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الـجـمـعـیـة الـبـرلـمـانـیـة
لالتـحـاد مـن أجـل المـتـوســــــــــــط

یةــــوصــــروع تـــــــــــــــمش

 والتــــــبادالت مـــا بیـــن المجتمعـــات تحسین نوعیة الحیاةلجــنة 
المـــدنیـــة والـــثقافــة

ت جدیدة في التعلیم والتعلیم الحوار بین الثقافات ومشاركة المعرفة ومبادرا
العالي بمنطقة األورو متوسط



 و الثقافة ة المدنیاتالمجتمع بینلجنة تحسین نوعیة الحیاة اإلنسانیة و التبادالت 

 تھدف الى التأكید على ،بمشاركة خبراء ومؤرخین ودارسي اللغات والحضارات ترى أنھ من المناسب تنظیم ندوة.1
 وذلك من أجل استغالل و التي تعتبر نتاج تاریخ طویل ومركب ومشترك" المتوسط "خصوصیة و تعقید ھویة

كما تدعو أیضا إلى إقامة مھرجان لثقافة .  باعتبارھما مصادر للتطور والنموإمكانات تراث وثقافة منطقة المتوسط
لطعامالمتوسط یتضمن كافة أنواع الفنون من النحت إلى السینما واألدب والموسیقى والرسم وا

 تقوم بدورات ، تقترح الندوة على الھیئات المختصة إنشاء كلیة للصحافة داخل جامعة البحر األبیض المتوسط.2
 باإلضافة إلى دورة تدریبیة حول تقییم التراث تأھیل خاصة بالتعاون مع الصحف ووكاالت األنباء في المنطقة

لتطویر السیاحةالثقافي 

التعریف بثقافات منطقة  بھدف وذلك،أورومتوسطیة  تتحدث بلغات متعددةتحث على إنشاء قناة تلیفزیونیة .3
.المتوسط بصورة واسعة النطاق

 درجة  إنشاءولھذا الغرض تأمل فى , بشكل عام" المتوسط"تدعو الى تشجیع دراسة ومعرفة اللغة العربیة ولغات .4
.فاسجامعة في  بورتوروزى أو في EMUNI یة األورو متوسطجامعةالفى التفسیر والترجمة سواء فى علمیة 

 باالشتراك مع أمانة االتحاد EMUNI یةجامعة األورومتوسطالتؤكد على أھمیة تمویل البرنامج من قبل مؤسسي .5
.اسة بشكل فعال وخاصة في المجاالت الثقافیة واللغویةرمن أجل المتوسط لتعزیز برامج البحث والد

 الشباب من كال جانبي والتي تستھدففي القطاع السمعي البصري  دراسات الدكتوراهبرامج لتفعیل تدعو الى .6
. تبادل الممارسات الجیدة بین الجامعات على أساسالبحر األبیض المتوسط 

من خالل التمویل الخاص  یةجامعة األورومتوسطالداخل تدعو للمزید من التآزر بین الجامعات وقطاع األعمال .7
 مع توفیر التسھیالت لتعیین ، االبتكار و تحسین نظام اإلنتاجإلىدف التى تھوالدراسات لمشاریع البحوث 

.الخرجین الجدد الذین أتموا بنجاح تلك الدورات التأھیلیة

تدعو رؤساء دول وحكومات االتحاد من أجل المتوسط لتعزیز التمویالت المخصصة لبرامج التبادل الجامعي .8
. ل برامج التبادل الحالیةونشر مزید من المعلومات حو" إیراسموس موندوس"

تشجع أعضاء دول االتحاد من أجل المتوسط على دعم اإلبداع الثقافي كقوة لالبتكار، والتكامل والتنمیة .9
.االقتصادیة

 مزیدا من الدعم المالي والھیكلي في مجال التعلیم العالي والعلوم والبحوث بمنطقة البحر المتوسط وھو ما تطلب.10
یھدف إلى تشجیع االعتراف ,  أكثر فى ھذا المجالنظممن أجل تعاون م یةمتوسطاألوروجامعة ال بالفعل في یوجد

لزیادة تنقل الباحثین على وجھ , برامج للدراسات العلیامشتركة و  دراجات علمیة إنشاءو بالشھاداتالمتبادل 
ة بتدابیر لمكافحة ھجرة مصحوب,  والتبادل الثقافي للشباب والطالب والبرامج التطوعیة عبر الحدودالخصوص

.األدمغة

  أمانةتحت إشراف إنشاؤھا یجبالتي ,  التراث الثقافي داخل المكتبة الرقمیة محتوىتعتقد أنھ من المناسب زیادة.11
. یمكن لكل دولة من الدول األعضاء إدراج نصوصھا بھابحیثاالتحاد من أجل المتوسط 

لفعلیة اط وتعزیز ثقافة المتوسط، یجب األخذ في االعتبار الشراكة في إطار التبادل الثقافي بین دول البحر المتوس.12
في مجال السینما والمجال السمعي البصري والتي تھدف إلى تحسین المعرفة بثقافات مختلفة متواجدة في منطقة 

.البحر المتوسط وخصوصیة كل منھا



عد ت والتيالمبني واآلثار والعناصر األثریة، ث  المدن القدیمة والترابما في ذلك في االعتبار التراث الثقافي، تأخذ.13
لذلك یجب أن یكون . مصدرا ھام جدا للسیاحة الدولیة ومورد رئیسي للثروة والتوظیف في منطقة البحر المتوسط

. العدید من البرامج المعدة خصیصا لكل دولةبینلتنسیق ل استراتیجیة إلتاحة مستعدا المرء

) EMA (یةكادیمیة األورومتوسطاألسكي للحوار الدولي من أجل إنشاء ة منتدى برونو كریرترحب بمباد.14
EMA1وبرنامج زمالة 

تقریر عن نشاط اللجنة

تشرین  12 روما یوم فيداخل المجتمع المدني والثقافة اإلنسانیة تم انعقاد لجنة تحسین نوعیة الحیاة والتبادالت 
 والمالیة  االقتصادیةالشؤونولجنة  EMUNI  األورومتوسطیة الجامعة باالشتراك مع فریق عمل2012 أكتوبر/األول

تلك األعمال ظھور  ونتج عنو.  فى بروكسل2013فبرایر /شباطذلك فى العشرین من و والشوؤون االجتماعیة والتعلیم،
. دیة فى المنطقةقادرة على العمل كحافز للتنمیة االقتصاحتى تكون اقتراحات ملموسة لتحسین التبادالت و المعرفة المتبادلة 

:بشكل خاص حول النقاط التالیةیتمركز نشاط اللجنة 

الثقافة كمحرك للنمو؛: النشر والسینما ووسائل اإلعالم

تعزیز المعرفة اللغویة كوسیلة للتكامل بین الثقافات؛

عمل میثاق أورومتوسطي للقیم.
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