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 15، 14في ، من شمال وجنوب المتوسط والمجتمعين في أليكانتي  250توقّف ممثلو وممثالت منظمات المجتمع المدني ال 
تشرين  31من (في مارسيليا  ، عند التحوالت المؤسساتية التي طرأت منذ المنتدى المدني2010مايو /أيار 16و 

، والتي نتجت عن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ وتغييب مسيرة )2008نوفمبر /تشرين الثاني 2أكتوبر حتى /األول
  .برشلونة لصالح االتحاد من أجل المتوسط

. جميع دول المنطقة يكرر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني التأكيد بقوة على ضرورة بناء شراكة مفتوحة على
بل عليها االعتماد على . وال يمكن لهذه الشراكة االرتكاز فقط على مشاريع التطوير االقتصادي، مهما كانت مهمة ومجددة

نفس المبادئ األساسية التي قادت عملية إنشاء مسيرة برشلونة أال وهي اإلرادة لتقاسم مصير مشترك، واحترام تعددية 
س بالقيم والحريات والمبادئ المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهود المجتمعات وعدم المسا

  .   الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مع . ية باعتراف رسميوينبغي أن يحظى تدخل منبر المنظمات غير الحكومية األورومتوسطي لدى مختلف الهيئات الرسم
ضرورية لرفع صوت المجتمعات المدنية وحرية العمل النقابي ن كل من حرية تنظيم الجمعيات وحرية التعبير أالتأكيد على 

وال . األورومتوسطية، وهي تشكل جزء من الشروط األساسية لتقاسم قيم مشتركة بين جميع الدول األعضاء في الشراكة
طية أن تتيح للشعوب لعب الدور الرئيسي في بناء مستقبلها من دون االعتراف بالمجتمعات يمكن للشراكة األورومتوس

  . المدنية المستقلة

هذا ويشدد المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني مرة أخرى على الضرورة الملّحة لمنع جميع أشكال التمييز على 
وبهذا الصدد، يعبر المشاركون . أو اإلعاقة أو الميول الجنسيةأساس الجنس أو األصل أو العرق أو المعتقدات الدينية 

والمشاركات في المنتدى المدني عن قلقهم إزاء تصاعد التمييز ضد مجموعات سكانية بأكملها في ضفتي المتوسط، حيث 
وبية على نحو تقع على السلطات العامة مسئولية التفكير في إدارة التنوع المتنامي للمجتمعات األوروبية وغير األور

  .ديمقراطي، بما يضمن التعامل بمساواة حقيقية بين األشخاص

كما يذكر المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني بأن التقدم نحو الديمقراطية، ال سيما في جنوب المتوسط، يمر عبر 
األراضي الفلسطينية واللبنانية  يشكل احتالل. وضع حد لمختلف الصراعات والتي وبنفس القدر تعيق االستقرار في المنطقة

والسورية، والعدوان على غزة، ومواصلة االستيطان، خاصة في القدس الشرقية، وعلى نحو العموم المصير المفروض 
. على الشعب الفلسطيني، خرقاً للقانون الدولي وعقبة كبرى لتطوير الشراكة األورومتوسطية ولتنمية هذه المنطقة بأكملها

ى االتحاد األوروبي وجميع الدول األعضاء في الشراكة والمجتمع الدولي العمل بعزم على احترام قرارات هذا وينبغي عل
  .       األمم المتحدة، بما فيها القرار بشأن حق عودة الالجئين، وفرض تطبيقها عند الضرورة

الشعوب وداخل الدول األعضاء في إن المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني يدعون لتطبيق مطلب المساواة بين  
  :يؤكدون فإنهم، ولهده الغاية الشراكة

وهذا هو شرط بناء . إن احترام الحريات األساسية يتطلب أن يتمتع كل مواطن ومواطنة في الشراكة بحقوق متساوية -
  . الديمقراطية، خاصة في جنوب المتوسط، على عكس الوضع الحالي

والمشاركات في المنتدى المدني عن قلقهم الشديد إزاء تفاقم انتهاكات حقوق  في هذا الشأن، يعبر المشاركون •
كما يشدد المشاركون . النساء اإلنسانية في السياق الحالي الذي يشهد األزمة المالية وتصاعد قوة األصوليات

ول والمشاركات على أن المساواة بين المرأة والرجل هي قيمة وحق كوني وهي شرط ال غنى عنه للتح
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وال يمكن استخدام أي خصوصية ثقافية أو دينية من . الديمقراطي وأحد األهداف األساسية للشراكة األورومتوسطية
  . نساء والرجال والعنف ضد المرأةأجل تبرير التباينات بين ال

ضاع أي وال يمكن إخ. كذلك فإن احترام سيادة الشعوب تتطلب أن يتم التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة •
كما أنه ال يمكن لتنمية مجتمعات الدول األعضاء في الشراكة األورومتوسطية أن تُبنى على . شعب للهيمنة

إن االلتزام . عالقات مختلة التوازن بين دول غنية ودول فقيرة، وال في حال وجود عالقة هرمية بين الثقافات
تمكن كل شعب من بناء مستقبله، بالطرق التي تناسبه هو السبيل الوحيد لكي ي 1948بالقيم الكونية إلعالن عام 

  . وفي ظل الشراكة

  :  لهذا تبنى المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني في أليكانتي التوصيات التالية

من طرف  2013-2010تمع المدني كانتي انطالق البرنامج المتوسطي للمجيليحيي المنتدى المدني المجتمع بأ •
 ه،وشركاءاألورومتوسطي المنظمات غير الحكومية منبر دي يتم تنفيذه ومتابعته من قبل بية، والاألورو المفوضية

االتحاد من أجل المتوسط وحكومات الشراكة ومؤسسات االتحاد األوروبي بضمان كما يطالب المنتدى المدني 
كومية األورومتوسطي بشكل الموارد المالية والدعم السياسي الكفيلين باستمرار عمل منبر المنظمات غير الح

  . مستقل

الترويج للمساواة بين النساء والرجال وتطبيقها، قانوناً وفعالً، في جميع السياسات الخارجية لالتحاد األوروبي،  •
كذلك وخطط عمل سياسة الجوار األوروبية، والفقرات المتعلقة بإعادة النظر أو تعليق اتفاقيات الشراكة الثنائية و

ولهذا الغرض ينبغي البدء حاالً بالتطبيق الفعلي الستنتاجات مؤتمر . في برامج ومشاريع االتحاد من أجل المتوسط
مراكش الوزاري التي تعزز خطة عمل إسطنبول، خاصة عبر وضع آليات متابعة يعول عليها وتخصيص 

ى المدني جميع دول الشراكة األورومتوسطية ويوصي المشاركون والمشاركات في المنتد. الوسائل المالية المالئمة
والمصادقة على ) CEDAW(رفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  .البروتوكول اإلضافي وتعديل تشريعاتهم الداخلية بما يتوافق مع هذه االتفاقية

وخلق فضاءات للمشاركة الفاعلة . سسات الشراكةينبغي دمج انشغاالت الشباب في جميع سياسات الدول ومؤ •
  .للشباب في البرامج المشتركة للشباب من ضفتي المتوسط

، يذكّر المشاركون والمشاركات بالدور التاريخي للهجرة في )2008(خالصات المنتدى المدني في مارسيليا ل اتأكيد •
حترام حقوق المهاجرين المدنية يؤكد على ا كما. التنمية االقتصادية في جميع أنحاء المنطقة األورومتوسطية

  .  وضمان حرية التنقل واالجتماعية والسياسة

  :المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني التوصيات التاليةكما تبنى 

. تطبيق اآلليات التي تتيح فرض احترام دول الشراكة اللتزاماتها بشأن حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيد •
بغي على دول ومؤسسات الشراكة عدم تشجيع، بأي شكل من األشكال، الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان وين

والترويج ألي فعل إيجابي  يتيح المشاركة المتساوية للرجال والنساء في . وقواعد الديمقراطية ومطلب المساواة
  . الحياة العامة

التنمية ل وضمان الحق في العمعتبار االحتياجات االجتماعية ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع األخذ بعين اال •
بما فيها محاضر االجتماعات، والتقارير (وتشجيع وصول منظمات المجتمع المدني للمعلومات الرسمية . المستدامة

 دمج مساهمات المجتمع المدني ، معبما يمكنها من رصد وتقييم المشاريع الجاريةو) ودراسات التقييم، وغيرها
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المتخصصة في الحقوق االقتصادية واالجتماعية قبل تحديد السياسات االقتصادية واالجتماعية لالتحاد من أجل 
 . المتوسط

من أجل مواجهة التباينات في الوصول إلى الموارد، ينبغي على االتحاد من أجل المتوسط وضع إستراتيجية  •
التغير المناخي ودراسة الوقع "ستراتيجية على نتائج مشروع على أن تستند هذه اإل. إقليمية للحد من التغير المناخي

 2011كما ينبغي أن يتبناھا مؤتمر وزاري في العام . وعلى مشاريع جارية أخرى) CIRCE" (على البيئة المتوسطية

لمتعلقة تأمين التماسك ما بين جميع السياسات البيئية، خاصة تلك ا با2ضافة إلى ذلك، يجب. وأن يتم تطبيقھا فوراً 
هذا ويجب القضاء على عدم التكافؤ بالوصول إلى الماء . بالطاقة والماء والتنوع البيولوجي، مع هذه اإلستراتيجية

وأن تشارك المجتمعات المدنية لالتحاد من أجل المتوسط في تخطيط وتطبيق . والطاقة، خصوصاً في فلسطين
  .  تشكل المساواة بين النساء والرجال محور مجمل هذه العملية بحيث. ومتابعة السياسات البيئية اإلقليمية والوطنية

تطوير الموارد المخصصة للتعليم والوصول لوسائل االتصال الحديثة وتأمين الترويج للبرامج الثقافية، المتاحة أمام  •
التعبير ينبغي على الدول ضمان حرية المعتقد وحرية . الجمهور الواسع، بما يضمن الوصول المتكافئ للثقافة

ويجب ضمان حرية . وحرية اإلبداع والحد من استخدام األصوليات الدينية والخلفيات الثقافية على يد أي قوة كانت
وكذلك منع أي تمييز، ال سيما . تنقل األعمال الفنية والفنانين سيما أننا نعتبرهم وسطاء التواصل بين الثقافات

  . ل الجنسيةالتمييز على أساس الجنس أو األصول أو الميو

المشاركون والمشاركات في المنتدى المدني في أليكانتي بأنه من غير الممكن تطبيق هذه التوصيات إال يدرك  •
  :المشاركون والمشاركات في المنتدى المدنيوبهذا الشأن فإن  .بترسيخ السالم العادل في هذه المنطقة

حترام مجمل التشريعات الدولية واتخاذ التدابير يطالبون الحكومات األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط با •
كما ينبغي على الدول تغليب القانون الدولي على عالقات القوة وتحمل مسئوليتها . الضرورية لضمان تطبيقها

  .بفرض احترام المساواة بين الشعوب وبين مواطنيها

توقف عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين على االتحاد من أجل المتوسط والحكومات التي تشكله والمجتمع الدولي ال •
وإرغام السلطات اإلسرائيلية على االحترام الكامل للقرارات الدولية ذات الصلة، بحيث يتم إنهاء االحتالل 

مع التذكير بأن هذا الوضع يشكل خرقاً واضحاً ومستمراً وغير محتمل للقانون الدولي، . واالستيطان في فلسطين
والمشاركات في المنتدى المدني في أليكانتي جميع دول االتحاد من أجل المتوسط بفرض يطالب المشاركون كما 

  .    العقوبات المالئمة فوراً وبدعم تطبيق استنتاجات وتوصيات تقرير السيد غولدستون
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