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PARLIAMENTARY ASSEMBLY– UNION FOR THE MEDITERRANEAN 

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE – UNION POUR LA MEDITERRANEE 

 امجلعية الربملانية لالحتاد من اجل املتوسط

 
 

 

 
ن  ـ املتوسط: أ جل من ادلالحت الربملانية مجلعيةاب والرتبية والاجامتعية واملالية الاقتصادية الش ئون جلنة ا 

 
مبادئ الرشاكة ال ورومتوسطية، عىل النحو املعرب عنه يف معلية برشلونة، واليت هتدف  تؤكد عىل. 1

ىل تعزيز السالم والاس تقرار يف منطقة البحر ال بيض املتوسط، وتشجيع احلوار الس ي والتعاون  يساا 

ميقراطية وبدلان البحر ال بيض املتوسط الثالثة فامي يتعلق ابلقمي املشرتكة مثل ادلال ورويب  الاحتاد بني

الوقاية و ومن أ هداف هذه الرشاكة أ يضا تشجيع التمنية املس تدامة  ، قانون وحقوق ال نسانوس يادة ال

نشاء  وخلق، وحلهاالرصاعات  من منطقة مشرتكة من السالم والاس تقرار، مبا يف ذكل من خالل ا 

 منطقة للتجارة احلرة وتمنية التعاون فامي بني ال قالمي.

زاء  اللجنة تشعر. 2 املتوسط  حاةل الالجئني يف منطقة البحر ال بيضالتطورات اليت طرأ ت عىل ابلقلق ا 

ذ أ نه عىل مدى الس نة املاضية؛  مم املتحدة لشؤون الاللآخر تقرير للمفوضية  وفقا  ا  جئني فا ن السامية لل 
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 سوراي يف مليون 4.9) الالجئني غالبية تنتج اليت العامل من املنطقة يهمنطقة البحر ال بيض املتوسط 

ىل أ دى فقدومع اس مترار حاةل عدم الاس تقرار واحلرب والاضطهاد ، (وحدها يني من املال ترشيد ذكل ا 

نسانيةأ ساة مل مرسحاال ورومتوسطية نطقة امل  مما جيعل من، عىل ال طالقغري مس بوقة  ال فراد وبأ عداد  ا 

  ايئسة.

يايس مجليع دمعها الس   بتعزيز ،وبشلك عاجل ،أ نه جيب عىل ادلول ال عضاء أ ن تقوم اللجنة تعتقد. 3

ىل تعزيز السالم والاس تقرار حتسني  ن أ جلماملنطقة،  الاقتصادية داخلوالتمنية  ال عامل اليت هتدف ا 

 .ال من ونوعية احلياة لساكهنا

ىل بذل لك اجلهود املمكنة  ال وروبية ادلول اللجنة دعوت. 4 ال عضاء يف الاحتاد من أ جل املتوسط ا 

البحر ال بيض  يف منطقة العسكرية الزناعاتال نسانية يف البدلان اليت تعاين من  املساعداتلتعزيز 

ىل البدلان اجمل مضاعفةمساعدة توسط، وتقدم امل   ، الالجئني احلرب يف تنظمي اس تقبالاورة ملناطق ا 

 لس تقبال عيلالف تنظميوال ادلول ال عضاء يف الاحتاد من أ جل املتوسط عىل الرتحيب اللجنة  وحتث

قامة  اللجنة طلبتالالجئني عىل أ راضهيا، و   ، ع وق  ممكنيف أ س من البدلان املضيفة توفري أ ماكن ال 

ال بيض  بقوة بدلان جنوب البحر اللجنة  شجع، وت الاندماج الاجامتعي ودمع وضامن الكرامة واخلصوصية

ول ابلبرش واملهربني من خالل تعزيز تعاوهنا مع السلطات الوطنية لدل املتاجريناملتوسط عىل ماكحفة 

 .ال وروبية (فرونتكس)اد ال ورويب وواكةل ال عضاء يف الاحت

ل ورويب، عىل اادلول اليت تس تضيف الالجئني، مبا يف ذكل ادلول ال عضاء يف الاحتاد  اللجنة حتث. 5

س يف ودرو اللغة دروس يف تقدممبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص وضع خطط ل دماج الالجئني، 

املواطنة )كيف تعمل ادلوةل املضيفة عىل املس توى املؤسسايت، ووضع املرأ ة، ومبدأ  املساواة يف املعامةل 

 .... اخل(، والتدريب املهين
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 دلولية مثلاأ و املنظامت  عىل ادلور احلامس اذلي تضطلع به املنظامت غري احلكومية اللجنة تشدد. 6

ة وكذكل ،ضيفالبدلان امل فامي يتعلق ابلالجئني يف  ،الصليب ال محر والهالل ال محر واكريتاس ... اخل

 .يف بدلان املنشأ  والعبور

ذ تضع اللجنة يف اعتبارها ارتفا ع مس توايت البطاةل يف مجيع أ حناء املنطقة ال ورومتوسطية، ول . 7 وا 

س امي بني الفئات الضعيفة مثل ال شخاص الصغار والنساء والالجئني واملهاجرين، فا هنا تدرك ال مهية 

جياد فرص العمل والتعلمي والتدريب يف جزء من ا ل عضاء واجلهات دلول ااحلامسة للمبادرات املتعلقة اب 

 .الفاعةل ادلولية الرئيس ية

عىل أ مهية ال دماج الاقتصادي للمشاريع الصغرية واملتوسطة بوصفها حمراكت للمنو  اللجنة تشدد. 7.1

لربط بني اعن طريق تيسري هجود تدويلها؛ وتشجع  ،الاقتصادي يف منطقة البحر ال بيض املتوسط

نشاء غرف التجارة املتعد الرشاكت صادية أ ن الفرص الاقتعىل دة ال طراف؛ وتؤكد من جديد من خالل ا 

 س امي يف عىل ال من والسالمة يف منطقة البحر ال بيض املتوسط، ول كبريةبدرجة والتمنية البرشية تعمتد 

 قطا ع الزراعة والس ياحة واخلدمات.

ىل حتديد جمالت حمددة  الاحتاداللجنة  دعوت. 7.2  هيا تركزييمت فمن أ جل املتوسط وادلول ال عضاء ا 

وخلق فرص معل  ،سطيةال ورومتو  املنطقةلتحقيق التمنية يف اجلهود الس ياس ية والتعاونية وتنفيذ مشاريع 

 .بشلك فعيل

طقة نالمنو الاقتصادي والاجامتعي للم  حتقيق عىل ادلور املركزي للزراعة يف اللجنة شددت . 7.3

ىل املشاركةتوسطية، و ال ورومت يف جمال ع مشاري وتطوير دعو يف هذا الصدد ال مانة وادلول ال عضاء ا 

 وتقنيات الزراعة ورايدة ال عامل من أ جل تمنية املناطق الريفية وتطويرها. امحليدةتبادل املامرسات 
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ط، بنتاجئ املؤمتر الوزاري الثالث املعين ابلتوظيف والعمل التابع لالحتاد من أ جل املتوس اللجنة ترحب. 8

، ول س امي صياغة توهجات الس ياسة العامة لتحسني 2016سبمترب  27و  26اذلي عقد يف ال ردن يويم 

وسط يف ملتالتعاون داخل الاحتاد من أ جل ا ودمعالتوظيف والعمل، من أ جل تعزيز احلوار الاجامتعي 

 .جمال التوظيف والعمل

(، اليت Med4Jobs  املبادرة املتوسطية للتوظيف) ملبادرتهعىل الاحتاد من أ جل املتوسط  اللجنة تثين. 9

تسهم يف خلق فرص العمل وتعزيز المنو الشامل من خالل زايدة فرص العمل للش باب والنساء، وسد 

وبعد أ ن  ،ثقافة رايدة ال عامل وتمنية القطا ع اخلاص ، وتعزيزالطلب عىل العملو  العرض الفجوة بني

هنا تدعو Med4Jobs  املبادرة املتوسطية للتوظيفأ بلغ  اللجنة ابلتفصيل بأ هداف ) ( ونطاقها ووضعها، فا 

ىلأ مانة الاحتاد من أ جل املتوسط  سهاهما مواصةل ا   من نطقةامل  يف التوظيف وضع حتسني يف النشط ا 

شاريع مبا يامتىش مع التوظيف، وأ ولوايت العمل الكرم، وأ ن تعزز، ابلتعاون مع امل  تعزيز مواصةل خالل

هنا تدعو ادلول  اجلهات الفاعةل ذات الصةل، الرؤية وامللكية واحلصول عىل المتويل، ويف هذا الصدد فا 

ىل الهامة املؤسسات من وغريها ال وروبية واملفوضيةال عضاء يف الاحتاد من أ جل املتوسط  ر يف نظال  ا 

ضايف لتنفيذ هذه املشاريع أ و تعزيزها أ و تكرارها  .تقدم متويل ا 

دراج مشاريع التمنية الزراعية والريفية. اللجنة ثحت. 9.1  أ مانة الاحتاد من أ جل املتوسط عىل ا 

ىل الانضاممبشأ ن بقرار ال مانة العامة لالحتاد من أ جل املتوسط  اللجنة ترحب. 10 املبادرة )جلنة  ا 

جلنة الش ئون الاقتصادية واملالية والاجامتعية  منح رئيس من خالل( Med4Jobsاملتوسطية للتوظيف 

تتيح وف وس ،(Med4Jobs)املبادرة املتوسطية للتوظيف لـ عضوية دامئة يف اجمللس الاستشاري  والرتبية

 هذه املشاركة للجنة القيام بدور نشط واملسامهة يف تطوير املبادرة.
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ىل تقدم رد  اللجنة تقر. 11 ين واحض عىل تطلعات جممتعات املهاجرين، وخباصة الالجئني اذلابحلاجة ا 

ن اللجنة  ُأجربوا عىل ترك بدلاهنم ال صلية بسبب الرصاعات الس ياس ية والعسكرية، ويف هذا الصدد، فا 

ىل دمع مبادرات مثل "املنتدى العاملي للطالب السوريني"، واذلي  تدعو الاحتاد من أ جل املتوسط ا 

 ع اجلنة رضورة وجود معاجلة منسقة للمشالك اليت يواهجها الالجئون عند دخوهلم أ ظهر عرضه يف اجامت

عداد جيل جديد من القادة ل نه عندما  اجملال ال اكدميي وجمال العمل يف دول اثلثة، ومن املهم للغاية  ا 

ن هذا الشخص س يخلق جممتعا، وهذا اجملمتع س يخلق بدلا.  يتعمل خشص ما، فا 

لوزاري املعين بتعزيز التعاون ال ورومتوسطي من خالل البحث والابتاكر ابملؤمتر ا اللجنة ترحب. 12

، مع الرتكزي عىل البحث والابتاكر ك دوات لتعزيز التعاون 2017مايو  4و 3اذلي عقد يف مالطة يويم 

داخل املنطقة ال ورومتوسطية. وسوف تمت مناقشة املبادرات الرئيس ية مثل "الرشاكة من أ جل البحث 

( و "مبادرة البحث والابتاكر من أ جل PRIMAيف منطقة البحر ال بيض املتوسط" )برميا  والابتاكر

(، فضال عن مناقشة BLUEMEDالوظائف الزرقاء والمنو يف منطقة البحر ال بيض املتوسط" )بلوميد 

 دور البحوث والابتاكر يف فهم ومعاجلة ال س باب اجلذرية للهجرة.

لك دورات اجلامعة ال ورومتوسطية يف فاس، واليت تش أ وىلترحيبا حارا  ابفتتاح  اللجنة ترحب. 13

نشاء اجلامعة ال ورومتوسطية يف فاس ال  ثقافة ال معلام ابرزا لتعزيز  ن ا  ميثل   (UEMF)ورومتوسطية، وا 

مسؤولية مشرتكة بني مجيع ادلول ال عضاء يف الاحتاد من أ جل املتوسط، واليت ينبغي أ ن تنخرط بشلك 

ما عن طريق المتويل املبارش أ و عن طريق املسامهة يف الفرق  أ كرب يف توس يع نطاق هذا املرشو ع، ا 

ة يف فاس ة ال ورومتوسطياجلامعوخباصة من خالل املنح ادلراس ية، وتدعو اللجنة  ،الرتبوية أ و الطالب

(UEMF ) ىل تعزيز الرشااكت مع الش باكت القامئة للجامعات، وخاصة  مع اجلامعة ال ورومتوسطية، وأ يضا ا 
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آزر وحتفزي (Tethysو تيثيس ) (UNIMEDو أ ونمييد ) (UNICAمع ش باكت مثل أ ونياك ) ، من أ جل بناء التأ

 تنقل الطالب يف املنطقة.

ال اكدميي،  جمال التعلمييف  الاحتاد من أ جل املتوسط عىل امليض قدما يف التعاون اللجنة ثحت. 13.1

حلرف اليدوية مثل الزراعة وا هين يف القطاعات الاسرتاتيجيةامل تدريب لل دورات تنفيذ ب  والاضطال ع

ىل ذكل  ىل و واملوالس ياحة واخلدمات، وما ا   من الساكن. رشحية أ وسعهجة ا 

اجلامعة ىل ا  ية التبادل والتنقل بني الطالب واملعلمني من تختلف اجلنس يات عىل أ مه  اللجنة تشدد. 14

قامة روابط وأ وارص يف املنطقة  (UEMF)ال ورومتوسطية يف فاس  وغريها من املؤسسات من أ جل ا 

همارات يف اللغات ال جنبية، وتدويل املقررات امتالك ال ورومتوسطية، ويتطلب تنقل النظراء 

نه يتعني عىل ادلول ال عضاء دمع املبادرات  دماج املناجه ادلراس ية اخملتلفة، ويف هذا الصدد فا  ال اكدميية، وا 

ىل بناء اجلسور بني املناجه ادلراس ية يف تختلف البدلان واجلامعات وجعل خطط ادلراسة  اليت هتدف ا 

ىل توفري احلوافز وتنفي ، وتدعو اللجنة أ يضالسامح ابحلركة والتنقلة من أ جل اأ كرث مرون ذ مسارات ا 

 وسطة.الصغرية واملت واملشاريع الرشاكتأ حصاب فامي بني  امحليدةالتنقل وتبادل املامرسات 

قرار موضو ع "الش باب من أ جل الاس ت الختياره املتوسطتثين اللجنة عىل أ مانة الاحتاد من أ جل  . 15

والتمنية"، وتدمع بقوة فكرة الرتكزي عىل املشاريع اليت حيركها الش باب، ول س امي يف ميادين التعلمي 

 والتدريب املوجه والتوظيف والوساطة الوظيفية وخلق فرص العمل وتشجيع ال عامل.

 

******************************* 
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 2016/2017 ال نشطة تقرير

 
 خطة عوضب والرتبية والاجامتعية واملالية الاقتصادية الش ئون جلنة قام  ،2016/2017 عايم خالل

 تعميق :هام رئيس يني هدفني حتقيق غرضب العايل، والتعلمي والابتاكر العمل فرص خللق حتليال تقرتح

 ادلول برملاانت بني اونعالت وتعزيز ،املتوسط أ جل من لالحتاد الربملانية ابمجلعية ال عضاء ادلول بني املعرفة

 .املتوسط أ جل من الحتادل الربملانية امجلعية يف ال عضاء

 ،2017 مارس 6 يف فاس يف ال ورومتوسطية امعةاجل بزايرة اللجنة أ عضاء قام الصدد، هذا ويف

 أ بريل 21 يف برشلونة، يف والثاين ،2017 مارس 27 يف كوميربا، يف ال ول :تلقاءا ثالث وحرضوا

 :التالية النقاط مناقشة مت وقد ،2017 مايو 12 يف روما، يف والثالث ،2017

 العاملي لمنتدىل  ةالعام ةال مين ،ابروكو هيلينا هتانقش   اذليو  السوريني، للطلبة العاملي املنتدى 

 .كوميربا جامعة رئيس وانئب ، وياكرفال  دي شرامو  جواكمي و السوريني، للطالب

  فاس يف ال ورومتوسطية امعةاجل (EMFU،) ماريو وانقشه املتوسط، أ جل من لالحتاد رشو عم  وهو 

 اجلامعة رئيس ةمسينبو  ومصطفى املتوسط، أ جل من لالحتاد بلومايسادل املستشار شغومي

 .فاس يف ال ورومتوسطية

  املبادرة املتوسطية للتوظيف(Med4Jobs) ، ،ريني كبري املستشارين املاليني والتجاانقشها رشيف يونس

 يف يمت اذلي ،"ال عامل رواد "جيل مرشو ع لتطوير التنفيذي الرئيس نيبور، نيكولسو  للمبادرة،

طار  . .Med4Jobs للتوظيف املتوسطية املبادرة ا 

  توصيات بشأ ن "الابتاكر والتعلمي العايل يف املنطقة ال ورومتوسطية" 

 عية الربملانية امجل  ول دواملرشوعات املشرتکة يف  الس ياسات -خلق فرص العمل “بشأ ن  توصيات

 "ط الحتاد من أ جل املتوسل


