتماع في األردن
لمناقشة استئناف عملية السالم فور الكشف عن خطة السالم األمريكية.

اللجنة الدائمة
األولى
بالجمعية
البرلمانية
للبحر األبيض
المتوسط

كما ساهمت الجمعية برسالة إلى المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد البرلماني
العربي الذي ناقش موضوع "القدس عاصمة فلسطين األبدية" ،والذي عُقد في
ع ّمان في الفترة من  3إلى  4مارس .2019

.
.

وفد برلماني إسرائيلي إلى الجمعية في الجلسة
العامة ببلغراد

عززت الجمعية تعاونها مع دول منطقة الخليج بهدف ترسيخ دورها
الدبلوماسي والبرلماني في العالقات بين الدول وفي الحفاظ على السالم
واألمن الدوليين.

وفد برلماني فلسطيني إلى الجمعية في الجلسة
العامة ببلغراد

وخالل اجتماع رفيع المستوى عُقد في الدوحة في  23يناير،
وبعد أربع سنوات من التعاون ،وقّع رئيس الجمعية مذكرة تفاهم
مع رئيس مجلس الشورى في قطر ،وبموجب هذه المذكرة قامت
الجمعية بالترحيب رسميا بقطر كعضو منتسب.
قامت رئيسة الجمعية بزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى ليوبليانا
في  29مايو  ،2019حيث تتمتع الجمعية بتاريخ طويل ومثمر
من التعاون مع سلوفينيا ،حيث إن سلوفينيا عضو مؤسس في
الجمعية.
بعد ثمان سنوات من التعاون مع دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وقّعت رئيسة الجمعية أثناء زيارة رسمية ألبو ظبي في  23يونيو
مذكرة تفاهم مع رئيسة المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات،
رئيس الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط يوقع
ورحّبت الجمعية رسميا بدولة اإلمارات كعضو منتسب .سوف
مذكر تفاهم مع رئيس مجلس الشورى القطر
تستفيد الجمعية بخبرة اإلمارات في مسألة مكافحة اإلرهاب ومنع
التطرف ،وقد عقدت الجمعية بالفعل اجتماعات مع وزير الداخلية
اإلماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،وكذلك مع مسؤولين بمركز هداية بهدف رسم الخطوات التالية لهذا التعاون.

بعد اتفاقات الشراكة مع برلمانات قطر واإلمارات ،تقوم رئيسة الجمعية حاليا بالتواصل مع رئيس البرلمان الكويتي في إطار تعزيز
العالقات مع دول منطقة الخليج.

.
ظل الحوار السياسي حيويا وبناء من خالل الدبلوماسية البرلمانية ،حيث شاركت الجمعية في عدد من الفعاليات المهمة التي نظمتها
األمم المتحدة والجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلسي (الناتو) واالتحاد البرلماني الدولي واالتحاد البرلماني العربي والجمعية
البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون االقتصادي لدول البحر األسود والجمعية البرلمانية للدول األعضاء في
كومنولث الدول المستقلة والبرلمان العربي واالتحاد البرلماني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والجمعية البرلمانية الدولية
للطوائف األرثوذكسية والجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط وغيرها.
عالوة على ذلك ،قامت الجمعية ،بصفتها المنبر الرئيسي للتعاون البرلماني في المنطقة
األورومتوسطية ،بتنظيم اجتماع آخر حول البعد البرلماني لمجموعة  - 5 + 5حوار غرب
عقد في مالطا في  17يناير  .2019وناقش االجتماع قضايا الشباب والهجرة
المتوسط الذي ُ
والتنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط .وأكد النواب على أن التنمية االقتصادية وخلق
فرص عمل هما أمران ضروريان لمكافحة الهجرة الجماعية بشكل فعّال وتجنب انزالق الشباب
نحو التطرف.
ولقد جاء هذا االجتماع البرلماني قبل يوم واحد من اجتماع وزراء خارجية حوار دول مجموعة
 5 + 5والذي عقد في فاليتا في  18يناير  .2019قدم ممثلو الجمعية خالل االجتماع الوزاري
إعالنا مشتركا كان البرلمانيون قد اتفقوا عليه في اليوم السابق.

البعد البرلماني لمجموعة + 5
 - 5حوار غرب المتوسط

ومن أجل تعزيز العمل بشأن القضايا األمنية في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،قامت الجمعية بتعزيز تعاونها مع قيادة قوات
حلف الناتو المشتركة ومحور الناتو الجنوبي في نابولي .يتضمن هذا
ً
مستمرا للمعلومات حول األمن في المنطقة .ومن
تبادال
التعاون
ً
المتوقع أيضًا عقد اجتماع مشترك بين الجمعية وحلف الناتو خالل
عام  2019بالتعاون مع الجمعية البرلمانية.

اجتماع ويراء خارجية دول مجموعة  - 5+ 5حوار
غرب المتوسط
ظل اإلرهاب يمثل الشاغل األمني األهم للجمعية وخاصة في ضوء التهديد المحتمل الذي يشكله المقاتلون اإلرهابيون األجانب
وعائالتهم الذين نجوا من المعارك في سوريا والعراق وهم اآلن في معسكرات االعتقال ،أو أولئك الذين يسعون إلى العودة إلى بالدهم
األصلية أو الستغالل مناطق عدم االستقرار في منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء وأفغانستان إلعادة تنظيم مجموعاتهم
اإلجرامية.

لقد اعتمدت الجمعية باإلجماع خالل جلستها العامة الثالثة عشرة قرارا بشأن "مواجهة التهديد المتنامي لإلرهاب في المنطقة
األورومتوسطية" وأنشأت لجنة برلمانية خاصة معنية باإلرهاب برئاسة السيد ميغيلوري (من إيطاليا) ،وستقوم اللجنة بدعم إستراتيجية
األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب.

كما أجرت الجمعية مشاورات ثنائية مع السفير فالديمير فورونكوف ،وكيل
األمين العام لألمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ،في روما في مارس الماضي،
وتم االتفاق على توقيع اتفاقية تعاون رسمي بين الجمعية ومكتب األمم
المتحدة لمكافحة اإلرهاب في األشهر المقبلة.
شاركت الجمعية في تنظيم مؤتمر حول مكافحة اإلرهاب الدولي وذلك
باالشتراك مع الجمعية البرلمانية للدول األعضاء في كومنولث الدول
المستقلة والجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا واالتحاد
البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومنظمة األمم المتحدة.
عُقد هذا المؤتمر في مقر الجمعية البرلمانية للدول األعضاء في كومنولث
النائب ميغيلوري (على اليسار) مع أعضاء آخرين
في الوفد اإليطالي لدى الجمعية
الدول المستقلة في سان بطرسبرغ في  18أبريل  .2019وسلط المؤتمر
الضوء على العديد من القضايا المهمة ،أبرزها عدم وجود توافق أو وضوح
بشأن كيفية التعامل مع عشرات اآلالف من األشخاص الموجودين حاليا في المخيمات في سوريا والعراق ،والتي تضم اآلالف من
المقاتلين اإلرهابيين األجانب وعائالتهم ،وكذلك اآلالف من األطفال عديمي الجنسية.

نظمت الجمعية أيضا اجتماعا حول "العالقة بين األمن وحركات الهجرة" ،استضافه البرلمان التركي في الفترة من  19إلى  22يونيو
في أنقرة وغازي عنتاب .ركزت نقاشات االجتماع على الهجرات الجماعية وأسباب النزوح المتعددة واحترام حقوق اإلنسان .وقامت
البرلمانات األعضاء خالل االجتماع بتأييد االقتراح الداعي إلى إنشاء لجنة فرز دولية للتعامل مع المقاتلين اإلرهابيين األجانب
المحتجزين وعائالتهم ،وهو االقتراح الذي قدمته الجمعية خالل اجتماع سانت بطرسبرغ .وستعمل اللجنة الدولية المقترحة تحت مظلة
األمم المتحدة وستقوم بتقييم كل دولة مسؤولة عن إعادة ومحاكمة اآلالف من مقاتلي تنظيم الدولة وعائالتهم الذين نجوا من الحرب
ضد التنظيم في سوريا والعراق.

بعد االجتماعات التي عُقدت في سان بطرسبرغ وأنقرة ،دُعيت الجمعية
إلطالع لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن الدولي على سبل تعزيز
دور البرلمانات في تكثيف جهود الدول األعضاء في مكافحة اإلرهاب .عُقد
االجتماع في مقر األمم المتحدة بنيويورك في  2يوليو  .2019وأطلعت
الجمعية مجلس األمن على نتائج اجتماعاتها األخيرة بشأن مكافحة اإلرهاب،
ال سيما دعم برلمانات الجمعية القتراح إنشاء "لجنة فرز تقودها األمم
المتحدة" للتعامل مع أعضاء تنظيم الدولة الناجين في العراق وسوريا.
وأكدت الجمعية من جديد التزامها بمواصلة مساعدة مجلس األمن حسب
الحاجة ،وذلك من خالل الدور الذي تلعبه الجمعية في تسهيل الجانب
البرلماني اإلقليمي الستراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب .اتفق
الطرفان أيضا على عقد اجتماعات بشكل أكثر انتظاما لتعزيز التعاون
بينهما.

(على اليسار) المراقب الدائم للجمعية لدى األمم
المتحد في نيويورك ،السفير قاضي شوكت فريد

التعاون االقتصادي واالجتماعي والبيئي
كان نشاط الجمعية بشأن التعاون االقتصادي واالجتماعي والبيئي حيويا للغاية في
النصف األول من عام  .2019ركيت الجمعية خالل جلستها العامة ببلغراد على الشركات
الصغير والمتوسطة كأدوات مهمة لتعييي النمو االقتصادي في المنطقة ،واعتمدت
الجمعية باإلجماع قرا ًرا بشأن "التشريعات الفعالة لدعم الشركات الصغير والمتوسطة
في منطقة البحر المتوسط" .وحول القضايا البيئية ،ركيت المناقشات أيضا على الحاجة
الملحة للتعامل مع مسألة تغير المناخ ،وخاصة إيجاد أدوات للحد من مخاطر الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ ،كما اعتمدت الجمعية قرارا باإلجماع حول "تغير المناخ بعد
المؤتمر الرابع والعشرين ألطراف اتفاقية األمم المتحد بشأن تغيّر المناخ – ما هي
الخطوات القادمة؟".

اللجنة الدائمة
الثانية للجمعية
البرلمانية
للبحر األبيض
المتوسط

وخالل حوار دول مجموعة  5 + 5الذي عقد في فاليتا في يناير  ،2019تم
.تخصيص اجتماعين لمناقشة التنمية المستدامة وتوظيف الشباب.

النائب آرون فاروجيا ،مندوب مالطي لدى
الجمعية لقي خطابه اثناء اجتماع حوار 5+5

االقتصاد وتسهيل التجار وخلق فرص عمل – الفريق االقتصادي بالجمعية
عقدت الجمعية مؤتمرا مهما حول "أسواق رأس المال البديلة للنمو االقتصادي في
منطقة البحر المتوسط – الدور الحاسم للبرلمانيين" ،وعُقد المؤتمر في ميالنو يومي
 4و 5يوليو  .2019كان المؤتمر بمثابة طاولة عمل لبرلمانيي الجمعية من أجل
استكشاف أدوات جديدة تهدف إلى إنشاء نظم بيئية تجارية مستدامة وشاملة بغرض
تسهيل الوصول إلى مصادر بديلة للتمويل .ضم االجتماع أكثر من  170مندوبا من
 25دولة وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية ،مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة
العالمية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ،فضال عن اللجان االقتصادية التابعة لألمم
المتحدة وممثلي القطاع الخاص .كان الهدف هو إطالق مبادرة برلمانية لدعم
االستثمارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المنطقة .تم التأكيد
خالل االجتماع على أن "المنتدى البرلماني األورومتوسطي لتسهيل التجارة

واالستثمار" ،والذي أنشئ حديثا بشراكة
بين الجمعية ومنظمة التجارة العالمية،
سوف ينعقد في جنيف في ربيع عام
 ،2020وذلك بالتعاون مع المجموعة
االقتصادية لألمم المتحدة والجهات الفاعلة
الرئيسية األخرى .وقد قام السيد عساف
حاجيف ،األمين العام للجمعية البرلمانية
لمنظمة التعاون االقتصادي لدول البحر
األسود ،بدعوة الجمعية البرلمانية للبحر
األبيض المتوسط للمشاركة في تنظيم
اجتماع متابعة مشترك العام المقبل حول
التكامل االقتصادي ودعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة بين المنطقتين.
عالوة على ذلك ،قامت خمس دول أعضاء في الجمعية بالتواصل مع أمانة الجمعية القتراح استضافة اجتماعات متابعة للمجموعات
القطاعية التابعة للفريق االقتصادي بالجمعية.
وقّعت الجمعية اتفاقية تعاون استراتيجي مع منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بمقر األخيرة في باريس في  28مايو
 ،2019وذلك إلضفاء الطابع الرسمي على تعاونهما طويل
األمد .تركز االتفاقية على عدد من المجاالت الفنية لتعزيز النمو
الدائم والمستدام والشامل في المنطقة األورومتوسطية .وتمهد
االتفاقية الطريق لتطوير فعال وملموس للمبادرات والمؤتمرات
وتبادل الخبرات المشتركة.

ضمن هذا اإلطار ،شاركت الجمعية في عدد من أنشطة منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،بما في ذلك منتدى المنظمة حول
"الشركات الصغيرة والمتوسطة :إطالق مؤشر سياسة
عقد في سراييفو في  7مايو  .2019كما شاركت الجمعية
الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام  :2019غرب البلقان وتركيا" ،والذي ُ
في منتدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام  2019والذي عُقد في باريس في الفترة من  20إلى  21مايو تحت عنوان "العالم
في حركة إلكترونية" .شاركت الجمعية أيضا في مؤتمر " الشرق األوسط وشمال إفريقيا – أيام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية"
وما يتصل به من "قمة الحكومات واألعمال – التحالفات بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو الشامل" ،والذي عُقد في تونس
في الفترة من  17إلى  19يونيو  .2019من جانبها ،لعبت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دورا تنسيقيا من خالل خبرائها في فريق
الجمعية المعني بالتجارة واالستثمار في منطقة البحر المتوسط.

عززت الجمعية أيضا من تعاونها مع البنك الدولي ،فقد شارك وفد رفيع المستوى من الجمعية في جلسة الربيع للمؤتمر البرلماني
العالمي حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،والذي عُقد في واشنطن في الفترة من  8إلى  14أبريل .تناولت جلسات المؤتمر
الجوانب الرئيسية المتعلقة بعمل فريق الجمعية المعني بالتجارة واالستثمار في منطقة البحر المتوسط ،مثل الحكم الرشيد والمساءلة
السياسية ،والتكنولوجيا المزعزعة وبيانات التنمية االقتصادية ،واالستقرار العالمي ،ودور التكنولوجيا المالية واألمن اإللكتروني،
والتأثيرات االقتصادية لتغير المناخ .تمت مناقشة هذه القضايا مرة أخرى في اجتماع الجمعية بميالنو إلعادة تقييم أولويات الفريق
االقتصادي للجمعية .وخالل االجتماعات الثنائية االستراتيجية التي عقدها مندوبو الجمعية مع كبار مسؤولي البنك الدولي في واشنطن
تم التأكيد على نية الطرفين لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في المستقبل القريب.

تغير المناخ والبيئة
دُعيت الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط ألول مرة لحضور الدورة الرابعة لجمعية
األمم المتحدة للبيئة  2019التي عقدت في نيروبي في الفترة من  11إلى  15مارس
 ،2019مما أتاح الفرصة للجمعية لتعزيز وترسيخ السياسات البيئية وأنظمة الحد من تغير
المناخ .وقد ركز المؤتمر على "حلول مبتكرة للتحديات البيئية واالستهالك واإلنتاج
المستدامين".

عقد في بودفا بالجبل األسود
شاركت الجمعية أيضا في االجتماع الثامن عشر للجنة األمم المتحدة المتوسطية للتنمية المستدامة ،والذي ُ
في الفترة من  11إلى  13يونيو  .2019وضم المؤتمر  28من أعضاء اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة و 7مراقبين ،بما في ذلك
البنك الدولي واللجان االقتصادية لألمم المتحدة والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى بهدف معالجة وتقييم جدول أعمال ،2030
واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة ،والتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ،وكذلك تبادل الممارسات الجيدة والخبرات
والتحديات المتعلقة بالمراجعة الوطنية الطوعية ونظام  ،SIMPEERواالقتصاد األخضر واألزرق والدائري ،باإلضافة إلى االستهالك
واإلنتاج المستدامين.

سوف تشارك الجمعية في "االجتماع الثامن عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة
لالنقراض" ،والذي سوف يُعقد في جنيف في الفترة من  17إلى  28أغسطس .كما تشارك الجمعية في "منتدى األمم المتحدة للتجارة:
أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ" المقرر عقده في جنيف في الفترة من  9إلى  13سبتمبر ،وكذلك في "قمة المناخ لعام "2019
التي يستضيفها األمين العام لألمم المتحدة في نيويورك في  23سبتمبر بهدف تعزيز الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ واإلسراع
في تنفيذ اتفاق باريس .وبالمثل ،ستشارك الجمعية في المؤتمر الخامس والعشرين ألطراف اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ
المقرر عقده في سانتياغو في الفترة من  2إلى  13ديسمبر  .2019كما تعمل الجمعية على المستوى البرلماني لالجتماع العادي الحادي
والعشرين لألطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة المقرر عقده في نابولي بإيطاليا في الفترة من  2حتى  5ديسمبر .2019

.

الحوار بين الحضارات وحقوق اإلنسان
خالل الجلسة العامة الثالثة عشر للجمعية في بلغراد ،ركيت مناقشات اللجنة الدائمة
الثالثة للجمعية على العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق اإلنسان والهجر  .فيما
يتعلق بحقوق اإلنسان ،أكد مندوبو الجمعية على التيامهم بتعييي وضمان كرامة وحقوق
اإلنسان في المنطقة ،وأقروا خطة عمل تشمل عقد سلسلة من الندوات السنوية في
جنيف وستراسبورغ لنواب الجمعية ليكونوا على دراية كاملة بالسياق اإلقليمي وعمليات
االستعراض الدوري الشامل .وفيما يتعلق بالهجر  ،سلط النقاش الضوء على النطاق
العالمي للظاهر  ،وأشار إلى الحاجة لإلنسانية وسياد القانون وتقاسم األعباء واتباع
نهج عملي ومنسق في المسؤولية المشتركة .واعتمد نواب الجمعية قرارين باإلجماع:
"نواب الجمعية لحقوق اإلنسان" و"تنفيذ الميثاق العالمي للهجر  :دور الجمعية
البرلمانية للبحر األبيض المتوسط".

اللجنة الدائمة
الثالثة للجمعية
البرلمانية
للبحر األبيض
المتوسط

وفي بلغراد ،عززت الجمعية من تعاونها مع الجمعية البرلمانية الدولية للطوائف
األرثوذكسية من خالل توقيع مذكرة تفاهم مشترك ،والتي أبرزت األهمية الكبيرة للعمل
التعاوني بين الجانبين بشأن الحوار بين األديان كأداة للدبلوماسية الناعمة في منطقة البحر
األبيض المتوسط..

الهجر كانت الهجرة الجماعية والعمل اإلنساني من أبرز
الموضوعات التي تم مناقشتها في حوار دول مجموعة .5 + 5
أظهرت نتائج الحوار ما يلي .1 :الحاجة إلى زيادة التعاون بين
األعضاء من أجل معالجة القضايا األخرى على المستوى دون
اإلقليمي .2 ،ضمان اتساق السياسات واإلجراءات الوطنية مع
المعايير الدولية .وفيما يخص هذه النقطة ،فإن تبادل الخبرات الوطنية
وعرض المشاكل القائمة ومشاركة الدروس المستفادة وأفضل
الممارسات تُعد أمورا مهمة .أعاد المشاركون تأكيدهم على أهمية
خطة عمل فاليتا المشتركة التي تم اعتمادها في نوفمبر  2015كأداة
لتحقيق حلول مستدامة وطويلة األجل للتحديات التي تطرحها حركات
الهجرة. .
س ّلطت الجمعية خالل االجتماع رفيع المستوى حول العالقة بين األمن وحركات الهجرة ،والذي عقد في تركيا ،الضوء على بعض
القضايا المتعلقة بحركات الهجرة ،مثل عدم االستقرار السياسي والصراعات األهلية والعولمة والفقر وآثار تغير المناخ واالضطهاد
السياسي وانتهاكات حقوق اإلنسان .وقد ركز جزء من االجتماع على الوضع الصعب
آلالف األطفال الذين تقل أعمارهم عن  12عاما والمولودين ألشخاص مرتبطين بتنظيم
الدولة اإلسالمية ،والذين لجأوا إلى مخيمات الالجئين .ودعا االجتماع إلى اتباع نهج
استباقي لتسهيل عودة هؤالء إلى بلدانهم األصلية .وبعد المناقشات البرلمانية التي جرت
في أنقرة ،قام المندوبون بزيارة مخيم نزيب لالجئين في غازي عنتاب في  21يونيو،
حيث شهدوا عن كثب طريقة معالجة أزمة الالجئين.

ساهمت الجمعية بفاعلية في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر دبي الدولي للمساعدات
اإلنسانية والتنمية الذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من  12إلى
 14مارس .ركزت مناقشات المؤتمر على مسألة النزوح :من أهمية الميثاق العالمي

بشأن الالجئين والهجرة إلى الدور الرئيسي للتعليم كمحفز لالندماج ومنع
العنف ،وكذلك الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في هذه القضايا.
التعليم شاركت رئيسة الجمعية السيدة علياء بوران في الدورة الـ 140
عقدت في قطر في الفترة
للجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي التي ُ
من  6إلى  10أبريل  .2019وكان الموضوع الرئيسي قيد المناقشة هو
"البرلمانات كمنصات لتعزيز التعليم من أجل السالم واألمن وسيادة
القانون" .وشددت بوران خالل االجتماع على أهمية التعليم الرسمي لدمج
األفراد المهمشين من خالل خلق فرص اقتصادية أكبر لهم ومساعدتهم
على الحصول على حياة كريمة ،وكذلك أهمية النظر في جانب التعليم
تعرض الشباب للدعاة المعتدلين
الديني .وأكد االجتماع على أهمية ّ
القادرين على تقديم القيم الحقيقية لألديان العظيمة ،والتي تتمثل في السالم والتضامن والمحبة لكل بني البشر.

عقدت في فلورنسا بإيطاليا في الفترة من
كما شاركت الجمعية في الندوة الدولية للروتاري "نهضة جديدة من أجل المتوسط" ،والتي ُ
 17إلى  19مايو  .2019وكان الغرض األساسي من هذه الندوة هو تجديد
النقاش حول مواضيع رئيسية مثل الهجرة والسالم وصحة األم والطفل والبنية
التحتية والبيئة والهندسة المعمارية المستدامة والهويات الثقافية .وأكد األمين
العام للجمعية السفير سيرجيو بياتزي خالل الجلسة على أهمية دور الدبلوماسية
البرلمانية كأداة لتحقيق األمن والتنمية في منطقة البحر المتوسط.

.
المنصة األكاديمية للجمعية :قامت الجمعية في إطار الدور األكاديمي الذي تلعبه
باقتراح مشروع مشترك مع جامعة تورينو وجامعة كوت دازور في نيس بهدف
تعزيز أنظمة الغذاء المستدامة في المنطقة األورومتوسطية .وفي هذا الصدد،
منحت الجمعية رعايتها العالية لدرجة الماجستير في "االستدامة االجتماعية
البيئية لشبكات األغذية الزراعية" ،التي أطلقتها جامعة تورينو في  8فبراير.
كما جددت الجمعية اتفاقيتها مع جامعة فيديريكو الثاني في نابولي (إيطاليا)
ووقعت اتفاقية جديدة مع جامعة بوكوني في ميالنو الستضافة المتدربين داخل
برنامج إيراسموس .+

