
  إعالن برشلونة

  1995نوفمبر من العام /  تشرين الثاني28 و 27 متوسطي في -إعالن برشلونة الذي تم تبنيه في المؤتمر االورو

 :  المتوسطي في برشلونة-المشاركون في المؤتمر األوروبي.. الوزراء

 عالقتهم المستقبلية بعدا مشددون على األهمية اإلستراتيجية للبحر األبيض المتوسط ومدفوعون باإلرادة إلعطاء •

    جدديا، يرتكز على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبيعة الممتازة لعالقات سبكها الجوار والتاريخ؛ 

مدركون بأن الرهانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الجديدة تشكل، على جانبي البحر األبيض المتوسط  •

    ا؛ تحديات مشتركة تتطلب حال شامال ومنسق

مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد األطراف ودائم لعالقاتهم، يرتكز على روح المشاركة مع احترام  •

    ;ميزات وخواص وقيم كل المشاركين؛

معتبرون هذا اإلطار المتعدد األطراف كمكمل لتوطيد العالقات الثنائية وذي ذاتية سيتم التركيز عليها بإتمام  •

 متوسطية وعلى ضوء خالصات المجلس األوروبي، بإنجاز بدء التنفيذ الكامل لالتحاد -بيةاتفاقات تجمع أورو

الجمركي مع تركيا والتوسيع المتوقع لالتحاد األوربي نحو الجنوب بما يخص قبرص ومالطا، الذي من شأنه 

    توطيد البعد المتوسطي لهذا االتحاد؛

سطية ال تهدف إلى الحل محل المبادرات األخرى المباشر بها من  المتو-مشددون على أن هذه المبادرة األوروبية •

يدعم المشاركون تحقيق تسوية . أجل السالم واالستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساهم في دفع هذه إلى األمام

وعلى سالم عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق األوسط ترتكز على القرارات المالئمة لمجلس أمن األمم المتحدة 

    المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السالم في الشرق األوسط؛ 

مقتنعون بأن الهدف العام الذي يقضي بجعل البحر األبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنهما تأمين  •

نموا اقتصاديا واجتماعيا السالم واالستقرار واالزدهار، يفرض توطيد الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، و

    .مستديما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات، كلها عناصر رئيسية للمشاركة

 متوسطية، بين المشاركين عبر حوار سياسي معزز وتنمية التعاون االقتصادي -يوافقون على إقامة مشاركة عامة أوروبية

وتشكل هذه المحاور الجوانب الثالثة للمشاركة . األبعاد االجتماعية والثقافية واإلنسانيةوالمالي وإضفاء أكبر على قيمة 

 .األوروبية المتوسطية

 

       تعريف مجال مشترك من السالم واالستقرار: مشاركة سياسية وأمنية

 يشكلون مكسبا مشتركا يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السالم واالستقرار واألمن في منطقة البحر األبيض المتوسط

من أجل هذا يوافق المشاركون على قيادة حوار سياسي مكثف . يتعهدون على تشجعيه وتوطيده بكل الوسائل التي بحوزتهم

ومنتظم يرتكز على االحترام للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي ويعيدون التأكيد على عدد من األهداف المشتركة في مجال 

   .الخارجياالستقرار الداخلي و

 

    :عمال بهذا يتعهد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي على



العمل وفقا لميثاق األمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق اإلنسان وكذلك للواجبات األخرى الناتجة عن القانون الدولي  •

 وبالتحديد تلك التي تنجم عن األدوات اإلقليمية والدولية المشاركين فيها؛ 

ة دولة القانون والديمقراطية في جهازهم السياسي مع االعتراف ضن هذا اإلطار بحق كل مهم بحرية اختيار تنمي •

 ؛ (*)وتنمية جهازه السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعدلي

لهذه الحقوق والحريات، (*) احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، إضافة إلى الممارسة الفعلية والمشروعة •

 فيه حريات الرأي وحرية التجمع ألهداف سلمية، وحرية التفكير والضمير والدين فرديا وجماعيا مع أعضاء بما

 آخرين في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب العنصر والجنسية واللغة والدين والجنس؛ 

لقة بحقوق اإلنسان، التقدير برضا عبر الحوار بين كل الفرقاء، إلى تبادالت المعلومات حول المسائل المتع •

 ؛ (*)والحريات الجوهرية، والعنصرية وكره األجانب

احترام وفرض احترم التنوع والتعددية في مجتمعاتهم وتشجيع التسامح بين مختلف مجموعاتها والمكافحة ضد  •

يشدد المشاركون على أهمية التأهيل المناسب في مجال . مظاهر التعصب وباألخص العنصرية وكره األجانب

 قوق اإلنسان والحريات األساسية؛ ح

احترام مساواتهم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعلقة باستقالليتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلع بها وفقا للقانون  •

 الدولي بحسن نية؛ 

احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم مع العمل في كل لحظة طبقا ألهداف ومبادئ  •

نص (ألمم المتحدة والنماذج المالئمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق بوحدة األراضي للدول، ميثاق ا

 ؛ )مأخوذ عن مرسوم هيلسينكي النهائي

متابعة إعادة التأكيد على حق الشعوب في تدبير شئونها بنفسها مع األخذ بعين االعتبار للحالة الخاصة للشعوب  •

عمارية أو ألشكال أخرى من السيطرة واالحتالل الخارجيين، واالعتراف بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة االست

نص (باتخاذ التدابير المشروعة وفقا لميثاق األمم المتحدة من أجل إنجاز حقوقهم المطلقة في تقرير المصير، 

 ؛ )مأخوذ عن بيان الجمعية العامة لألمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسها

 المتناع طباق لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر في شئون شريك آخر الداخلية؛ ا •

 احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛  •

التخلي عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة األراضي أو االستقالل السياسي لشريك آخر وعن كل أسلوب ال  •

 وحل خالفاتهم بأساليب سلمية؛ ) بما فيه كسب األراضي بالقوة(يتوافق مع أهداف األمم المتحدة، 

توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد اإلرهاب ومكافحته تحديدا بالتصديق على األدوات الدولية التي يشاركون فيها  •

 وتطبيقها، وباالنضمام إلى تلك األدوات، وكذلك بكل التدابير المالئمة؛ 

 جرائم المنظم ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها؛ المكافحة ضد انتشار وتنوع ال •

العمل على عدم انتشار األسلحة الكيمائية والبيولوجية والنووية بتعهد كل المشاركين على االنضمام إلى معاهدة  •

 الحد من األسلحة النووية واتفاقية حظر األسلحة الكيميائية واتفاقية حظر األسلحة البيولوجية وعلى التنفيذ بحسن

نية للتعهدات في إطار االتفاقيات التي تربطهم بما يخص السيطرة على التسلح وتجريد السالم وعدم انتشار 

 ) 1(األسلحة؛
عدم التجهز بقدرات عسكرية تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدين في نفس الوقت إرادتهم للوصول إلى نفس  •

 تويات الممكنة من القوة والسالح؛ الدرجة من األمان والثقة المتبادلة على أدنى المس

تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية عالقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي تهدف االستقرار  •

 واألمن واالزدهار والتعاون على المستوى اإلقليمي والتحت إقليمي؛ 

 ).  متوسطي- إمكانية وضع عقد أوروبيبما في ذلك" ( دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر األبيض المتوسط •

 



 بناء منطقة ازدهار متقاسمة: مشاركة اقتصادية ومالية

يشدد المشاركون على األهمية التي يعلقونها على النمو االقتصادي واالجتماعي المستديم والمتزن في أفق تحقيق 

 .هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة

ونظرا ألهمية . ي النمو االقتصادي لبلدان منطقة البحر األبيض المتوسطيعترف الشركاء بأهمية مسألة الدين ف

 -إطار المشاركة األوروبية) [المنتديات المالئمة(عالقاتهم، يوافقون على متابعة الحوار حول هذه المسألة في 

 ].المتوسطية

مختلفة، يحدد مالحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات 

 :المشاركون األهداف األصلية على المدى البعيد

    تسريع عجلة النمو االجتماعي واالقتصادي المستديم؛ •

 -تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى االستخدام وتخفيف فوارق النمو في المنطقة األوربية •

    المتوسطية؛

    .تشجيع التعاون والتكامل اإلقليمين •

يق هذه األهداف، يوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادية ومالية ترتكز مع األخذ بعين من أجل تحق

    :االعتبار لمختلف درجات النمو على

    التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛ •

    تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي مالئمين في المجاالت المعنية؛ •

    .ألوروبي إلى شركائهزيادة ضخمة للمعونة المالية من االتحاد ا •

    :منطقة تبادل حر) أ

 متوسطية جديدة واتفاقيات تبادل حر بين شركاء االتحاد -ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقية أوروبية

 كتاريخ علمي للتأسيس التدرجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادالت 2010حدد المشاركون سنة . األوروبي

 ).التنظيم الدولي للتجارة (OMCجبات الناجمة عن مع احترام الوا

تتجول المنتجعات المصنعة في هذه المنطقة بحرية وبدون أي حاجز تعريفي انطالقا من التدفقات التقليدية، [

وضمن الحدود المسموح بها في مختلف السياسات الزراعية، سيتم تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجيا عبر 

سيتم تحرير حق اإلنشاء وتقدمه الخدمات تدريجيا مع األخذ بعين االعتبار التفاقية . لي والمتبادلالمنفذ التفضي

سيتم إزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية تدريجيا في وجه تبادالت المنتوجات المصنعة والزراعية وفقا ] [الكات

دمات، بما فيها الحضور التجاري وحركة ستحرر تبادالت الخ. لمنهج يناقش ويوافق عليه بين كل الشركاء

    ].األشخاص الضرورية لتأمين هذه الخدمات، تدريجيا مع األخذ الوافي بعين االعتبار التفاقية الكات

 :يقرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ

 اإلثباتي، وحماية الملكية الفكرية والصناعية، تبني التدابير المالئمة فيما يخص قواعد األصل، والتصديق •

 والمضاربة؛ 



متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ االقتصاد الحر وتكامل اقتصادياتهم مع أخذ حاجاتهم  •

 ومستويات نموهم بعين االعتبار؛ 

جيع وتنمية القطاع اإلقدام على استواء وتحديث البنيات االقتصادية واالجتماعية مع إعطاء األولوية لتش •

الخاص، ورفع القطاع اإلنتاجي إلى المستوى المطلوب، ووضع إطار دستوري وقانوني مالئم لسياسة 

إضافة إلى ذلك، سيجدون لتخفيف العواقب السلبية التي قد تنجم عن هذا االستواء على . االقتصاد الحر

 را؛ المستوى االجتماعي وذلك بتشجيع برامج لصالح السكان األكثر فق

 . تشجيع األولويات الهادفة إلى تنمية تبادالت التكنولوجيا •

    :تعاون وتداول اقتصاديين) ب

 :سيتم تنمية التعاون وباألخص في المجاالت الالحقة الذكر وفي هذا الصدد

يعترف المشاركون بواجب دعم النمو االقتصادي بالتوفير الداخلي، قاعدة كل استثمار، وباالستثمارات  •

يشددون على أنه من المهم تأسيس جو منساب لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق . جية المباشرة معاالخار

 . في وجه هذه االستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى تبادالت للتكنولوجيا وزيادة اإلنتاج والتصدير

 أجل تنمية التبادل بين يؤكد المشاركون بأن التعاون اإلقليمي، المحقق على أساس اختياري وباألخص من •

 الشركاء أنفسهم، يشكل عامال رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛ 

يشجع المشاركون الشركات على عدة اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي  •

قني للشركات ذات الحجم الصغير يعتبرون القيام ببرنامج دعم ت. وذلك بمنح جو وإطار قانوني مواتيين

 والمتوسط أمرا ضروريا؛ 

يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحليال إقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا  •

يعترفون ". بام"أفضل للبرامج المتعددة األطراف الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة وبـ 

بين النمو االقتصادي والحفاظ على البيئة، وإدراج المسائل البيئوية في األوجه المناسبة بضرورة التوفيق 

للسياسة االقتصادية، وتخفيف العواقب السلبية التي قد تنتج عن النمو في مجال البيئة يتعدون بإنشاء 

صحر، وتكثيف برنامج أعمال ذات أولوية على المديين القصير والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد الت

 الدعم الفني والمالي المالئم لهذه األعمال؛ 

يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة  •

 االقتصادية واالجتماعية وفي خلق فرص العمل؛ 

دارة منطقية، والتحسين للتعاون في يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية وإدارتها إ •

مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في 

 خلق األدوات المشتركة؛ 

 المتوسطية االقتصادية ويقررون -يعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في المشاركة األوروبية •

يقررون خلق الشروط الشاملة والمالئمة . اون وتعميق الحوار في مجال سياسات الطاقةتوطيد التع

الستثمارات وأعمال الشركات العاملة في ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من 

 شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛ 

 التزويد بالماء وكذلك اإلدارة المناسبة وتنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية لكل يعترف الشركاء بأن •

 الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجاالت؛ 

. يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة بنيان الزراعة وتشجيع النمو الريفي المتكامل •

 بالتحديد نحو محاور المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول بها من قبل سيتوجه هذا التعاون



يوافقون أيضا . الشركاء من أجل تنويع اإلنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع زراعة تحترم البيئة

 . على التعاون في هدف استئصال الزراعات غير الشرعية

 :  في مجاالت أخرى وفي هذا الصدديوافق المشاركون أيضا على التعاون •

يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصالت فعال، وتنمية  •

 في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج لألولويات؛ . تكنولوجيات المعلوماتية وحديث االتصاالت

خص األداء الحر للخدمات في مجال المواصالت يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وباأل •

 الدولية والمنفذ الحر إلى الحموالت الدولية؛ 

 ومن أجل تنظيم األراضي؛ ..) واليات، محافظات(يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية  •

ملين في يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث العملي والتطوير، والمساهمة في تأهيل العا •

القطاعين العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاريع البحث المشتركة انطالقا من خلق الشبكات 

 العلمية؛ 

 . يوافقون على تشجيع التعاون في مجال اإلحصائيات من أجمل التوفيق بين الطرق وتبادل المعطيات •

 

    :معونة مالية) ج

 المتوسطية يرتكزان على زيادة ضخمة -حر ونجاح المشاركة األوروبيةيعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تبادل 

في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع قبل كل شئ تحريك كالفعاليات االقتصادية المحلية ضمن آفاق نمو داخلي 

    :يالحظون في هذا الصدد. مستديم

ن إيكي لهذه المعونة خالل الفترة  مليو4685إن الجلسة األوربية في كان وافقت على احتياطي بمبلغ  •

. ، وذلك بشكل اعتمادات مالية متوفرة لدى المجموعة األوروبية1999 و1995التي تتراوح ما بين 

 ، بشكل ديون بمبلغ اضخم وكذلك المساهمات المالية الثنائية للدول BEIيضاف على هذا تدخل 
    األعضاء؛

برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعين إن تعاونا ماليا فعاال تتم إدارته في إطار  •

    االعتبار، أمرا ضروريا؛

إن إدارة صالحة على مستوى االقتصاد الجمعي تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل تأمين النجاح  •

يوافقون في سبيل هذا على تشجيع الحوار حول سياساتهم االقتصادية وحول أسلوب تحسين . لمشاركتهم

 . اون المالي إلى أقصى الحدودالتع

 :تشجيع التبادالت بين المجتمعات المدنية: مشاركة في المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية

يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر األبيض المتوسط، والحوار بين الثقافات 

جية تشكل عنصرا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين والتبادالت اإلنسانية والعلمية والتكنولو

 . اإلدراك المتبادل

 :في سبيل هذا. في هذا السياق يوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية



.  لتقارب الشعوبيؤكدون من جيد بان الحوار واالحترام بين الثقافات واألديان هما شرطان ضروريان •

يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أجهزة اإلعالم القيام به بشأن المعرفة والتفاهم 

 للثقافات كمنبع لإلثراء المتبادل بين األطراف؛ 

يلحون على الميزة الرئيسية لنمو الموارد السنينة سواء بما يخص التعليم والتأهيل تحديدا للشبيبة أو في  •

يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادالت الثقافية ومعرفة لغات أخرى مع احترام الهوية . ال الثقافةمج

في هذا المجال، يتعهد الشركاء . الثقافية لكل شريك، وتنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية والثقافية

  تحسين العمليات اإلدارية؛ بأخذ التدابير التي من شأنها تيسير التبادالت اإلنسانية وبالتحديد عبر

يشددون على أهمية قطاع الصحة في النمو المستديم ويعبرون عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة  •

 للتجمعات السكنية في التدابير الصحية والمعيشية للسكان؛ 

همية يعترفون بأهمية النمو االجتماعي الذي حسب رأيهم، يجب أن يواكب كل نمو اقتصادي يعلقون أ •

 خاصة على احترام الحقوق االجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في النمو؛ 

يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في عملية تنمية كل جوانب المشاركة  •

  المتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل وتقارب بين الشعوب؛ -األوروبية

أو ترتيب األدوات الالزمة لتعاون غير مركزي في سبيل تشجيع / وطيد ونتيجة لذلك، يوافقون على ت •

المسئولون عن المجتمع السياسي والمدني، العالم : التبادالت بين فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية

 الثقافي والديني، الجامعات، البحث، أجهزة اإلعالم، الجمعيات، النقابات والشركات الخاصة والعامة؛ 

 يعترفون بأهمية تشجيع االتصاالت والمتبادالت بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية؛  •

 يشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديمقراطية وتوطيد دولة القانون والمجتمع المدني؛  •

كانية يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السياسات اإلس •

 المناسبة من أجل تسريع اإلقالع االقتصادي؛ 

يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل . يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في عالقاتهم •

يتعهدون . تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني ومساعدة على خلق فرص العمل وغيرها

المعترف بها في القانون الموجود حل المهاجرين المستقرين شرعيا على بتأمين الحماية لمجمل الحقوق 

من أجل هذا . يعترف الشركاء بواجباتهم من أجل إعادة قبول مواطنيهم الذين تركوا بالدهم. [أراضيهم

 ] سيعتبر االتحاد األوروبي مواطني الدول األعضاء كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة األوروبية؛

 تعاون وثيق في كل مجاالت الهجرة الخفية؛ يقررون إقامة  •

 يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من اإلرهاب ومكافحته بشكل فعال؛  •

يعتبرون أيضا من الضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد تهريب المخدرات واإلجرام الدولي  •

 والرشوة؛ 

دد ضد المظاهر العنصرية وكره األجانب وضد التعصب، يشددون على أهمية المكافحة بدون تر •

 . ويوافقون على التعاون في هذا السبيل

 متابعة المؤتمر

 : المشاركون

 باعتبارهم أن مؤتمر برشلونة وضع أسس عملية مفتوح ومدعوة للتطور  •

 حاضر؛ باعتبار تأكيدهم على إرادتهم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف معرفة باإلعالن ال •

  المتوسطية صيغة واقعية؛ -بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة األوربية •



بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة الحوار الشامل المفتوح وتحقيق مجموعة من األعمال الفعلية في  •

 سبيل الوصول إلى هذا الهدف؛ 

 .يتبنون برنامج العمل المرفق

جل تأمين متابعة تطبيق البيان الحاضر وتحديد األعمال الذاتية سيجتمع وزراء الشئون الخارجية دوريا من أ

 .للمساهمة في تحقيق أهداف المشاركة

ستخضع األعمال المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء والموظفين الكبار والخبراء 

. ني أو حسب أي وسائل أخرى مناسبةوتبادل الخبرات والمعلومات واالتصاالت بين المشاركين من المجتمع المد

 . ستشجع االتصاالت على مستوى النوادى والوحدات المحلية

 .وسوف يتم العمل على تشجيع االتصاالت بين الهيئات البرلمانية والسلطات اإلقليمية والمحلية

، وتتكون "شلونةمتوسطية لعملية بر-اللجنة األورو"وسوف تجتمع بانتظام لجنة مشكلة من مسئولين كبار، تدعى 

من ممثلي الرئاسة الثالثية لمجلس االتحاد األوروبي وممثل كل شريك من الشركاء المتوسطيين، ومهمتها هي 

 . تقدير وتقيم عملية متابعة أنشطة الشراكة عالوة على تحديث برنامج العمل وفقا لمقتضى الحال

وسوف تتولى اإلدارات التابعة للجنة األوروبية، القيام باألعمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة باالجتماعات 

متوسطية -النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأيضا االجتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة األورو

 .لعملية برشلونة

، في إحدى الدول 1997 لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف األول من عام وسوف ينعقد االجتماع القادم
 .المتوسطة الضالعة في الشراكة مع االتحاد األوروبي، من أجل الشروع في المزيد من المشاورات المتبادلة

 

 برنامج عمل: مؤتمر برشلونة

 :مقدمــة

مة عملية واحترام مبادئه عن طريق تدابير إقليمية يهدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أهداف مؤتمر برشلونة ترج

يعتبر أيضا تكميال للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة االتفاقيات المعقودة بين االتحاد األوروبي . ومتعددة األطراف

 .وشركائه المتوسطيين والتعاون الموجود حسب التجمعات المتعددة األطراف األخرى 

في ما يلي، يتبع . ختلف التدابير وفقا للمبادئ والكيفيات المشار إليها في بيان برشلونةسيتم التحضير والمتابعة لم

 المتوسطي ليشمل -ال تمنع هذه توسيع التعاون األوروبي. تعديد للتدابير األولوية التى يجب اتخاذها لتنمية التعاون

 .تدابير أخرى إذا نتج القرار عن الشركاء

تستطيع دول أخرى . ول ووحداتها المحلية أو اإلقليمية وإلى فعاليات المجتمع المدنيتتوجه هذه التدابير إلى الد

 .االنضمام إلى التدابير المتوقعة في برنامج العمل وذلك بعد موافقة المشاركين

 . يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف

ي بعين االعتبار، وكما يليق، اآلراء  المتوسط-في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون األوروبي

 .والتوصيات الناجمة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستويات في المنطقة



 -سيتم تحضير تقييم خالل المؤتمر األوروبي. يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة

ألوروبية وبالتحديد انطالقا من التقارير الناتجة عن المتوسطي المقبل على شكل تقرير ناجم عن دوائر المفوضية ا

المعينة وفقا لبيان ] المجموعة المناسبة[مختلف االجتماعات ومختلف الفرق المذكورة في مايلي، وبالتنسيق مع 

 . برشلونة

 تعريف مجال مشترك من السالم واالستقرار : مشاركة سياسية وأمنية. 2

قضي بتشييد تدريجي لمنطقة سالم واستقرار في حوض البحر األبيض من أجل المساهمة في الهدف الذي ي

    : 1996المتوسط سيجتمع موظفون كبار دوريا وذلك اعتبارا من الفصل األول لعام 

سيجرون حوارا سياسيا من أجل تحديد األساليب األكثر تناسبا لرجمة مبادئ بيان برشلونة ترجمة فعلية  •

    .على ساحة الواقع

 المتوسطي لوزراء الشئون -اقتراحات واقعية في الوقت المناسب في سبيل المؤتمر األوروبيسيقدمون  •

 .الخارجية المقبل

 المتوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا -سيتم تشجيع معاهد السياسة الخارجية في المنطقة األوروبية

    . 1996بإمكانها دخول حيز العمل ابتداء من 

 

     :بناء منطقة ازدهار متقاسمة: ة وماليةمشاركة اقتصادي. 3

ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو الموظفين أو الخبراء حسب الحاجة من أجل تشجيع التعاون في 

من الممكن أن تكمل هذه االجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع . المجاالت التالية

 .الخاص المشاركة فيها

 : متوسطية-تأسيس منطقة تبادل حر أوربية

وفقا للمبادئ المنصوص عليها في بيان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادل حر عنصرا رئيسا في المشاركة 

    . المتوسطية-األوروبية

ما هو سيتناول التعاون باألخص، التدابير الفعلية التي تهدف إلى تشجيع التبادل الحر وكل ما ينتج عنه، يعني 

    :آت

. التوفيق بين القواعد والطرق في مجال الجمارك وباألخص احتمال اإلدخال التدريجي لألصل التراكمي •

 سيتم عند االقتضاء فحص الحلول المالئمة لحاالت معينة وبروح إيجابية؛ 

 للنماذج؛ التوفيق بين النماذج وبالتحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات األوروبية  •

اإلزالة لكل العوائق التقنية التي ال مبرر لها من وجه تبادل المنتوجات الزراعية وتبني التدابير المناسبة  •

 بما يتعلق بقواعد الصحة النباتية والحيوانية وغيرها من أساليب التقنين حول المواد الغذائية؛ 

-ناتجة عن استخدام طرق متوافقة  التعاون بين دوائر اإلحصائيات للحصول على معطيات عملية - •

 ). بدون المس بالمبادرات المعمول بها ضمن أطر أخرى(إمكانيات التعاون اإلقليمي والتحت إقليمي 

    :استثمار



يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو اإليجابي إلزالة الحواجز أمام االستثمار، وبالتحديد بالتفكير المعمق 

 .ألساليب لتشجيع هذه االستثمارات بما فيه في القطاع المصرفيحول تحديد الحواجز وا

    :صناعة

في هذا .  المتوسطية-التحديث الصنعي وتحسين التنافسية يشكالن عنصرين رئيسيين في نجاح المشاركة األوروبية

سيتوجه . الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في النمو االقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل

    :التعاون بالتحديد نحو

    توافق البنية الصناعية مع متغيرات البيئة الدولية وبالخصوص مع انبثاق مجتمع المعلوماتية؛ •

اإلطار والتحضير لتحديث وإعادة تركيب بنية الشركات الموجودة وبالتحديد في القطاع العام بما فيه  •

    التخصيص؛

الدولية وتحديث تجارب المطابقة وعمليات التصديق اإلثباتي واالعتماد استخدام النماذج األوروبية أو  •

    .وكذلك نماذج الجودة

ستعطي أساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المؤاتية لنموها، اهتماما 

لخبرة المكتسبة في إطار البرنامج خاصا بما في ذلك تنظيم المنتديات عندما تقتضي الحاجة مع االعتماد على ا

MED INVESTوضمن االتحاد . 

    :زراعة

مع التذكير بأن هذه المسائل تدخل في مجمعلها ضمن العالقات الثنائية، سيتناول التعاون في هذا المجال المحاور 

    :التالية

 الدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع اإلنتاج؛  •

 تبعية الغذائية؛ تخفيف ال •

 تشجيع زراعة تحترم البيئة؛  •

 التقارب بين الشركات والتجمعات والتنظيمات المهنية للشركاء على قاعدة اختيارية؛  •

 الدعم للخوصصة؛  •

 المعونة الفنية والتأهيل؛  •

  النمو الريفي المتكامل بما في ذلك تحسين الخدمات-التقارب بين نماذج الصحة النباتية والحيوانية  •

 األساسية وتنمية األعمال االقتصادية الملحقة؛ 

    التعاون بين المناطق العريية وتبادل الخبرة والمهارة في مجال التنمية الريفية؛ •

 تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية؛  •

    :مواصالت

لمتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم وكذلك المنفذ الوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بين االتحاد األوروبي وشركائه ا

الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصالت البحرية الدولية يشكالن عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجارية 

    . المتوسطية-ولحسن سير المشاركة األوروبية



لبحر األبيض المتوسط، وعلى  عقد اجتماعين لوزراء المواصالت لدول غرب حوض ا1995لقد تم خالل العام 
أثر المؤتمر اإلقليمي لتنمية المواصالت في حوض البحر األبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية 

 .للمواصالت عبر المجاري المائية برنامجا متعدد السنوات

    :سيتناول التعاون بالتحديد

 المتوسطية وذلك بتحسين - عبروضع جهاز فعال ومتعدد الجهات عقد المواصالت الجوية والبحرية •

وتحديث المرافئ والمطارات، وحذف القيود التي ال مبرر لها، وتسهيل اإلجراءات وتحسين األمان البري 

والجوي، وتوفيق القواعد البيئوية على مستوى رفيع بما فيه تدقيق أكثر فعالية في التلوث الناجم عن 

 ة المرور؛ النقل البحري ووضع أجهزة متوافقة إلدارة حرك

    . غرب على السواحل الجنوبية والشرقية للبحر األبيض المتوسط-خلق روابط برية شرق •

 . ربط شبكات المواصالت المتوسيطة بالشبكة األوروبية بطريقة تؤمن عملها المتداخل •

    :طاقة

ندوة "أثينا، لقد تم خلق  في تونس واجتماع المتابعة في 1995على أثر المؤتمر ذي المستوى الرفيع الذي عقد عام 
من أجل خلق الجو المالئم الستثمار وعمل الشركات .  متوسطية تضم وزراء وموظفين كباراً-أوروبية" للطاقة

    : المنتجة للطاقة يتركز التعاون المستقبلي بالتحديد على

    وبي للطاقة؛األساليب لتشجيع انضمام دول البحر األبيض المتوسط إلى المعاهدة حول الميثاق األور •

    التخطيط في مجال الطاقة؛ •

 تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛  •

 الكشف والتكرير والنقل والتوزيع والتجارة اإلقليمية وعبر اإلقليمية للنفط والغاز؛  •

    اإلنتاج والتفريغ للفحم الحجري؛ •

    .إنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشييدها •

    فعالية الطاقة؛ •

    موارد الطاقة الجديدة والمتجددة؛ •

    المسائل البيئوية المتعلقة بالطاقة؛ •

    تنمية برامج مشتركة للبحث؛ •

 . عمليات التأهيل واإلعالم في مجال الطاقة •

    :اتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتية

    :في هدف تأسيس شبكة اتصاالت حديثة وفعالة، سيتناول التعاون باألخص

إطار تقنين أدنى، نماذج تجارب المطابقة، تداخل ( التحتية في مجال المعلوماتية واالتصاالت البنيات •

    ؛..)الشبكات، الخ

 الخدمات -.  المنفذ إلى الخدمات-البنيات التحتية اإلقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات األوروبية؛  •

    . الجديدة في مجاالت تطبيق أولوية



 المتوسطية -أكثر فعالية في مجالي المعلوماتية واالتصاالت سيسهل تعزيز التبادالت األوروبيةوجود بنيات تحتية 

    .والمنفذ إلى مجتمع المعلوماتية الجديد الذي يتكون حاليا

 من أجل التحضير لتحقيق المشاريع الرائدة والتي تهدف إلى 1996من المتوقع أن يعقد مؤتمر إقليمي خالل 
 .لفعلية الناجمة عن مجتمع المعلوماتيةإظهار الفوائد ا

    :تنظيم األراضي

 : سيتناول التعاون بشكل خاص

 المتوسطية من شأنها تلبية حاجات وذاتيات -تعريف استراتيجية تنظيم لألراضي في المنطقة األوروبية •

 الدول؛ 

 . تشجيع التعاون عبر الحدود في مجاالت ذات إفادة متبادلة •

 

    :سياحة

سيتناول . ، الميثاق المتوسطي للسياحة1995راء السياحة، خالل اجتماعهم في الدار البيضاء عام اعتمد وز
 .التعاون باألخص مجاالت اإلعالم وتشجيع التأهيل

 

    :بيـئـة

    :يتناول التعاون بشكل خاص

إذا اضطر تقييم المشاكل البئوية في حوض البحر األبيض المتوسط وتحديد اإلجراءات التي يجب أخذها  •

    األمر؛

صياغة مقترحات من أجل تأسيس ومن ثم تحيين برنامج عمل أولوي على المديين القصير والمتوسط في  •

من بين مجاالت . مجال البيئة، يتم تنسيقه من قبل المفوضية األوروبية ويكمل بأعمال على المدى البعيد

ملة للمياه واألراضي والمناطق الساحلية، إدارة اإلدارة المتكا: العمل الرئيسية يجب أن يضم هذا البرنامج

النفايات، الوقاية ضد تلوث الهواء والبحر األبيض المتوسط ومكافحة هذا التلوث حفظ وإدارة التراث 

الطبيعي والمشاهد والمواقع الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا بالوقاية 

ألراضي وحرائق الغابات والمكافحة ضد التصحر، نقل خبرة المجموعة والسيطرة على انجراف وتلف ا

بما يخص تقنيات التمويل والتقنين والتدقيق البئوي، أخذ المشاكل البيئوية بعين االعتبار في كل 

    السياسات؛

    أداء حوار مطرد لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛ •

    سيق مع خطة العمل للبحر األبيض المتوسط؛دعم التعاون اإلقليمي والتحت إقليمي وتمتين التن •

    التشجيع لتنسيق أفضل لالستثمارات المختلفة األصل ولوضع العقود الدولية في هذا المجال؛ •

رعاية وتبني وتنفيذ التدابير القانونية والقضائية عند الضرورة وبالتحديد التدابير الوقائية والنماذج  •

 . المناسبة على مستوى رفيع



    :وتكنولوجياعلوم 

    :سيتناول التعاون باألخص

تشجيع البحث والتنمية بمواجهة مشكلة االختالل المتصاعد لإلنجازات العلمية مع أخذ مبدأ المنفعة  •

    المتبادلة بعين االعتبار

تعزيز تبادالت الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية التي من شأنها أن تسمح للشركاء المتوسطيين  •

     الهوة بالنسبة لجيرانهم األوروبيين وتشجيع نقل التكنولوجيا؛خفض

    .المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني بتوطيد المشاركة في مشاريع البحث المشتركة •

. ابة، لقد تم تأسيس لجنة للرق1995آذار / في مارس" صوفيا انتيبوليس"على أثر االجتماع الوزاري الذي عقد في 
ستهتم بتقديم توصيات من أجل تطبيق أعمال أولوية تحدد . ستعقد هذه اجتماعها األول مباشرة بعد مؤتمر برشلونة

 .على مستوى الوزراء

    : مـياه

 لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام   :1992لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام 

1992: 

سيهدف التعاون . ه مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وستزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائيةتعتبر الميا

    : في هذا القطاع إلى

    تقييم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلية بعين االعتبار؛ •

    تحديد التدابير لدعم التعاون اإلقليمي؛ •

     للموارد المائية؛-معا إن اقتضى الحال-رة تقديم اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط واإلدا •

 . المساهمة في خلق منابع جديدة للماء •

    :صيد األسماك

نظرا لألهمية التي يكسوها الحفاظ واإلدارة الواقعية للمخزون السمكي في البحر األبيض المتوسط، سيعزز التعاون 

    .سطفي إطار الهيئة العامة لصيد األسماك في البحر األبيض المتو

، سيباشر بعمل متابعة مالئم 1994على أثر المؤتمر الوزاري حول صيد األسمال الذي عقد في هيراكليون عام 

    .1996في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خالل عام 

البحث سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية المائيات وفي مجالي التأهيل و

    .العلمي

 تشجيع التبادل بين المجتمعات المدنية : مشاركة في المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية

    :تنمية الموارد اإلنسانية



 المتوسطية في تحسين مستوى التربية في كل المنطقة مع اهتمام خاص -يجب أن تساهم المشاركة األوروبية

هذا ستخضع السياسات التعليمية لحوار مطرد سيتخصص، في المرحلة األولى في من أجل . بالشركاء المتوسطيين

في هذا . التأهيل المهني والتكنولوجيا المطبقة على التربية، الجامعات وغيرها من معاهد التعليم العالي والبحث

 العربية -وروبيةستساهم أيضا المدرسة األ. الصدد، وكذلك في مجاالت أخرى، سيعطي دور المرأة اهتماما خاصا

    .في هذا التعاون" تورين"إلدارة الشركات في غرناطة باالشتراك مع المؤسسة األوروبية في 

في هدف ...) المدربون، الخ" الجامعيون"أصحاب القرار (سيعقد اجتماع للممثلين عن قطاع التدريب المهني 

    .مقارنة مفاهيم اإلدارة الحديثة

بهدف مقارنة مفاهيم .) الخ.. أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون(اع التدريب المهني سيعقد اجتماع لممثلين لقط

ستعزز المفوضية األوروبية برنامجها . سيعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي والتعليم العالي. اإلدارة الحديثة

MED CAMPUS    

 .سيدعى أيضا الجتماع حول مجال التكنولوجيا في قطاع التربية

    :دياتبل

سيشجع ممثلو المدن على اللقاء سنويا . يجب أن تشارك البلديات في سير المشاركة األوروبية المتوسطية

سيتم تنظيم هذه اللقاءات من . الستعراض التحديات المشتركة التي يجب عليهم مجابهتها ومن أجل مقارنة تجاربهم

 . اعتمادا على الخبرة الماضيةMED URBSطي قبل المفوضية األوروبية في إطار برنامج التحضر المتوس

    :حوار بين الثقافات والحضارات

نظرا لألهمية التي تكسو تحسين التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادالت الثقافية وتعدد اللغات سيجتمع موظفون 

قافي والفني، التراث الث: وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق بالمجاالت التالية دون الحصر

    .الترجمات وإمكانيات نشر الثقاة األخرى، التأهيل) مسرح وسينما(التظاهرات الثقافية والفنية، النتاج المشترك 

 المتوسطية على التسامح المتبادل -سيشجع التفاهم األفضل بين األديان الرئيسية الموجودة في المنطقة األوروبية

ات دورية بين ممثلي األديان وكذلك علم الدين والجامعيين واألشخاص ستدعم عملية عقد اجتماع. والتعاون

. اآلخرين الذين يهمهم األمر بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني وتشجيع التعاون على القاعدة

 4من (وتوليد ) 1995حزيران /  يونيو18 إلى 15من (يمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت في استوكهولم 
 .كأمثلة في هذا الصدد) 1995تشرين الثاني /  نوفمبر16 و15( وبون 1995تسرين الثاني / نوفمبر

    :أجهزة اإلعالم

سيدعم االتحاد األوروبي بنشاط عبر برنامج . سيشجع التفاعل الوثيق بين أجهزة اإلعالم على تفاهم ثقافي أفضل

MED MEDIAم في هذا اإلطار ، سيعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم اإلعال. 

    :شبيبة

ومن . ستساهم عملية تبادل الشباب في تحضير األجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء األوروبيين والمتوسطيين

 متوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع أخذ حاجات -ثم يجب وضع برنامج تبادل أوروبي



تأخذ هذه البرامج بعين االعتبار أهمية التأهيل المهني وباألخص للذين ال يجب أن . الشركات بعين االعتبار

ستقدم المفوضية . يملكون لكفاءات وتأهيل المرشدين والمساعدين االجتماعيين الموجهين للعمل مع الشباب

 . المتوسطي المقبل لوزراء الشئون الخارجية-األوروبية االقتراحات الالزمة قبل االجتماع األوروبي

    :تبادالت بين المجتمعات المدنية

 :تنمية اجتماعية

.  المتوسطية في تحسين ظروف الحياة والعمل لشعوب الشركاء المتوسطيين-يجب أن تساهم المشاركة األوربية

من أجل هذا . في هذا الصدد، يعلق الشركاء اهتماما خاصا على احترام وتشجيع الحقوق االجتماعية األساسية

 .ت السياسة االجتماعية دوريا على المستوى المالئمستجتمع فعاليا

 :هجرة

 المتوسطية، سيتم تشجيع عقد االجتماعات من أجل الوصول إلى -نظرا ألهمية مسألة في العالقات األوروبية

ستأخذ هذه االجتماعات بعين االعتبار، ودون الحصر، . اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتجين عن الهجرة

 وبالخصوص في ما يتعلق بتحسين ظروف الحياة MED MIGRATIONتسبة في إطار برنامج الخبرة المك
 .للمهاجرين المستقرين شرعيا في االتحاد

 إرهاب

 هجرة غير شرعية , تهريب المخدرات، إجرام دولي

طيد في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف تو. يجب أن تشكل المكافحة ضد اإلرهاب أولوية لكل الفرقاء

 .التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها

سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية 

سيجتمع موظفون دوريا . والعدلية والجمركية واإلدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات واإلجرام الدولي

حص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية واإلدارية لتف

سيتم تنظيم كل هذه االجتماعات مع األخذ بعين االعتبار وكما ينبغي . وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية

 .لةبضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دو

في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف توطيد . يجب أن تشكل المكافحة ضد اإلرهاب أولوية لكل الفرقاء

 .التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها

سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية 

سيجتمع موظفون دوريا . لية والجمركية واإلدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات واإلجرام الدوليوالعد

لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية واإلدارية 

 .وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية

االجتماعات مع األخذ بعين االعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة سيتم تنظيم كل هذه 

 . الخاصة لكل دولة

 :اتصاالت دستورية. 5



    : متوسطي-حوار برلماني أوروبي

 المتوسطي -يدعى البرلمان األوربي ألخذ المبادرة قرب مجالس برلمان أخرى، في طرح الحوار األوروبي

 الذي بإمكانه أن يسمح للمنتخبين في مختلف الدول الشركاء باإلقدام على تبادالت أوجه النظر حول المستقبلي

 . سلسلة واسعة من الموضوعات

    :اتصاالت أخرى بين المؤسسات

ستساهم االتصاالت المترددة بين األجهزة األوربية األخرى وباألخص اللجنة االقتصادية واالجتماعية للمجموعة 

    . المتوسطية-ية ومماثليهم المتوسطيين في تفاهم أفضل للمسائل الكبرى التي تهم المشاركة األوروبيةاألوروب

في هذا . في سبيل هذا، تدعى اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألخذ المبادرة لتأسيس روابط مع مثيالتها المتوسطيين

كانون /  ديسمبر13 و12جتماعية في مدريد في  متوسطية للجان االقتصادية واال-الصدد، ستعقد قمة أوروبية
 .األول

 


