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ةــاجــبــالدٌ 3  

 

 ،جل عالم مسؤول ومتعدد ومتضامنن أمن خالل التحالؾ موالمواطنات، فكرة تجمع المواطنٌن  نشأت
.اإلنسانتقدم ولد ماٌٌر من أجل تدعمها مؤسسة شارل لٌوب التً األعمالمثأثرة ب  

  ائة ورشة موضوعاتٌة، وشبكات سوسٌو مهنٌة ومجموعاتم ما ٌقارب متم تنظٌ 0222و 5991بٌن

.التً تمكن من األخذ بعٌن االعتبار التداخل الثقافًهذه الدٌنامٌة الدولٌة ٌو ثقافٌة لتنشٌط ج  

قادرة على استٌعاب مسٌرة اجتماعٌة متعددة و إلرساءمجهودا ال مثٌل له  شكلت التحالؾ أعمال إن
عبر عنه العدٌد من  الذيبالعجز الفردي والجماعً  اإلحساسومواجهة  ،تعقٌدات العالم المعاصر

.رهانات العولمة مواجهتهم فً و المواطنات المواطنٌن  

مجموعة  إرساءمشاركة الفعالة فً بالالتزمت مجموعة من مواطنً و مواطنات المتوسط  0222مند 

وقد تم حالٌا  ، مواطنً ومواطنات المتوسط ولبلوغ دالك دشنوا نسق بناء تجمع  .ب المتوسطٌةالشعو
.التجمعلمٌثاق  التأسٌسًالنص صٌاؼة ، أولىوفً مرحلة   

كما . التنوع الثقافً والمسؤولٌة البٌئٌة واحترام ،هدا التنسٌق على الدٌمقراطٌة و الحرٌة و السلم ٌنبنً
ل تنظٌم ملتقٌات من خالٌقوم على ممارسة المواطنة المشتركة خطاب  إرساءتطمح هده المبادرة الى   

جدٌد وأسالٌب مناهجتعتمد   
 

ؼٌر أنها تنطلق من معطى اساسً ٌثمثل فً عمل . تعتبر هذه المبادرة مكمال لتجارب متواجدة بالمتوسط
عا فً وانخراط المواطنٌن والمواطنات باعتبارهم مجموعة متضامنة واٌجابٌة ٌمكنها ان تحتل موق

.الفضاء المتوسطً  

، ولٌس األشخاصمجموعة من  علىة تقتصرت المتوسط لٌس مبادرة محدودنً ومواطناتجمع مواط إن
بحلقة مبادرٌن، بل هو خطوة تفرض التجمٌع والتشجٌع على انخراط اكبر عدد من االشخاص مع مراعاة 

  .التنوع

 التشخٌص المشترك 

وبشكل جماعً على بلورة  حن مواطنً ومواطنات المتوسط ن حرصنا ، فقدرؼم تعقد الواقع المتوسطً
:اط التالٌةوٌتمحور هذا التشخٌص حول النق. التوافق مبدأوفق  تشخٌص عام لوضعٌة المتوسط   

وحدتها ووجودها لم  إنرؼم  وتجارٌا وثقافٌا وبٌئٌا و إنسانٌاسط واقعا تارٌخٌا ومنطقة المتتعتبر   -   
  العالمٌة قب الحرب عفقد معناه  نأا الواقع خاصة بعد هذ بأهمٌة التذكٌرهنا  روٌجد  .سٌاسٌاٌتحقق    
    واندماج ، شمال المتوسط أوروبًوبناء اتحاد  ،قوي أطلسًحلؾ  إرساءعلى نتٌجة التركٌز  الثانٌة 

 

باقً بلدان د أبعاإلقلٌمً أو السٌاسً  اإلدماج لكن هذا .داخله ةن بلدان الكتلة الشمالٌة الشرقٌالعدٌد م 
     .ضفتٌن عن هذه المجموعة المتوسطٌة ال

                              .فً دول جنوب وشرق المتوسط فشل محاوالت بناء كٌانات موحدة -
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            ر المفروض على تنقلمقابل الحد واألموالالتنقل الحر للسلع بٌن  تناقض حادوجود  -    
.األشخاص    

.القلق والحٌرة إلىمما ٌدعو  مختلفة ثقافات دٌنٌة اتذتوتر بٌن عوالم الة ظهور ح -       

والسٌاسٌة   الصعوبات الناتجة عن التحوالت االقتصادٌة من عدٌدال تواجه بلدان منطقة البلقان -    
لعزلةا ترفض أو االقلً مما ٌجعلها تخضع أوالطابع العرقً  ذاتوعن الصراعات   

الى اي حد ٌقبل مواطنو ومواطنات المتوسط االنتماء نعرؾ جٌدا  نأ انه من الصعب علٌنا  
خاصة وأنها تواجه عدة صعوبات بعالقة مع  ،وللمتوسط من جهة أخرى ،ألروبا من جهة: جالمزدو

.هانً، ورؼبة األقلٌات فً تجاوز عزلتالتحوالت االقتصادٌة، والصراعات ذات الطابع اإلث  

 بلدان ضفتً المتوسط  ان نتؽاضى عن العالقات التً تربط بٌن كٌؾ ٌمكننا األخٌرفً  -      
       .التعددٌة مبدأعلى ن قائمة الثنائٌة ونادرا ما تكو مبدأعلى  ةالقائمو

لكننا فً  ،لة معقدة وصعبةهان المقاربة المتوسطٌة فً مثل هذه الظروؾ مسأواعون بان ر إننا

.نعون بضرورتهمقت ذاتهالوقت   

 التحدي الرئٌسً والمحاور اإلستراتٌجٌة

.تراتٌجٌةسإ تحدٌد محاور ،طلب منا قبل كل شًءتوٌ ،ن التحدي هو بناء تجمع الشعوب المتوسطٌةإ  
:نه من الضروريالٌوم نتصور أ إننا  

 
ق األمر وال ٌتعل مشتركة ومالئمة للفضاء المتوسطً  تشاورٌة حكامة إرساءجل العمل من أ -      
مكونات المجتمعات  كل بل على ،مجموعة المتوسطٌةؼٌر مالئم لل واحد وجاهز نموذجفرض ب

وٌسمح  ،خصوصٌة كل واحد قائم على احترام لنموذجتشارك فً بلورة تصور  نأالمتوسطٌة 
.بالتفكٌر والعمل المشترك  

 أوتعٌش حالة االنؽالق داخل حدودها الوطنٌة  عزلة عن الدول التً مازالتعلى فك الالعمل   -     
.سطًوالواقعة جنوب وشرق الحوض المتواقتصادٌة وسٌاسٌة  ألسباب صاءقاإل  

فً وبٌئً وسٌاسً وثقا إنسانً :معنى جدٌد بإضفاءالمتبادل  سٌاسة الحذرالمساهمة فً تجاوز -    
.وسطواقتصادي لكل بلدان المت  

مواطنات مواطنو و تعبأ ه التحوالت لن تتأثى وبصفة مستدامة وتشاورٌة، إال إذاتفعٌل هذ إن
بكل حرٌة فً فعل مواطنة حقٌقٌة  وٌشاركن وٌشاركون وأصواتهن أصواتهم إلسماعالمتوسط 
.مشتركة  

 

باختالؾ طبٌعتها سواء كانت صادرة عن مؤسسات  ،بعٌن االعتبار كل المبادرات هتنا تاخذوجإن 
ضامن والرفاهٌة بخلق فضاء للسلم الدائم والتنمٌة والتتهتم  ،برلمانٌة او ؼٌر حكومٌة أوحكومٌة 
.المشتركة  
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الطبٌعة والمبادئ ـ 9  

 

 تجاوزفمفهوم التجمع ٌ ،كاء جماعًٌعبر عن ذن تجمع المواطنٌن والمواطنات هو نسق فعل إ -
.مقترحات وعناصر توافق جدٌد إنتاجهدؾ دٌة بٌنما مفهوم المواطنٌن ٌطار الخبرة التقلٌإ  

 للحوار الدائم بٌن كل مكونات مجتمعات الحوض اٌعتبر تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط فضاء -
والمؤسسات والمواطنات،  حركات المواطنٌن  :المجتمع نه نسق ٌجمع كل الفاعلٌن فًإ المتوسطً،

الخبٌرات، والجامعات ومراكز ووالخبراء  ،والنقابات ،والجمعٌات ،والمقاوالت ،والخاصةالعمومٌة 
.البحث  

مواطنة متجددة ترتكز على  تأسٌس إعادةٌساعد تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط على  -
  .المسؤولٌة والحوار والتقاسم

:مبادئ ثالث إلىٌستند تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط  -  

. ٌساعد قبل كل شًء على التعرؾ على التحوالت الرئٌسٌة والتحدٌات المنتظرة  -5  

والسوسٌومهنً للمؤسسات  الجؽرافًبعٌن االعتبار التنوع  خداآمشتركة  فاقآبناء  إلىٌهدؾ   -0

.ولوجهات النظر  

التعرؾ على القٌم والمصالح والتحدٌات وااللتزامات المشتركة  أساسٌؤسس للدٌمقراطٌة على   -3 

"العٌش المشترك"قوام المجموعة وعماد  تمثلالتً   

 ،بل هو قبل كل شًء نسق مؤسساتٌا أوونٌا لٌس لتجمع مواطنً ومواطنات المتوسط وضعا قان
: فً الوقت نفسه وٌمثل  

.مؽامرة مشتركة -  

.رؤٌة لمجموعة متوسطٌة بصدد التشكل -  

ً التٌر عبر بدل الجهود المشتركة والحقائق ثالفهم والتأ إلىوج من حالة العجز الخر أي :رادة إ -
.فرادكأ تتجاوز بحجمها وبتعقٌداتها  

.التعلم وأشكالبادرات والتفكٌر فضاء لتبادل الم -  

 

 

  قٌم مشتركة ـ 1
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التارٌخً  للتطور وتقدمٌة مأنسنةرؤٌة ٌندرج تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط ضمن  -
الحرٌة والتضامن  :دٌمقراطٌة قٌمه الرؤٌة على تقوم هذ. بأكملهللمجموعة المتوسطٌة وللعالم 

ا الفضاء المتوسطً ال ٌسع هذ إنفوبالتالً  . لبٌئٌةوالسالم واحترام التنوع الثقافً والمسؤولٌة ا
.مشتركةالقٌم الو المبادئه هذأفكارا تتنافى وٌن ٌحملون الذ األشخاص  

 هوٌة وطبٌعة الفاعلٌن  لك لتعدد ٌخضع للتعددٌة وذ المتوسطتجمع مواطنً ومواطنات  إن -
التً  األخالقٌات الدٌنٌةتبنً  رجعوٌالسٌاسٌة  الفلسفٌة أوختٌارات واعتبارا لال. للحوار المدعوٌن

.نهاٌمثلو  

واالعتراؾ المتبادل  ،التنوع والوحدة أخالقٌات تبنً جمع مواطنً ومواطنات المتوسط ٌرجحت إن -
 لبحت جماعٌال المشاركٌن والمشاركات فً هذا التجمع مدعوون نفً المقابل فإ .لخصوصٌة الفردٌةل

.المشتركة اإلنسانٌةمستدام ومتضامن للتحدٌات  عن سبل تدبٌر  

الحضارات بل هو وسٌلة الستخالص  أو األشخاصحكم على  إصدارتحلٌل الماضً ال ٌعنً  إن -
.مستقبلٌة أفاق  

 فً المنطقةالموجودة والتعاون المتعددة  شكالأعن  ببدٌل المتوسط لٌس ومواطناتتجمع مواطنً  إن
                                                                         . وجوده أسبابلكل  . المتوسطٌة

 قابلة صٌػ إٌجادعلى  جدٌدة للتعاون قادرة شكالأٌكون فضاءا للحوار لبلورة  نأالتجمع ٌرٌد  إن
.مستقلة عن التجمعوللتحقٌق   

، فً المنطقة ٌستهدؾ خلق تحالفات تتعارض مع األؼٌار تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط ال إن -
.عالمٌة أو ٌةجهو :أخرىخلق تبادل ٌمكن من تفعٌل الحوار على مستوٌات  إلىٌسعى  بل   

أي ٌجب اعتبار البشر متساوون   :المواطنة مبدأٌرتكز تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط على  -
.بشرٌة بمفهومها الواسعوأعضاء الٌتجزؤون من المجموعة ال  

 الن التجمع ،الشخصٌة أرائهممتوسط ٌعبرون عن المشاركٌن فً تجمع مواطنً ومواطنات ال إن -
ابر أخرى تتخصص فً الحوار ما بٌن لٌس منبرا للتعبٌر عن المؤسسات باعتبار أن هناك من

حرٌة الرأي وممارسة المسؤولٌة المؤسساتٌة، فإن تجمع مواطنً عندما تتعارض . المؤسسات
الخضوع لواجب طرهم مسؤولٌاتهم ومواطنات المتوسط ٌفضل التعامل مع فاعلٌن وفاعالت ال تض

  .  التحفظ

   :بما ٌلً فً تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط المشاركٌن والمشاركات ٌلتزم

     .    العمل على جعل تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط فضاء التسامح واالنفتاح -

                  .ومواطنات المتوسط والتروٌج لهتجمع مواطنً بتعرٌؾ الالعمل على  -

.والمشاركات والمحافظة على الروابط مع باقً المشاركٌن عمل على تبادل التجاربال -  

 

                                         . احترام ضوابط العمل المشترك -        

          تجمع مواطنً ومواطنات المتوسط إطارفً  علنٌة القبول بان تكون مشاركة -
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تبعـةالم المناهــج  

 احترافٌة بأدواتالتمتع  ،التابعة لها ولألنشطةالجؽرافٌة والمؤسساتٌة للمبادرة  مركزٌةاللاتفترض 
لحسن سٌر التجمع  حرصا على توفٌر المعدات الالزمةوكما انه  .وفعالة من اجل التنسٌق والتعاون

:ٌلًما  ذمتهاتضع التنسٌقٌة المتوسطٌة على فً كل المراحل،   

.لموارد ولنظام المعلوماتمركز ل -  

للحوار القائم بٌن الفاعلٌن والمشاركٌن تركٌب محترم مبتكرة تساعد على بلورة أداة -  

وطرق عمل  أدوات أساسالمتوسط فً جزء منها على  ومواطناتمسٌرة تجمع مواطنً  ترتكز -
هاما لهذه  نصراوالتً تعتبر ع مع حاجٌاتنا نالئمها سالتً  األدوات إلى جانب .جماعً وتعاونً

. المبادرة  

 

المتوسط لتجمع مواطني ومواطناتالتنسيقية   

 Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI -  www.cerai.es) 

 European University of Tirana (www.uet.edu.al/) 

 Mouvement Européen International (MEI – www.europeanmovement.eu) 

         

 

 

 

 بدعم من طرف

La Fondation Charles-Léopold Mayer Pour le Progrès de l’Homme (FPH – www.fph.ch)  

 

 

 

 

 

http://www.cerai.es/
http://www.uet.edu.al/
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 سكرتارية تجمع مواطني ومواطنات المتوسط

c/o Institut MEDEA, 24 Square de Meeûs, 1000 Brussels, Belgium  

 Tel : +3222311300 / Fax : +3222310646 /  Email : contact@acimedit.net  

Website: www.acimedit.net 

 

 

 

 

 

 

 للتوقيع على نداء تجمع مواطني ومواطنات المتوسط
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