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 الجمعية البرلمانية األورومتوسطية

 
 
 
 

 لجنة السياسة واألمن وحقوق اإلنسان
 

 محضر
  2008يونيو / حزيران 30اجتماع يوم االثنين 

 13:00 ـ 10:00
 18:00 ـ 15:00

 
 البرلمان األوروبي

 مبنى ألتيرو بينيلي الطابق الخامس
 G-2القاعة 

 بروآسيل
 

 
 
 افتتاح االجتماع. 1
 

السيد قباء، رئيس الوفد الفلسطيني، الذي سهر على انتخاب المكتب  ،العضو األآبر سنا اعفتتح االجتم
أثينا حول الجلسة العامة بالنظام الداخلي والقرار الذي صودق عليه خالل أقرها التي لقاعدة الجديد مذآرا با

 .تشكيل مكاتب اللجان
 
 انتخاب الرئيس ونواب الرئيس. 2

وفد البرلمان (يفي ص وعلى رئيسته السيدة الفيق على مكتب اللجنة الجديدصوت أعضاء اللجنة بالتص
) الوفد الفرنسي(، روبير ديل بشيا )الوفد اإلسرائيلي(وعلى نواب الرئيس السادة مجالي وهبي ) األوروبي

 ).الوفد الفلسطيني(وحسن خريشي 
 
 اعتماد مشروع جدول األعمال. 3

 .تم اعتماد جدول األعمال دون تعديل
 
 بالغات الرئاسةإ. 4

وأطلعت األعضاء . تقدمت الرئيسة بالشكر للجمعية العامة على مساندتها ورحبت بأعضاء اللجنة الجدد
على التشكيلة الجديدة لمكاتب اللجان، موضحة أن جمعية البرلمان األورومتوسطي أصبحت تتشكل من 

عدد أعضاء اللجنة السياسية التي آما أطلعت الجمعية على تعديل .  في السابق240 عضوا بدل 260
 : عضوا، موزعين على الشكل التالي70صارت تعّد حاليا 

  عضوا35: ـ البلدان المتوسطية 
  عضوا22: ـ بلدان االتحاد األوروبي 

  عضوا13: ـ االتحاد األوروبي 
 

جتماع يفي بأن هذا االص، أآدت السيدة اليوليوز/ تموز  12نعقد في سيوعن اجتماع المكتب الذي 
مسلسل "سيسعى إلى اعتماد إعالن يدعو إلى أن تجسد جمعية البرلمان األورومتوسطي البعد البرلماني لـ
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وسوف يقوم السيد بوترينغ، بصفتيه رئيس البرلمان األوروبي ". تحاد من أجل المتوسطالا: برشلونة
 . بباريسيوليوز/  وزتم 13ورئيس جمعية البرلمان األورومتوسطي، بتبليغ هذا اإلعالن إلى قمة 

 11التي اختارها المكتب خالل اجتماعه بتاريخ المحاور  آذلك الصيفيوقد استحضرت السيدة 
 .يونيو/حزيران

 أية قيمة مضافة لتنمية المنطقة المتوسطية؟: تحاد من أجل المتوسطالا: مسلسل برشلونة ـ 
 ـ مسلسل أنابوليس وآفاقه

 لدينيةـ حرية التعبير وحرية االعتقادات ا
 

موضوع تقرير سيرَسل إلى الجلسة الثاني المحور وقد أوضحت الرئيسة بأنه من المفترض أن يكون 
 . المقبلينأآتوبر/ تشرين األول 13 و12العامة التي من المنتظر أن تنعقد يومي 

 موضوع  األعضاَء على انعقاد اجتماع آخر مشترك مع اللجنة الثقافية حولالصيفيوأخيرًا، أطلعت السيدة 
 .ات الدينية وذلك قبل نهاية السنةحريات التعبير واحترام المعتقد

 
بحضور السيد السفير " تحاد من أجل المتوسطاال: مسلسل برشلونة "تبادل اآلراء حول مشروع . 5

 آالن لوروي
. متوسطاستهل السيد آالن لوروي آلمته بالتذآير بالطابع الجماعي الذي يكتسيه مشروع االتحاد من أجل ال

مشيرا على الخصوص إلى أهمية مشارآة ممثلي المجتمع المدني، والجماعات وأآد على بعده البرلماني 
وقد تطرق . وذآر آذلك بأهمية إيالء المشروع برؤية أآثر وضوحا. ات والجمعياتؤسسالمحلية، والم

 :السيد لوروي في عرضه للنقط الثالث التالية
 
 أسباب التحرك: وسط ـ مشروع االتحاد من أجل المت1

االتحاد : مسلسل برشلونة "يرى السيد آالن لوروي أن من بين أهم األسباب الداعية لبعث نفس جديد في 
التفاوت في : وهو يعلل ذلك بثالث عناصر أساسية. هو الوضعية االقتصادية بالمنطقة" من أجل المتوسط

ثم البطالة، حيث يؤآد السيد . ري تقليصهبين الضفتين والذي بات من الضرو) 12 إلى 1من (التنمية 
 المقبلة وذلك 15 مليون منصب شغل في غضون السنوات 40أن هناك حاجة ماسة إلى خلق لوروي 

الذي ال يقل أهمية عن سابقيه، وهو الثالث وأخيرا، ذآر العنصر . لى نسبة البطالة الحاليةبالكاد للحفاظ ع
وعلى سبيل المقارنة، ذّآر السيد %. 2لمتوسط والذي ال تجاوز مستوى استثمارات االتحاد األوروبي في ا

والوسطى من استثماراتها ألمريكا الالتينية % 20لوروي بأن الواليات المتحدة األمريكية تخصص 
ويرى أنه آن األوان . من استثماراته للمناطق المجاورة له جنوبا% 25والجنوبية، ويخصص اليابان 

 .ا لن يتحقق إال باتحاد من أجل المتوسطوهذ. لتغيير الديناميكية
وعالوة على ذلك، إذا آان البعد االقتصادي عامال حاسما، فإن السيد لوروي يذّآر بأن الطموح األول 

والهدف هو جعل المتوسط مرآزا استراتيجيا لسياسة االتحاد األوروبي الخارجية، وهو . للمشروع سياسي
 .هدف يرى السفير أنه قد تحقق بالفعل

 
 الوضع الحالي للمشروع. 2

 يوليوز/ تموز  12استعرض السيد آالن لوروي التحضيرات الجارية للقمة المقبلة التي ستنعقد في 
 12 والبلدان 27بلدان االتحاد األوروبي :  رئيس دولة وحكومة 44وهي قمة ُدِعي إليها أآثر من . بباريس

 هي بلدان مطلة على المتوسط و4بصفتها مالحظة، والذين سبق أن انضموا إلى مسلسل برشلونة، وليبيا 
 .آرواتيا وبوسنيا ومونتينيكرو وموناآو

وباإلضافة إلى هؤالء الضيوف، هناك المؤسسات األوروبية بمن فيها السيد بوترينغ عن البرلمان 
وروبي، األوروبية، والسيد سوالنا أمين عام مجلس االتحاد األالمفوضية األوروبي، والسيد باروسو رئيس 

 . وأخيرا، أمير قطر بصفته رئيس مجلس التعاون الخليجي. والسيد عمر موسى أمين عام الجامعة العربية
 .معمر القذافيالعميد وقد أآد السيد لوروي على حضور أغلب المدعوين من أرفع المستويات باستثناء 
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 انطالقه، سيحقق قيما مضافة وأما عن إطالق المشروع في حد ذاته، أشار السفير إلى أن المسلسل بعد
 :عديدة

 .دفعة سياسية قوية للشراآة األورومتوسطية من خالل انعقاد قمة رفيعة آل سنتينـ  
 .وهذا سيفرض طرق حكامة جديدة 
 نونبر/ تشرين الثانيـ أمانة مشترآة ولكن مقرها سيحدد خالل اجتماع وزراء الخارجية في شهر  

 .اك عدة بلدان مرشحة من بينها تونس والمغرب ومالطاوتجدر اإلشارة إلى أن هن. 2008
تضم  COREPERمة على غرار لجنة الممثلين الدائمين باالتحاد األوروبي ـ  لجنة مشترآة دائ 

 .ممثلين عن الضفتين والتي يكون مقرها ببورآسيل
 
  المشاريع.3

 :وقد استحضر السيد آالن لوروي أهم مشاريع االتحاد من أجل المتوسط 
ولكنه )  موقع44ينوي معالجة ( تنقية البحر األبيض المتوسط من التلوث، وهو مشروع طموح ـ

 . مليار أورو2وسوف تصرف مبالغ األولى المرصودة له بقيمة . ضروري
تطوير المخطط الشمسي المتوسطي بمساعدة التكنولوجيا األوروبية، والتي يمكن إنتاج جزء من ـ 

 .تجهيزاته بالضفة الجنوبية
تطوير البنى . (ـ الطريق السيار عبر البحر من أجل تطوير التبادل بين المتوسط الشرقي والمتوسط الغربي

 ).التحتية بالموانئ
مشروع الحماية المدنية من أجل تعبئة أآثر فعالية للموارد المشترآة في حال وقوع آوارث طبيعية ـ 
 ).محاربة الحرائق(

 .طلبة واألساتذة والباحثين والعلماءـ تنمية التبادل بين الجامعات وال
 

 :وبعد عرض السيد السفير آالن لوروي، تدخل السادة 
 )مصر(ـ آمال الشاذلي 

 )تونس(ـ صالح تبارآي 
 )فلسطين(ـ تيسير قباء 

 )البرلمان األوروبي(ـ رايمون أوبيولس 
 )ترآيا(ـ زينب داجي 

 )اليونان(أتيانايوس فلورينيس ـ 
 )سوريا(ـ سليمان حداد 

 )األردن(ـ عدنان الصواير 
 )البرتغال(ـ أغوستينو غونكالفيس 

 )لبنان(ـ ياسين جابر 
 )المغرب(ـ أحمد زايدي 

 )إسرائيل(ـ مجالي وهبي 
 )الجزائر(ـ محمد لبيد 

 )البرلمان األوروبي(ـ هيلين فلوتر 
 )مالطا(ـ جورج فيال 

 )فلسطين(ـ حسن قريشهي 
 )فرنسا(ـ روبير ديل بشيا 

 
 :ت القضايا التالية ثيَرُأ

تسريع التنمية االقتصادية بمنطقة البحر : تذآير بأهمية األعمدة التي تستند إليها هذه المبادرة  •
األبيض المتوسط، مواصلة الجهود من أجل إرساء السلم واالستقرار بالمنطقة، العمل على حماية 

 .البيئة بشكل مستدام والنهوض بالحوار الثقافي
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 عن قلقهم حيال االهتمام المبالغ فيه بالسياسة على حساب قضايا أآثر أهمية عبر بعض األعضاء •
 .مثل حقوق اإلنسان والديموقراطية ومكافحة الفقر، وتحرر المرأة وتقليص التفاوت جنوب ـ شمال

 .مسألة عدم التوازن المؤسساتي بين الضفتين •
 .اديقلق بعض بلدان الجنوب من فصل البعد السياسي عن البعد االقتص •
 .وأثيرت آذلك إشكالية التأشيرات وأثرها على حريات الحرآة في فضاء المتوسط •
 أية أولوية وأي دور للثقافة في مشروع االتحاد من أجل المتوسط؟: أهمية البعد الثقافي •
 .مسألة مدى احتمال مشارآة دول الخليج العربي في االتحاد من أجل المتوسط •
 .جتمع المدني آضرورة للمضي قدما بالمشروعآما طرحت أهمية دور وانخراط الم •

 
 :وبعد تبادل اآلراء، أدلى السيد آالن لوروي ببعض عناصر إجابات 

ولكن . 2013ـ بخصوص التمويل، أآد السيد آالن لوروي أنه لن تكون هناك ميزانية إضافية إلى غاية 
المعمول بها، من خالل سياسة هناك إمكانية اللجوء إلى أشكال تمويل أخرى جماعية في نطاق المساطر 

ويعلن السفير . الجوار األوروبية مثال، واألداة األوروبية للجوار والشراآة مع تسهيل االستثمار في الجوار
وهناك . عن احتمال مشارآة مؤسسات أخرى مثل البنك األوروبي لالستثمار ووآاالت التعاون الثنائية

 .اص والمشارآة التطوعية لبلدان الخليجأيضا مورد آخر للتمويل من جهة القطاع الخ
ـ وعن التعاون بين الضفتين، آان السيد آالن لوروي مطمئنا حيث أشار إلى أن المشروع يسعى إلى 

 .تطوير تعاون جهوي بتماثلية متغيرة
وعن مشارآة المجتمع المدني، التي تتسم بالضعف في الشراآة األورومتوسطية، أآد السيد لوروي أن ـ 

 .شاريع صغيرة ستطلق من أجل حث المجتمع المدني والشعوب على المزيد من االنخراطهناك م
 
 11حول مواضيع التقارير التي صادق عليها المكتب خالل اجتماع وجهات نظر أول تبادل . 6

 يونيو واحتمال تعيين المقررين/حزيران
 يوليوز/ تموز  16ريخ وحددت تاطرح طلب ترشيحات لشغل منصب مقرر فتح  الصيفيأعلنت السيدة 
 .أجال لتقديمها

 
 إرسال بعثة عن جمعية البرلمان األورومتوسطي إلى غزة وسديروت تبادل وجهات النظر حول . 7

 :تدخل السادة التالية أسماؤهم ألخذ الكلمة
 )البرلمان األوروبي(ـ لويزا مورغانتيني 

 )البرلمان األوروبي(ـ لويس يانيزـ بارنويبو 
 )إسرائيل (ـ مجالي وهبي

 )فلسطين(ـ حسن قريشي 
 )إسبانيا(ـ جوردي بيدريت 

 )ترآيا(ـ زينب داجي 
 )فلسطين(ـ تيسير قباء 

 )األردن(الصواير ـ عدنان 
 )مالطا(ـ جورج فيال 

 )تونس(ـ صالح تبارآي 
 )البرلمان األوروبي(ـ هيلين فلوتر 
 )سوريا(ـ سليمان حداد 

 )إيطاليا(ـ جيورجيو آوسطا 
 

 المجال الجغرافي لهذه الرحلة: ايا المناقشة أهم القض
 .ـ حصر هذه الزيارة على غزة فقط
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 )غزة، الضفة الغربية، الجوالن(ـ توسيع مجال زيارة الوفد إلى باقي القطاعات المحتلة 
 )غزة والمدن الواقعة على الحدود(ـ االحتفاظ بالخيار األول 

 
 :قضايا أخرى 

 يلة الوفد؟ـ أية أهداف ؟ وأي برنامج ؟ تشك
 ؟...)إثارة لقاء المنتخبين الفلسطينيين المعتقلين، لقاء ممثلي حماس(ـ أي محاورين بعين المكان 

 
تبين أن هناك تباعد في المقاربات حول مهمة ومجال عمل هذا الوفد، فقررت السيدة  معمق بعد تبادل آراء 

/ تموز  12لمان األورومتوسطي بتاريخ  أن تقوم، خالل اجتماع المكتب الُموسَّع  لجمعية البرالصيفي
، بتلخيص االعتبارات السياسية والعملية التي أثارتها مختلف الوفود لكي يتخذ المكتب قرارا حول يوليوز

 .إرسال هذا الوفد
 من جدول األعمال التي تتطرق للوضع في لبنان بعد 9ثم اقترحت الرئيسة التطرق مباشرة إلى النقطة 

 .يةاالنتخابات الرئاس
 
 لبنان بعد االنتخابات الرئاسية. 8

وأآد أن مالمح تطور إيجابي بدأت تلوح . استعرض السيد ياسين جابر ملخصا للوضع السياسي في لبنان
وهناك مفاوضات جارية لتعيين . في األفق بعد مؤتمر الدوحة وانتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية

 إعادة دولة القانون،دأ لبنان في سيبالمؤسسات وبعد إعادة لمان وسيليها انتخاب البر. حكومة وحدة وطنية
  .ر من اتفاق الدوحةوهو قرا

وشكر السيد جابر الدول األوروبية التي ساهمت في الحفاظ على السلم في المناطق الحدودية إلى جانب 
وأخيرا دعا . نانقوات األمم المتحدة، وأشار إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود واستمرار دعم ومساعدة لب

 .إلى انسحاب إسرائيل من القطاعات المحتلة
 
 سياسات الهجرة واحترام حقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان . 9

 :المتدخلون 
 )البرلمان األوروبي(ـ هيلين فلوتر 
 )المغرب(ـ أحمد زايدي 
 )سوريا(ـ سليمان حداد 

 )الجزائر(ـ محمد لبيد 
 )مصر(ـ آمال الشاذلي 
 )ترآيا(ـ زينب داجي 

 )اليونان(ـ أتينايوس فلورينيس 
 )البرلمان األوروبي(ـ لويزا مولغانتيني 

 )تونس(ـ صالح تبارآي 
 )مالطا(ـ جورج فيال 

 )فلسطين(ـ حسن قريشي 
 )فرنسا(ـ روبير ديل بشيا 

 
 :القضايا التي ُأثيَرت 

ت الهجرة ولم ُتطَرح مسألة خرق حقوق اإلنسان بشكل مكثف ودائم التي يتم ُتهَمل دائما في سياسا •
ضرورة االعتراف بحق ، 2007 نونبر/ تشرين الثانيرومتوسطي بألغارف في في أول مؤتمر أو

 المهاجرين في الحياة، وحق مغادرة بالدهم، وحق اللجوء، وحق اللجوء بالمنطقة، ومبدإ عدم
  .الصد
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ة جنيف وآذلك عدم مسألة الخرق التي يزيد من حدتها نقص الوسائل المرصودة الحترام اتفاقي •
 .مالءمة سياسات اللجوء والهجرة المتبعة في البلدان األورومتوسطية مع التزاماتها الدولية

 .تزايد تجريم الدخول والخروج غير القانوني •
ُأثيَرت آذلك إشكالية هجرة القاصرين، التي تكتسي خصوصية تزداد تعقيدا بتعذر تحديد السن،  •

 على المستوى الدولي من أجل تخفيف عودته إلى بلد ليس هناك وُطِرح وضع آلية حماية القاصر
 ".العودة"مذآرة وهذا بالضبط ما يعاب على . ما يربطه به

حاصل بين قانون الهجرة في ضفتي المتوسط مع اإلشارة إلى المفارقة تم التطرق إلى االختالل ال •
ألوروبية، وبين ضرورة اص الذي تفرضه البلدان امن جهة، بين الحد من حرآة السلع واألشخ

 .النهوض بنقل األمالك ورؤوس األموال من جهة أخرى
طرح بعض األعضاء مسألة سياسة أوروبية داعمة والدور الذي قد تلعبه األمم المتحدة وأهمية  •

 .المفوضية السامية لالجئينالتزام وانخراط 
 ففي اليونان مثال، استنفدت مسألة المجتمعات األوروبية التي لم تعد قادرة على استيعاب السكان، •

 ).الشرعي(البنى التحتية االجتماعية طاقتها االستيعابية وآذلك سوق العمل 
 . وتواجد الجئين عراقيين بسوريا واألردناإلريتريينوأثيرت آذلك مسألة صد  •
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