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مواءمة في  يض المتوسطلجمعية البرلمانية للبحر األبالذي تقوم به االفريد  دورال تعّززالجلسة العامة 

 متوسطية-األورومنطقة الالتشريعات في 
 

 

، 2019فبراير  22و  21 يوميُعقدت الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط في بلغراد 

 صربيا.جمهورية الجمعية الوطنية لواستضافتها 

والضيوف من البرلمانات اإلقليمية، المندوبين والخبراء  إلى باإلضافة، وطنيا   برلمانا   26، من مشارك 200نحو  ساهم

ومة أعضاء الحككبار ، وأوروبا والمنظمات الدولية األخرى، ومجلس ومنظومة األمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية

 النوابب خ  انت   لرفيع المستوى.ت الحدث ار  في المناقشات التي أث   ،، وممثلو المجتمع المدنيوالسلك الدبلوماسيالصربية، 

أعمال  رئاسةباإلجماع ل األردن علياء بوران من معالي العين الدكتورة، وتم اختيار في بلغراد الجددالجمعية مكتب أعضاء 

 الجمعية.

 

مناقشات ملموسة وتبادلوا في  شاركواالجمعية الذين  يرئيس مجلس النواب بمندوبا ونائب ب وزير خارجية صربيرح  

وجهات النظر والخبرات حول األمن اإلقليمى والتطورات السياسية واإلرهاب واالقتصاد وتغير المناخ وحقوق اإلنسان 

فر اإلطار االستراتيجي ألنشطة ، والتي توبشأن هذه المواضيع التي قدمتالست  والهجرة. واعتمدوا باإلجماع القرارات

 الجمعية في األشهر المقبلة.

 

ها هيكلة بفضل والمبعوثين الخاصين الذين يعملون في جميع أنحاء المنطق ،واألمانة، هانوابوأثنت الجمعية على التزام 

والقطاع اإلنتاجي واألكاديميين بمنبر فريد للتنسيق مع الشركاء السياسيين والمنظمات الدولية ها يزويدونالذين ، والالمركزي

متوسطي -األورواالقليمي الجمعية  مركزو؛ الكبرى مكتب موسع في جنيفالقائم سيشمل هيكل الجمعية المدني. المجتمع و

تتيح هذه س. تكلفةدون ، كلهم في مرسيلياتصال اال لتعزيزمكتب و؛ فه إقليم كامبانيايضيستسفي مدينة نابولي، الذي لبحوث ل

إقامة ؛ ومنظمة التجارة العالمية في جنيف: تعزيز الشراكة مع األمم المتحدة ال للموارد المتاحةفع  استخدام رشيد والمكاتب 

مؤتمر  ، بما في ذلكفي نابوليالجمعية والمشاريع األكاديمية الخاصة ب بشأن المتوسط مركز حلف الناتومع تعاون 

ة الشاطئين"؛ باإلضافة إلى التعاون المنتظم في مرسيليا في ضوء القادم األطراف المتوسطي والمؤسسات األكاديمية  "قم 

 في مجاالت االستدامة الغذائية الزراعية وتوظيف الشباب بالتعاون معمعها شراكة استراتيجية  الجمعية لدىية التي الرئيس

 .بيدمونتوكوت دازور  -آلب  -بروفانس   منطقتي

 

/ إعادة توطين المقاتلين اإلرهابيين األجانب  عودةشكلها تما يتعلق بتطور التهديد اإلرهابي، تم تحديد التحديات التي في

التركيز بشكل خاص على منع كمجاالت حرجة تحتاج إلى عمل تشريعي متماسك ومتناغم على المستوى اإلقليمي. وتم 

لموضوع في ا ، والتي ستنظر أيضا  إيطاليا تترأسهامكافحة اإلرهاب، بإنشاء لجنة خاصة ، وتم االتفاق على التطرف

ياسية والعسكرية . استعرض المندوبون التطورات السللجنة الفرعيةا ه، وستقوم فرنسا بتيسير هذلشباب والوقاية"االحساس "

 اإلسرائيلبين لمفاوضات ائناف ستكامل ال ، والتزموا بدعم عمليات المصالحة الوطنية. كما تعهدوا بدعم ٍفي سوريا وليبيا

 ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين.يهدف إلى تحقيق عملية سالم شاملةاء الذي الحوار البن  من بروح  فلسطينو

بدور بالقيام االتحاد األوروبي  وابالطو، بشأن عالمات الركود الجديد همقلقعن المندوبون  عربأ، يتعلق باالقتصاد فيماو

واشاد والشركات الناشئة والتدريب المهني.  الحجم ، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطةنشاطا   أكثر

 متوسطي-أورو على إقامة منتدى برلماني قواومنظمة التجارة العالمية واتف الجمعيةبالشراكة الديناميكية بين المندوبون 
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، والذي سيستفيد من مؤتمر سنوي لتعزيز التجارة واالستثمارات. واالستثمارحول تسهيل التجارة  تينمنظمالترك بين مش

تستضيفه منظمة التجارة العالمية. كما رحب المندوبون بالشراكة الجديدة مع منظمة سوسيعقد المؤتمر القادم في جنيف 

لعشرين لمؤتمر األطراف في لرابعة واالدورة ا مقرر الجمعية حضربما أن ، دي والتنمية. فيما يتعلق بالبيئةالتعاون االقتصا

، األحكام المتفق عليها في باريس. المستوى التشريعي ، علىاجة المطلقة إلى أن تنفذ البلدانعلى الح المنندوبون دأك، بولندا

  على تعزيز فريقها المعني باالقتصاد. وستعمل الجمعية أيضا  

 

حقوقه حماية كرامة اإلنسان والحفاظ على  ضمانالتأكيد على التزاماتهم بتعزيز و النواب، أعاد وفيما يتعلق بحقوق اإلنسان

دوا خطة عمل تتضمن سلسلة من وأي   "مبادئ األمم المتحدة بشأن البرلمانات وحقوق اإلنسان" في المنطقة. اعتمد المندوبون 

بالسياق اإلقليمي وعمليات  كاملة ليكونوا على دراية الجمعيةنواب فائدة الحلقات الدراسية السنوية في جنيف وستراسبورغ ل

، النطاق العالمي لهذه الظاهرةطت المناقشة الضوء على ، سل  شامل. وفيما يتعلق بمسألة الهجرةاالستعراض الدوري ال

 في المسؤولية متأصال   ا  ومنسق ا  عملي ا  نهجإلى الحاجة المطلقة لإلنسانية، وسيادة القانون، وتقاسم األعباء، ووأشارت إلى 

 بالميثاقفيما يتعلق الجمعية  دول اعضاء قبلمن  ت المختلفة التي تم التعبير عنهافي ضوء الحساسيا ا  المشتركة، أيض

 العالمي للهجرة.

 

سيستحقون،  نمجتمع من إيطاليا، الذياص من إسرائيل ولبنان وسوريا، والسنوية أربعة أشخ الجمعية وشمل الفائزين بجائزة

 بأكملها. الجمعيةمتنان السالم واالستقرار واإلنسانية، إعجاب والصالح بعملهم 
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