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الجمعیة البرلمانیة
متوسطیة-األورو

توصیات

متوسطیة-الجمعیة البرلمانیة األورو

:حول

وضع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بمكافحة اإلرھاب حّیز التنفیذ -
عملیة السالم في الشرق األدنى -
األلغام األرضیة -

وحقوق اإلنسانةسیة واألمنی باسم لجنة الشؤون السیاةالمقّدم

من قبل السیدة توكیا سیفي، رئیسة
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 :متوسطیة-الجمعیة البرلمانیة األورو

متوسطیة،-لشراكة األوروا، الذي یؤسس1995وفمبر من العامن28نظرًا إلعالن برشلونة بتاریخ−

العام"إلى البرلمان األوروبي بعنوان إلى المجلس األوروبي والمفوضیة االوروبیةنظرًا لإلبالغ الذي قامت بھ−
والذي تم تقدیمھ خالل قمة"برنامج عمل لمواجھة تحدیات األعوام الخمسة التالیة:متوسطیة-العاشر على الشراكة األورو

،2005 نوفمبر من العام28 و27رؤساء الدول والحكومات في برشلونة یومي

- اوسعأوروبا"وروبي تحت عنوانلس األوروبي وإلى البرلمان األنظرًا لإلبالغ الذي قامت بھ اللجنة إلى المج−
، ونظرًا لإلبالغ الذي(COM(2003)0104) "إطار جدید للعالقات مع البالد المجاورة في الشرق والجنوب:الجوار

ھا، وإلبالغ(COM(2006)726)قامت بھ للمجلس والبرلمان األوروبي حول تعزیز السیاسة األوروبیة مع الجوار
،(COM(2004)0795) (PEV)المتعلق بخطط عمل في إطار سیاسة الجوار األوروبیة

-الشراكة األورو"نظرًا لإلبالغ الذي قامت بھ اللجنة إلى المجلس األوروبي وإلى البرلمان األوروبي تحت عنوان−
نھائي،(COM (2006) 620) "االنتقال من الكالم إلى العمل:متوسطیة

،2006 نوفمبر28امبیر فيمتوسطي الثامن لوزراء الخارجیة الذي عقد في ت-ات المؤتمر األورونظرًا الستنتاج−
السلوك المتعلقة بمكافحة اإلرھاب حّیز التنفیذ، حول وضع مدونة

 دیسمبر،11بتاریخ)16572/06(نظرًا للتقریر المرحلّي لمجلس اإلتحاد األوروبي المقّدم إلى المجلس األوروبي−
محور حول الشراكة اإلستراتیجیة بین اإلتحاد األوروبي وبلدان البحر المتوسط والشرق األدنى،والذي ت

السلوك المتعلقة بمكافحة اإلرھاب حّیز التنفیذ حول وضع مدونة

ُیبر أّن أي عمل إرھابي، یؤديتعت.1 من خالل السعيبرر إلى موت المدنیین األبریاء، غیر مبّرر بأي ظرف، ولن
.أي جنسیة أو ثقافة أو حضارة أو دین بشكٍل خاص اتھام سیاسیة أو دینیة وأّن مكافحة اإلرھاب ال تبّررإلى أھداف

 إطار االحترام الكامل للقانون الدولي ولحقوق اإلنسان؛ تطلبضمنتشیر إلى أّن مكافحة اإلرھاب یجب أن تتم.2
امات الدولیة بشأن حقوق اإلنسان وبشأن القانون اإلنساني أن تحترم كافة اإلجراءات المكافحة لإلرھاب االلتزبناءا علیة

قضائیة مستقلة؛مراقبةوأن تخضع إلى مراقبة برلمانیة دیمقراطیة و

: عناصرأربعةتعتبر أّن الرد السیاسي على اإلرھاب یجب أن یستند على.3

الحركات التي تدافع عن أفكارھا بطرق كافةعلى أن یشملمتوسطیة،-حوار بین الثقافات في المنطقة األوروالتعمیق -
؛ لمستقبلنامشتركةغیر عنیفة بھدف تعزیز الفھم المتبادل والقیم المشتركة ورؤیة

العالم، بلدان  الدیمقراطیة والحكم السلیم في یجب أن تترافق مع إرساءالعادلة والتيمیة االقتصادیة المستدامة والتن -
،متوسطیة-بخاصٍة في المنطقة األورو

سائر بلدان العالم؛و التي تقع على ضفاف المتوسط الجواردول مكافحة اإلرھاب معفيتعزیز التعاون-
؛كل أنواع اإلرھاب  علىحافظیوحّفزی  االحتالل الذيأشكال كافةوإنھاءتسویة الصراعات -

وتعزیز حقوقلدمقرطة،ا توظیف الشباب من الرجال والنساء، وخصوصا،ف والتوظیمارواالستثلتعلیمل دعوت.4
متوسطیة-من أولویات الشراكة األوروواعتبارھا وإدارة الھجرة وحمایة العاملین المھاجرین،اإلنسان وحمایتھا واحترامھا

؛ على العنف واإلرھابقد یشجع بطریقة تسمح بتخفیض مستوى التھمیش الذي،وسیاسة الجوار الجدیدة

توكوًال دولیًا حول مكافحة اإلرھاب وتدعو كافة الدول التي لم تصّدق علیھاتسّجل وجود سّت عشرة اتفاقیًة وبرو.5
بعد إلى القیام بذلك بأقرب وقٍت ممكن؛ كما وتدعو إلى اعتماد اتفاقیة عالمیة تحتوي على تعریف قانوني لإلرھاب على

مستوى األمم المتحدة؛

 راحوا وتسھلدولیة لمكافحة اإلرھاب،جیدةلوكس مدونةتطلب عقد مؤتمر دولي برعایة األمم المتحدة إلعداد.6
 مشترك لمكافحة ھذه الظاھرة وتفادي سیاسة الكیل بمكیالین؛ عاملإنشاءمن اجل مسئوال
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یعتبر أنھ من الضروري تعزیز تعاون المجتمع الدولي لمكافحة اإلرھاب واستئصال أسبابھ العمیقة استنادًا إلى.7
؛مقاربة عالمیة للحوار والتضامن

متوسطیة إلى تخصیص بند على جدول أعمال اجتماعھا السنوي-توصي المؤتمر الوزاري للشراكة األورو.8
-السلوك المتعلقة بمكافحة اإلرھاب حّیز التنفیذ وبدعوة الجمعیة البرلمانیة األورواإلرھاب ولمتابعة وضع مدونةمكافحةل

؛ھاة إلى المشاركة فیمتوسطی

ء الخارجیة في المؤتمر الوزاري المنعقد في تامبیر على عقد حلقة دراسیة إقلیمیة فيتھنئ نفسھا باتفاق وزرا.9
متوسطیة تتمحور حول دور وسائل- حول احترام حقوق اإلنسان في محاربة اإلرھاب وحلقة دراسیة أورو2007العام

 في ھذا اإلطار من الدولاإلعالم في الوقایة من أي شكل من أشكال التحریض على اقتراف أعمال إرھابیة، وتطلب
 ؛األعضاء ومن الدول المتوسطیة الشریكة الحرص على أال تقّید اإلجراءات المكافحة لإلرھاب استقاللیة وسائل اإلعالم

التنفیذ؛ حّیز السلوك مدونة لوضع إتباعھا الواجب العملیة الترتیبات على التركیز الحالي الوقت في المطلوب أّن تالحظ

یجعل قرارات والذي 2006 دیسمبر12الصادر عن المحكمة االبتدائیة في لكسمبورغ بتاریخالحكمب ترحب.10
المجلس المتعلقة بقائمة المنظمات اإلرھابیة في اإلتحاد األوروبي أكثر شفافیة ویسمح بتأكید حقوق الدفاع للمنظمات المتھمة

وتحدیثھا وفق جدول محدد؛  اإلتحاد األوروبيالمنظمات اإلرھابیة في قائمة تتم مراجعةباإلجرام، وتطلب أن

تبادل المعلومات، تكون خاضعة للمراقبة البرلمانیة والقضائیة، بتطویر إجراءاتتلزم كافة شركاء عملیة برشلونة.11
ترحب بقرار،ضمن روح ھذا الموضوععلى المستوى الثنائي واإلقلیمي بطریقة تجعل مكافحة اإلرھاب أكثر فعالیة؛

المزعوم بنقل واالعتقال غیرو األوروبیةالدول األمریكیة وكالة المخابرات المركزیة  استخدامالبرلمان األوروبي حول
متوسطیة التي تتعّرض الدعاءات خطیرة حول تعاونھا الفعال أو غیر الفعال فیما-وتدعو الدول األوروالشرعي للمساجین

أو القضائي؛/ام بالتحقیقات أو إلى مالحقتھا على المستوى البرلماني و االستثنائیة إلى القیباالسترداداتیتعلق

 مسئولة عن حمایة البیانات واالعتراف سلطات تنفیذیة ومستقلةتبادل المعلومات ضمن إطار إدارة یكونتطلب أن.12
؛رقابیةسلطات الالحقوقبالحقوق الفردیة أكثر من

منالمجتمع المدني بشكٍل عام والمنظمات غیر الحكومیة و دور،ضحایا اإلرھاب وابطري تؤدیھتشدد على الدور الذ.13
كةتشجیع إجراءاتھا في إطار الشرا لالدول المتوسطیة الشریكة ووتدعو المفوضیة األوروبیة  اإلرھابضد ة التوعیخالل

؛مویل عند الحاجةمتوسطیة،من خالل الت-األورو

ىحول عملیة السالم في الشرق األدن

 نوفمبر من28 و27لوزراء الخارجیة الذي عقد في تامبیر  یومي متوسطي الثامن-تسّجل استنتاجات المؤتمر األورو14
 إال منوسط األأّنھ ال یمكن حّل الصراع في الشرقعلى ار السیاسي واألمني، وتؤكد، بخاصٍة في مجال الحو2006العام

 الطریق وقرارات األمم المتحدة، أي بال شروطارطة علیھ خنصت، حسبماتفاق سالم راسخ ونھائيخالل التفاوض على ا
مسبقة، على أساس وجود دولتین دیمقراطیتین سیادیتین وقابلتین للحیاة، تعیشان بسالم جنبًا إلى جنب داخل حدود دولیة

مؤكدة ومعترف بھا؛

سلمي بین دولتین یعزز األمن على المستوى اإلقلیميتعتبر أّن تسویة الصراع في الشرق األدنى المؤدي إلى التعایش ال15
ة؛والدولي إلى حّد كبیر إضافًة إلى مبادرات أخرى لحفظ السالم في ھذه المنطق

على غرار مؤتمر مدرید الذي عقد في العام-تدعو المجلس إلى بذل كافة الجھود لتنظیم مؤتمر حول السالم الدولي16
ل ومستدام وقابل للحیاة یجمع كافة العناصر الفعالة في المنطقة، وذلك استنادًا إلىبھدف الوصول إلى حل شام-1991

.ة المقرر الخاص في األراضي المحتلریرخاصٍة تققرارات مجلس أمن األمم المتحدة ذات الصلة

ل مساھمة ھامة في تشّك2002تعتبر أّن مشاركة جامعة الدول العربیة ضروریة في ھذا الصدد وأّن مبادرة بیروت للعام17
؛كما ینبغيالمفاوضات التي یجب أخذھا

تدعو الدول األعضاء والدول المتوسطیة الشریكة إلى إعادة إطالق التوقیع على میثاق المتوسط للسالم واالستقرار؛18
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ائج ملموسة؛ وتأمل أن یتبع إعالنھا نت2007 فبرایر21للجنة الرباعیة المصغرة في االجتماع األخیربعقد ترحب 19

عزیز دویك، وأعضاء الحكومةعبد التجاه إیقاف رئیس المجلس التشریعي الفلسطینيالشدیدتدین وتعّبر عن سخطھا.20
.الفلسطینیة وأعضاء المجلس التشریعي الفلسطیني وتطلب أن یتم تحریرھم فورًا

ھم الفوري كما وسراح كافة المسجونین تحریرأخرى وتطلب من جھةناإلسرائیلییتدین خطف كافة الجنود.21
 ؛ بدءا بالنساء والقصرالسیاسیین الفلسطینیین

 مبادئ الھیئة الرباعیة،یعكسلتزم ببرنامجت أنشك في ال ت، والذيفلسطینیة حكومة وحدة وطنیةتشكیلب ترحب.22
ببدل ما في وسعھما لوقف العنفجانبین الوتأمل أن یتمكن ھذا االتفاق من وضع حد للصراع المسلح نھائیًا، وتطلب من

ناء، بموجب قرار محكمة العدل الدولیة التوقف، عن ب وللمحافظة على وقف إطالق النار واستدامتھ  وتطالب إسرائیل
 األراضي الفلسطینیة المحتّلة؛علىتم بناؤه ماالجدار العازل وإزالة

 لھ، االساسیةأمین المساعدة اإلنسانیة وضرورة االستمرار في تصارلحلشعب الفلسطیني یتطلب رفع ااتعتبر أّن وضع.23
التمدید لآللیة الدولیةب رحبتعزیز المؤسسات الفلسطینیة؛ ت، وأنھ في الوقت نفسھ، من المھم الدوليمجتمعبالتعاون مع ال

 تطبیقھ كما ھون تتم إطالة فترةوتطلب أن یرى ھذا األخیر، على الرغم من المصاعب، تعزیزًا لموارده وأ (TIM)المؤقتة
 التي كانت تحتفظ بھا وتدعو الفلسطینیةإیرادات الضرائب والجماركمن  جزءقیام إسرائیل بتحویل ضروري؛ تسّجل

الحكومة اإلسرائیلیة إلى تسدید القیمة المتبقیة من ھذه المبالغ المجّمدة بشكٍل عاجل، كما تقتضیھ الحال من خالل اآللیة
لمؤقتة؛الدولیة ا

وباقي، وإسرائیل، التجارة بین األراضي الفلسطینیة قطاع غزة وتشجیع على المفروضصارتلزم إسرائیل رفع الح .24
 الفلسطینیین واإلسرائیلیینیستفید منھبلدان العالم وإلى السماح بالتنمیة االقتصادیة في األراضي الفلسطینیة، األمر الذي

بعثة اإلتحاد األوروبي لتقدیم المساعدة على الحدودلصولالوو في إطار احترام اتفاق التنقلح،تنقل الناس في رفبالسماحو
 الحدود في قطاع غزة؛معابررني وغیرھا منقو رفحمعبرعند

في إسرائیل عبر قطاع غزة؛ صواریخ على المدن والقرىال  تطلب أن یتّم وضع حد لالعتداءات اإلسرائیلیة وإلطالق.25

یجتمع أن تتخلى كافة األطراف عن استخدام القوة، تتمنى أنطالب اللبنانیة وتوطنیةتدعم شرعیة المؤسسات ال.26 
 بنتائجترحب لمصلحة األمة،مؤسسيالبرلمان اللبناني من جدید في أقرب وقت ممكن كمؤسسة وحیدة للتوصل إلى اتفاق

 وتدعم كافة الجھود الرامیة إلى إعادة إعمار لبنان بما فیھا مبادرات2007 ینایر25مؤتمر إعادة إعمار لبنان الذي عقد في
 احترام جمیعاألطرافوتطلب من كلالوضع السیاسي الداخليب ھتمام اللجنةبا علما ،الوساطة لجامعة الدول العربیة

.1701 المتحدة وخاصة القراراألممقرارات

حول األلغام األرضیة

 بھدف النظر في حلول ملموسة للمشكلة التيأوثقتعاونبشریكة ومن مؤسسات عملیة برشلونة اللب من الدولاتط.27 
 األلغام األرضیة واأللغام المضادة لألفراد في أراضي دول عدیدة في المنطقة مثل مصر واألردن ولبنانزرعیمثلھا

وتونس، على المستوى اإلنساني واالقتصادي والبیئي؛

البرامج اإلقلیمیة للتعاون التقني والتدریب ونقل التقنیات على صعید إزالة األلغام، بھدف تحسین فعالیةتقترح تعزیز.28 
؛المعمول بھا حالیا في ھذا المجالالمبادرات

تعتبر أّنھ یجب النظر في خطة تمویلیة واقعیة لبرامج التعاون ھذه وتطلب أن یتم تكثیف الجھود، في إطار المفاوضات.29
مع احتیاجات الدول المتأثرة باأللغام األرضیة واأللغام المضادة لألفراد؛ولیة، كي یتالءم ھذا التمویلحكومیة الدال

تنمیة دف، بھالتي تم إزالة األلغام منھاتدعو السلطات الوطنیة إلى تشجیع االستثمارات والشراكات الدولیة في األماكن.30
 طویل؛في ھذه األراضي المتأثرة منذ وقٍت
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 اإلجراءات المتعلقة باأللغام األرضیة واأللغام المضادة لألفرادطویر بتا دورالوطنیةالبرلمانات تلعبأنتقترح.31
الرأي توعیةالسلطات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل اإلعالم فیھا ، بشكٍل خاص بھدفبشكٍل أكبروإشراك

؛ المحلیةعلى الشعوبرھا مخاطبتقلیص  والمساعدةأثارھا حول خطورةالعام

 تصنیعضي بمنع دولة والذي یق46 مساندة الطلب النرویجي الموقع من قبل علىمتوسطیةاألورو البرلمانات تحث.32
. مع األلغام األرضیةاعتماده دولیة مثلما تماتفاقیة باعتمادالقنابل العنقودیةب  والمتاجرةلواستعما

المفوضیة األوروبیة وبرلمانات وحكومات بنقل ھذه التوصیة إلى مجلس وزراء اإلتحاد األوروبي وتوكل رئیسھا.33
.البلدان المشاركة في عملیة برشلونة والبرلمان األوروبي


