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اللجنة المعنیة بالشئون االقتصادیة والمالیة، والشئون االجتماعیة والتعلیم
عن

:الالمركزیة والتماسك اإلقلیمي واالقتصادي واالجتماعي
المناطق الساحلیة والداخلیة

العمرانیة، جنًبا إلى جنب مع النمو السریع للسیاحة الشاطئیة والزیادة الضخمة في التجارة العالمیة عبر النقل السریع للمجتمعاتحیث أن النمو -
من خالل تمییز المناطق الساحلیة على المناطق الریفیة،اإلقلیمي البحري في المنطقة األورومتوسطیة یحدث حالة من عدم التوازن 

تعزیز البعد اإلقلیمي للعالقات األورومتوسطیة والبدء في التفكیر في إستراتیجیة أورومتوسطیة للتنمیة المستدامة للمناطق ن أوحیث أنھ یبدو -
، أمًرا ضرورًیاالساحلیة والداخلیة

قوة دافعة جدیدة ى َطْعُتأن المتوسط، ینبغي أجلمن في عدد من دول االتحاداألخیرةوحیث أن التنمیة االقتصادیة الشاملة، في سیاق األحداث -
لمعالجة التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة للمنطقة األورومتوسطیة،

توّد أن ُیساھم االّتحاد من أجل المتوّسط، من خالل أدوات التّعاون المتاحة لھ، في تعزیز الّدیموقراطّیة وتحقیق استقرار مستدیم في جمیع .1
الّلذین اختاروا طریق ) والمجتمع المدني(ما تطالب بتعمیق الّتعاون مع الّشركاء المتوّسطّیین ُدول جنوب البحر األبیض الُمتوّسط، ك

الّدمقرطة والمترّقبین لدعم ھاّم من طرف االّتحاد األوروبي، ال سیما على المستوى المالي؛

نحة قد عجزت حتى اآلن في دمج البعد األورومتوسطیة ككل والمؤسسات المااالتحاد من أجل المتوسط والدولدول تبدي أسفھا أن .2
في جدول أعمالھم السیاسي رغم أھمیتھ في تحدید التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة بشكل كامل اإلقلیمي للمنطقة األورومتوسطیة 

على مدار السنوات المقبلة؛معالجتھا للمنطقة والتي ینبغي 

واالزدھار ، والسلم منطقة من الدیمقراطیةإنشاء یتمثل في متوسطیة ینبغي أن أن الھدف الرئیسي للسیاسة اإلقلیمیة األوروعلى تؤكد .3
والنمو االقتصادي، حتى والتماسك اإلقلیمي ) التعاون االجتماعي واإلنساني والثقافيمن خالل (المشترك، متضمنا التماسك االجتماعي 

ریقة مستدامة؛تتمكن دول االتحاد من أجل المتوسط من التجارة واالستثمار والنمو بط

تلقي الضوء على أن حالة عدم التوازن بین المناطق الساحلیة والمناطق الداخلیة تتطلب نھًجا جدیًدا یقوم على االستدامة والتماسك .4
والحوكمة الجیدة؛

ّتالي الّسلطات الوطنّیة إلى ُتشّدد على أھّمیة دور الّسلطات المحّلّیة والجھوّیة في ترویج تنمیة الّشركات الّصغرى والمتوّسطة، وتدعو بال.5
.تعزیز االمكانّیات المالّیة واإلدارّیة للمحافظات اإلقلیمّیة

رحب بالعمل الذي تم القیام بھ في ھذا الصدد من خالل المؤتمر الوزاري األول لالتحاد من أجل المتوسط حول التنمیة العمرانیة ت.6
 والتقریر حول البعد اإلقلیمي لالتحاد من أجل المتوسط الذي أصدرتھ 2011 نوفمبر 10المستدامة والذي عقد في ستراسبورج في 

؛2011 ینایر 29والذي تم إقراره في أغادیر في ) ARLEM(األورومتوسطیة والمحلیةاإلقلیمیةالجمعیة

للمناطق الساحلیة إستراتیجیة وطنیة للتماسك االجتماعي لضمان التنمیة المستدامة وضع تدعو دول االتحاد من أجل المتوسط إلى .7
المحلیة واإلقلیمیة؛السلطاتالوثیق معوالداخلیة بالتعاون

للتعامل مع تشیر إلى أن اإلستراتیجیات الوطنیة للتماسك االجتماعي ومشروعات التعاون األورومتوسطي ینبغي أن تعزز نھًجا متكامًال .8
:قدرة اقتصاد الدولة ككل، بما في ذلكحاالت عدم التوازن والتفاوت االقتصادي بین المناطق والتي تقوض 

لمعالجة مشكالت العزلة والوصول للمناطق الداخلیة، باإلضافة إلى تأسیس شبكة نقل األساسیة سیاسات النقل والبنیة -أ 
تعزیز التجارة بین شركاء االتحاد األوروبي والبحر المتوسط وبین لمساعدة في أورومتوسطیة متكاملة ومتعددة الوسائل ل

شبكات النقل "اء أنفسھم كما دعت إلى ذلك توصیات الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط بشأن الشرك
 لإلجراءات خاّص اھتمام منح ویجب ، في روما2011 مارس 4والتي تم إقرارھا بتاریخ " األورومتوسطیة
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؛األوروبي لالّتحاد ةالُجمركّی والقواعد الّسیاسة مع وتنسیقھا تبسیطھا إلى خاّص وبشكل الجمركّیة،
خبرة البرامج التجریبیة الداعمة للزراعة والتنمیة الریفیة، باإلضافة إلى برامج التنمیة اإلقلیمیة التجریبیة مع االستفادة من -ب 

 البرامج بین أكبر وتعاونا أحسن تنسیقا الّسیاق ھذا في وتطلب االتحاد األوروبي الواسعة في ھذه المجاالت،
 وتلك األوروبي لالّتحاد الخارجّیة الحدود مستوى على الجھوّیة للّتنمیة األوروبي وقللّصند التابعة
؛األوروبّیة الجوار سیاسة ألداة الّتابعة

استخداموتحسین كفاءة المتجّددة والّطاقاتإستراتیجیات التنمیة العمرانیة المستدامة بما في ذلك التخطیط العمراني -ج 
الطاقة في النقل والموائل،

؛الّتصّحر مشكلة على خاّص بشكل الّتأكید مع المناخ، غّیرت-د 
الذي )" Rurban(الریفي الحضري "على نھج الشراكة التجریبي التفاعل بین المناطق الریفیة والحضریة، مع البناء-ه 

،ضريتقییم المكاسب االقتصادیة واالجتماعیة الممكنة من تحسین التعاون الریفي الحلوضعتھ المفوضیة األوروبیة 

دور الّشركات الّصغرى والمتوّسطة في البحر األبیض المتوّسط؛-و 

تحسین واالتصاالت ووسائل االتصال فائقة السرعة باإلنترنت بھدف تطویر االقتصاد الرقمي ودعم تكنولوجیات المعلومات-ز 
االتصال في المناطق المعزولة، وتحسین القدرة على المنافسة، وتقویة التماسك االجتماعي؛

وتقییمھ المحّلي الّثقافي الّتراث حمایة في الّشباب دور نظر وجھة من سّیما ال الّثقافي، رثاإل-ح 
، مثًال عن طریق 2020-2014المالي المتعدد السنوات المقبل تدعو المفوضیة األوروبیة لتضع في اعتبارھا ھذه العوامل في اإلطار.9

 بزیادة 2011 دیسمبر 7 مرفق استثمار الجوار، وترحب بمقترحھا بتاریخ من خاللاألساسیة المشاركة في تمویل مشروعات البنیة 
؛2013-2007مقارنة بالفترة )  ملیار یورو18.1لتصل إلى % (40مخصصات میزانیة آلیة الجوار األوروبي بنسبة 

 تنسیق أولویاتھ وتطلب من أمانتھتدعو االتحاد من أجل المتوسط إلى تحسین دمج البعد اإلقلیمي في العالقات األورومتوسطیة في مقدمة .10
، بالتعاون مع المفوضیة األوروبیة مبادرات االتحاد من أجل المتوسط مع البرامج األوروبیة الموجودة بشكل أفضل

 ، تبادل أفضل الممارسات داخل المنطقة،)مثل بنك االستثمار األوروبي، والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة(والمؤسسات األخرى 
؛ولیكن مثًال عن طریق بوابة إلكترونیة أورومتوسطیة أو قاعدة بیانات حول التماسك اإلقلیمي

وجود عملیة أكثر المركزیة وأقلمة السیاسات تقتضي تحث دول االتحاد من أجل المتوسط على اإلقرار بأن سیاسات التماسك اإلقلیمي .11
 على أھمیة  خاصةتشدد و جاح اإلصالحات االجتماعیة واالقتصادیة؛الوطنیة، مع األخذ في االعتبار دور المناطق في ضمان ن

 التعاون التشاركي الالمركزي بین یمكن من تحقیق في سیاسة الجوار، الذي ) CBC(التعاون العابر للحدود 
حصة المخصصة لبرامج النھ ینبغي زیادة أ، وترى السلطات المحلیة واإلقلیمیة حول البحر األبیض المتوسط

%.5 والتي تبلغ حالیاعاون العابر للحدود في فترة البرمجة الجدیدة الت
تطلب القیام بتعبئة كافة مستویات المجتمع وتوعیتھا بالمسئولیة بحیث تتمكن الالمركزیة من المساھمة في تنمیة .12

ات بین جمیع المناطق بطریقة دیموقراطیة، من خالل إشراك الشعوب في إدارة شؤونھا الخاصة وتحسین العالق
الدولة و المواطن وإعطاء دفعة للتماسك االقتصادي واالجتماعي واإلقلیمي؛

السلطات المحلیة، والشركاء في المجاالت االجتماعیة (المحلیة تستدعي في ھذا السیاق المشاركة الضروریة لجمیع األطراف المعنیة .13
وتنفیذ خطط التنمیة اإلقلیمیة والتماسك تحدید في )  المرأة والشبابواالقتصادیة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك جمعیات

اإلقلیمي؛

تدعو المفوضیة األوروبي لتقویة برامج التوأمة بین السلطات المحلیة من االتحاد األوروبي ونظرائھم في جنوب المتوسط؛.14

ن العدید أد تنفیذ إستراتیجیات التماسك اإلقلیمي، حیث تدعو دول االتحاد من أجل المتوسط واألطراف المعنیة لتبني نھج مرن ومبتكر عن.15
التعامل أن یتم من القضایا ال تعترف بالحدود اإلداریة وقد تتطلب استجابة متناسقة من العدید من المناطق والدول، بینما تحتاج األخرى 

معھا على المستوى المحلي أو الجوار؛

عن

 التنمیة االقتصادیة للمنطقةنحو إطار مالي أورومتوسطي شامل من أجل
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حیث أنھ البد من النظر إلى اإلطار المالي األورومتوسطي الشامل الھادف إلى التنمیة االقتصادیة للمنطقة، كمجموعة من المنظمات والكیانات . أ
والذي یتطلع إلى العمل . اندة االستثمارواآللیات الثنائیة والمتعددة األطراف، العامة والخاصة، المشتركة في تمویل التنمیة االقتصادیة وفي مس

 وتنمیة الخدمات العامة إلعداد البنیة التحتیة واألداء المھني  بصورة متزامنة لمكافحة الفقر واألمیة والبطالة من أجل تحسین الظروف المعیشیة
وعلى األخص المیاه والنقل والطاقة لمساندة الشراكة وإشراك المجتمع المدني؛

حیث أن االتحاد األوروبي قد قام بزیادة حجم األموال المخصصة للدول المتوسطیة الشریكة لمواجھة الحاجات الناتجة . . ب
عن الربیع العربي واآلثار المترتبة على األزمة االقتصادیة؛

المنطقة   ومجتمعاتقتصادیاتوحیث أن األزمة المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة الحالیة ھي أزمة عالمیة، ساھمت في إضعاف ا. ج
األورومتوسطیة والتي أبرزت االحتیاج إلى التضامن وتعزیز التعاون المدعم للتوصل إلى إجابة شاملة فعالة قادرة علي تخفیف أثار ھذه األزمة، 

 نقاط الضعف في اإلطار المالي لتحقیق ذلك فأننا في أمس الحاجة إلى تصحیح القصور وتالفي. والتوصل إلى نمو اقتصادي قوي یتمتع بھ الجمیع
الحالي، والذي یتصف بقلة الموارد المالیة والتوزیع غیر العادل، دون متابعة كاملة والموجھة بطریقة غیر كافیة تجاه الشركات الصغیرة 

؛  وخلق فرص العمل والمتوسطة والصناعات الصغیرة والمتوسطة

، باإلضافة إلى مبلغ االربعة ملیارات یورو التي تم تخصیصھا قبل  )EIB(حیث أنھ یمكن لبنك االستثمار األوروبي . ح
الربیع العربي، أن یخصص للمنطقة األورومتوسطیة قروضاً إضافیة تصل قیمتھا إلى مائة ملیار یورو وانھ من المقرر ان 

بي وأن یقدم سنویًا ما یصل إلى یقوم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر بتوسیع نطاق تغطیتھ الجغرافیة لتشمل الجوار الجنو
 ملیار لالستثمار في  القطاعین العام والخاص لدعم إنشاء و توسیع الشركات وتمویل البنیة التحتیة؛2.5

نھا ُتشیر إلى أنھ من الضروري في سیاق المیزانیة بالغة الحساسیة العمل بكثرة وبأقل الوسائل المالیة، مع تفضیل جمیع العملیات التي من شأ.1
التأثیر ایجابًیا علي االقتصاد وسوق العمل، وُتساند المدخل اإلجمالي للمفوضیة األوروبیة بخصوص البعد االقتصادي والعنصر المالي لسیاسة 

:الجوار األوروبیة، وُتشید بالطرح المبشر لمرفق استثمارات الجوار وتؤكد علي أھمیة العمل طبًقا لألولویات نحو
؛)باألموال والحراك والسوق(مدخل الخاص  المیل العملي لل-
 تحسین الحوكمة وتنسیق الوسائل واإلجراءات الخاصة بمساندة التنمیة االقتصادیة للمنطقة؛-
 فتح األسواق والتكامل علي مستوي المناطق الفرعیة واألساسیة بشأن المسائل االقتصادیة والسیاسیة التي ُتمثل أساس الشراكة -

االورومتوسطیة؛
 رفع مستوي التعبئة للموارد واألموال السیما من خالل االرتباط المكثف للبنوك والقطاع الخاص؛-

تالحظ أن األزمة االقتصادیة والمالیة قد أثرت بشكل كبیر على المواطنین والفاعلین االقتصادیین والسلطات المحلیة . 2
فیذ تدابیر لخلق فرص العمل وتعمیق العالقات التجاریة االورو واإلقلیمیة لجمیع البلدان ولذا تعتبر أنھ من الضروري تن

متوسطیة العالقات وتشجیع االبتكار والتماسك االجتماعي؛ وتذكر بھذا الصدد أن أولویاتھا ترتبط باألسواق المحلیة 
.وبالفرص التي تتیحھا اقالیم منطقة البحر األبیض المتوسط

في إطار االتحاد من أجل المتوسط للتوصل إلى إطار مالي حقیقي، مع التعھد بإشراك السكرتاریة العامة ُتطالب بأن یتم تسجیل المبادرات . 3
لالتحاد من أجل المتوسط في ھذا المجال، وتطلع بصفة خاصة علي العملیات المالیة واآللیات والمشاریع التي تم تنفیذھا بھدف التنمیة االقتصادیة 

بتدعیم رؤیة اإلطار المالي وتشجیع التنسیق على مستوى عال بین مختلف المھتمین، المؤسسین أو الممولین؛أن ذلك سیسمح للمنطقة، تعتقد 

تشجع إنشاء بنك استثمار أورمتوسطي على أساس دراسة لجمیع ظروف وأفاق إنشاء ھكذا بنك، من أجل دعم  جھود اإلصالح دول جنوب . 4
    .م الالمركزیة والحكومات المحلیة واإلقلیمیةمحددة لدع تتمویالتقدیم المتوسط، من خالل 

إن استعادة ھذه الثقة یستدعي تحسین البیئة االقتصادیة . تأسف أن المنطقة األورومتوسطیة تعاني من اھتزاز الثقة من جانب المستثمرین. 5
لتدعیم القطاع الخاص  افیة وإنفاذ القوانینتسمح بتحقیق الحكم الرشید والشفوالقضائیة وذلك من خالل إجراء إصالحات ھیكلیة شاملة 

وأعضاء الدول الثماني وتركیا وفي ھذا الصدد ُتحیي مساندة االتحاد األوروبي . وتعزیز عناصر الجذب للمنطقةوفنح أبواب الصفقات العمومیة 
مة، عملیة االنتقال السیاسي والتحول االقتصادي التي من شأنھا أن ُتصاحب، بصفة دائ) دوفیل(الكبار والیقظة العربیة وال سیما من خالل شراكة 

، كما ُتشدد علي أھمیة تعضید الثقة في )دوفیل(للضفة الجنوبیة للمتوسط، على الرغم من الحاجة إلى بعض التوضیح لطبیعة وأھداف الشراكة من 
المتوسط، حتى ُیمكن التوصل إلى دینامیكیة ایجابیة، المضي قدًما في إنشاء المشروعات الملموسة والبناءة كالمشاریع الخاصة باالتحاد من أجل 

كما ُترحب بالمشاریع التي انطلقت في ھذا الصدد ومع ذلك تأسف من البطئ في دخولھا حیز التنفیذ العملي وبصفة خاصة فیما یتعلق بالمبادرة 
ار والذي یدعم منذ عشریة من الزمان تنمیة القطاع الخاص للبنك األوروبي لإلستثم ترحب أیضا بالعمل اإلیجابي كما ;المتوسطیة لتطویر األعمال
 الحفاظ على نفس حجم القروض الممنوحة بما یكفي لضمان مواكبة الحاجة إلى تدعو البنك األوروبي لإلستثمار ;في دول المغرب والمشرق

 كما تدعو البنك األوروبي ;تمویل البنیات التحتیةالمتنامیة لخلق فرص عمل جدیدة وذلك بدعم القروض الصغیرة والشركات المتوسطة والصغیرة و
لإلستثمار إلى دعٍم نشٍط لمشاریعھا بما في ذلك في شكل شراكة بین القطاعین  الخاص والعام، ومع مؤسسات تنمویة أخرى وتمویلیة دولیة وإقلیمیة 

كما تشعر بالفخر تجاه .  التمویل ویقدم دعما عملیا لشراكة دوفیلوكذا دول منطقة الخلیج، وھو ما من شأنھ أن یساھم في ملئ الفراغ الواقع في مجال
االیجابیة للمرفق األورومتوسطي لالستثمار والشراكة والتوسع في أنشطة البنك األوروبي إلعادة التشیید والتنمیة، للضفة الجنوبیة للمتوسط، 

؛وتنادي بتعضید جمیع األطراف المشتركة في التنمیة االقتصادیة للمنطقة

وذلك شرط أساسي . تنادي وتتمنى الوصول إلى الذروة في مجال تبادل األنظمة واألدوات القائمة والمخصصة للتنمیة االقتصادیة للمنطقة.6
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عتماد كما تعتقد أنھ من الواجب تدعیم التكامل بین عملیات التمویل الثنائیة والمتعددة األطراف والتشدید على ا. إلنشاء إطار مالي مالئم وفعال
النسیج االقتصادي للمنطقة على الشركات المتوسطة والصغیرة والصناعات المتوسطة والصغیرة على نحو أساسي علًما بأن االئتمان الصغیر ھو 

ترتكز كما تدعو للتوسع في نطاق العرض وإتاحة القروض الصغیرة ومساندة عملیات التمویل والمشاریع التي . أحد أشكال التمویل األكثر توافًقا
:كما تنصح بأن یكون التمویل المخصص للتنمیة االقتصادیة. علي المشاركة بین القطاع العام والخاص

 مضمون ضد المخاطر المالزمة ألنشطة القروض؛-
 خاضع إلى تخفیض القیود اإلداریة لتسھیل عملیة االنتشار-

 متفق مع األولویات واألھداف الموضوعة مسبًقا؛-
ح عند استیفاء المعاییر المؤھلة، خاصة فیما یتعلق بااللتزام باإلصالحات لتدعیم الدیمقراطیة والحقوق والحریات األساسیة  أن یتم المن-

مع إبالء اھتمام خاص لحقوق المرأة والقضاء على التمییز وإقامة مجتمع مدني حر؛
 یحترم مبادئ المسئولیة المشتركة واإلدارة المشتركة والتوافق؛-
خضع التمویل عند استخدامھ للمتابعة؛ أن ی-
 في خدمة الجماھیر واحتیاجاتھا وتطلعاتھا؛-

.لھذه الغایة، تعتبر أدوار البرلمانات والمجتمع المدني أساسیة

 تھدف إلى االستغالل التام إلمكانات  الرجل والمرأة دون تدعو إلى اتخاذ مبادرات في جانبي البحر األبیض المتوسط . 7
ز وتعزیز التعلیم والتدریب المھني بما یتناسب مع متطلبات األسواق الحدیثة، وأیضا تشجیع التبادالت وتقاسم المھارات تمیی

إضافة الى تعزیز حركة الطلبة و ورجال األعمال؛

اد الكلي لتشجیع النمو ُتطالب بأن یتم وضع إطار مالي أورومتوسطي شامل للتنمیة االقتصادیة للمنطقة عن طریق إتباع مدخل االقتص.8
تأكد على أھمیة  ,مھم في تنفیذ ھذا اإلطار المالي األورو متوسطي تدعو البنك األوروبي لإلستثمار للعب دور واالقتصادي والمنافسة وسوق العمل،

فاض في التباین االقتصادي داخل مع األخذ في االعتبار بأن التنمیة االقتصادیة تتطلب انخ ;حضور البنك األوروبي في أنشطة اللجنة المستقبیلة
كما تعتقد أنھ من الضروري في ھذا الصدد، إیجاد توازن بین اإلستراتیجیة الشاملة والمدخل بكل حالة علي حدة طبًقا . الدولة وبین الدول

.قة بأكملھاوھي علي یقین بأن ھذه المجھودات سوف تثمر عن التوصل إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام للمنط. لخصائص كل دولة
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ترشد رئیسھا إلى إحالة ھذه التوصیة إلى الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط واألمین العام ألمانة االتحاد من أجل المتوسط ومجلس 
لدول األعضاء في نائبة الرئیس، كاثرین أشتون، والمفوضیة األوروبیة وبرلمانات وحكومات ا/وزراء االتحاد األوروبي والممثلة السامیة

.االتحاد من أجل المتوسط والبرلمان األوروبي
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