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 الجمعية البرلمانية
  

  التحاد من أجل المتوسطل

 
 
 

 2011مارس  4 فيروما 
 

 
 

 توصية
  الشؤون االقتصادية والمالية جنةل

 والشؤون االجتماعية والتعليم
 

 عن
 

 شبكات النقل األورومتوسطية
 

 
 

                   والشؤون االجتماعية والتعليم الشؤون االقتصادية والمالية  نائب رئيس لجنة - أياال سيندرالسيدة إينيس  -المقررون:
 البرلمان األوروبي  وعضو

 و    

 المغربي البرلمان عضوا - بويداوالسيدة مباركة  سمريسالسيدة بناني  -
  
 

 و عن
 

 التقييم والرؤية للمستقبل - مشروعات االتحاد من أجل المتوسط 
 

  جنة الشؤون االقتصادية والماليةل
 تماعية والتعليموالشؤون االج

 
 عضو البرلمان األوروبي و  - فالستوالسيدة دومينيك  -المقررون:     

 عضو البرلمان األسباني  - كسوكالالسيد خوردي  -             
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 مقدمة
 
 

 
واضعة في اعتبارها الحالة الراهنة لمختلف البلدان في منطقة البحر المتوسط الجنوبية، تدعو الجمعية البرلمانية 

المعزز والعملي والسريع والفعال، وال سيما في المجال االقتصادي، من أجل  تحاد من أجل المتوسط للدعمالل
 مواكبة عملية التحول الخاصة به.

 
لخطر حدوث تدهور في  تلفت لجنة الشؤون االقتصادية والمالية انتباه الدول األعضاء لالتحاد من أجل المتوسط

بأسرها، وذلك نظرا ألثر األحداث االجتماعية والسياسية في  في منطقة البحر المتوسطالحالة االقتصادية والمالية 
 مختلف بلدان المنطقة حول أسعار المواد الخام والمواد الغذائية.

  
وواضعة في اعتبارها األحداث األخيرة في بعض بلدان شمال أفريقيا، ترى لجنة الشؤون االقتصادية والمالية أن 

 لب نهجا جادًا ومنسقًا، وأنه يحتاج للمعالجة بأقصى سرعة. هذا الوضع يتط
 

وفي إدارة الهجرة العاجلة والطاقة والوضع االقتصادي، تسلط الضوء على التضامن الذي تقوم عليه اإلجراءات 
التي يتخذها االتحاد األوروبي واالتحاد من أجل المتوسط. وتشدد أيضا على أنه يجب اتخاذ اإلجراءات بطريقة 

 مشتركة وإدراج االستجابات المشتركة وأنه ال يجب ترك البلدان األكثر تعرضا جغرافيا تتصرف بمفردها.
 

وفي هذا السياق، من أجل تخصيص األدوات الالزمة بسرعة التخاذ اإلجراء العملي والفعال، تستحث الجمعية 
كفرع لبنك االستثمار األوروبي، القادر  البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط إنشاء بنك التنمية األورومتوسطي،

على تلبية الحاجة التي أصبحت اآلن واضحة لتحسين ظروف معيشة الناس في منطقة البحر المتوسط ، وذلك من 
تلبية  األسهلجعل إنشاء هذا البنك أيضا من يخالل تنفيذ برامج لمكافحة الفقر والبطالة واإلقصاء االجتماعي. س

ية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تم تصورها بالفعل في االحتياجات االئتمان
 1قمة باريس لالتحاد من أجل المتوسط.

                                                           
 أعربت عن تحفظات دول: ألمانيا والتفيا وهولندا والسويد 1
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 شبكات النقل األورومتوسطية

 

ي مع مراعاة الورقة الزرقاء  - م وضعها ودراستها ف ي ت طي متكامل" الت ل أورومتوس "نحو نظام نق
ل األور دى النق ار منت وفمبر إط طي (ن ل (2005ومتوس ة للنق ل اإلقليمي ة العم ي  )RTAP) وخط الت

دان  ى البل ا إل ابرة ألوروب ل الع ة النق وضعها ودرسها فريق رفيع المستوى بشأن تمديد محاور أولوي
 ؛ )2005(ديسمبر المجاورة 

راكش،  - ل (م ول النق طي ح وزاري األورومتوس ؤتمر ال ة للم ات الوزاري اة االستخالص ع مراع وم
 )؛ 15/12/2005

أن  - ة بش ية األوروبي االت المفوض اة اتص ع مراع اطق وم ا والمن ي أوروب ل ف ة للنق ادئ التوجيهي المب
 )؛ 31/01/2007المجاورة (

 :TEN-Tومع مراعاة الورقة الخضراء للمفوضية األوروبية شبكات النقل العابرة ألوروبا  -
با في خدمة سياسة النقل المشترك" مراجعة السياسات "نحو شبكة نقل متكاملة أفضل عابرة ألورو

الورقة الخضراء بشأن السياسة المستقبلية وقرار البرلمان األوروبي على  )،04/02/2009(
 )؛ 03/04/2009لشبكات النقل العابرة ألوروبا (

ي مجال ومع مراعاة اتصاالت المفوضية األوروبية بشأن  - ة بشأن التعاون ف تقدم المحادثات التمهيدي
 )؛ 05/03/2008لدول المجاورة (النقل مع ا

ا:  - ابرة ألوروب ل الع بكات النق تقبل ش ابولي "مس ي ن وزاري ف ؤتمر ال ات الم اة استخالص ع مراع وم
 )؛ 2009أكتوبر  22-21جعل أوروبا أقرب إلى جيرانها " (نابولي ، 

 ألشخاص، عن حرية تنقل ا 13وختاًما مع مراعاة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وال سيما المادة  -

يؤكد على "'أهمية تطوير وتحسين البنى التحتية من خالل إنشاء نظام  1995حيث أن إعالن برشلونة   .أ
نقل فعال وأن "وصالت النقل المتبادل الكفء بين االتحاد األوروبي وشركائه المتوسطيين وبين 

هي  -لي الشركاء أنفسهم، فضال عن الوصول إلى سوق الخدمات في مجال النقل البحري الدو
 ضرورية لتطوير أنماط التجارة والتشغيل السلس للشراكة األورومتوسطية؛ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
وحيث أن نظام النقل الفعال والمستدام في إقليم البحر المتوسط ال يمثل فقط ضرورة اقتصادية واضحة   .ب

ة الحرة، للسيطرة على آثار العولمة، ولكن أمر ضروري أيًضا لنجاح منطقة التجارة األورومتوسطي
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وأنه سوف يسهل عالقة جوار دينامية وناجحة فضال عن التكامل المتزايد القتصاديات الشركاء 
 المتوسطيين؛ 

 
، ال سيما قناة السويس التي تمثل إستراتيجيةوحيث أن حوض البحر المتوسط يعد منطقة نقل عالمية   .ج

 ؛ 2009ة البحرية العابرة في عام من التجارة العالمي % 8أقصر الطرق بين الشرق والغرب، ومقدارها 
 
ومع األخذ في االعتبار أن إنشاء الطرق السريعة البحرية والبرية التي حددتها قمة باريس باعتبارها   .د

تعزز البعد اإلقليمي  -  األساسية لالتحاد من أجل المتوسطاألفقية  اإلستراتيجيةواحدة من الجوانب الست 
توسطية، وتوفر إطاًرا لتلبية التحديات االجتماعية االقتصادية والمتعدد األطراف للعالقات األوروم

 وتضمن التنمية المشتركة للدول الشريكة؛ 
 
ومع التشديد على أهمية االتصاالت عبر الحدود من أجل إدماج بلدان الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط   .ه

م الداخلية وضرورة دمجهم يستدعي مشاكل العزلة وإمكانية وصول األقالي -وألجل التماسك اإلقليمي 
 مع المناطق الساحلية؛ 

 
ومع االعتقاد بأن سياسات النقل والبنية التحتية المتصلة بالشبكات األورومتوسطية يجب أن يرافقها   .و

 التزامات مالية طموحة أعلي من جميع األنصار؛ 
 
لستة ذات األولوية ومع التأكيد على دور بنك االستثمار األوروبي الذي ينسق ثالثة من المشاريع ا  .ز

 الطاقة الشمسية والطرق السريعة البحرية والبرية)؛  المتوسط وخطة(إزالة التلوث من البحر 
 
يئة والمناخ، في العالقة مع تطوير البنية التحتية ومع التشديد على أهمية النظر في تأثير ذلك على الب  .ح

وخاصة فيما يتعلق باألمن البحري وكذلك بالنسبة لنقل النفط والمواد الكيميائية، مع ضمان ضرورة 
 التحرك المستدام غير الضار بالبيئة؛ 

تلوث وحيث أن المراكز الحضرية في البحر المتوسط تواجه مشاكل مماثلة وتحديات فيما يتعلق بال  .ط
والضوضاء واالزدحام والسالمة على الطرق نتيجة التنقل الحضري، على الرغم من االختالفات في 

 حجمها وهيكلها؛ 

 

راكش،  )1 ل (م ول النق طي ح وزاري األورومتوس ؤتمر ال ات الم د استخالص مبر  15تؤي )، 2005ديس
دم)2009أكتوبر  22-21وكذلك المؤتمر الوزاري في نابولي ( ي حين تأسف لع ي  ، ف دم ف إحراز تق

ركاء  ه الش رب عن ذي أع زام ال ن االلت رغم م ى ال طي، عل ل األورومتوس بكات النق اء ش إنش
 األورومتوسطيين في هذا الصدد؛ 

  

  

  

 

ل  )2 ول النق ادم ح طي الق وزاري األورومتوس اع ال د االجتم ط لعق ل المتوس ن أج اد م دعو االتح ي  -ت ف
ة دون مزيد من التأخير، وأن تضع في مركز سي - 2011 ة المتبادل يم العالق ل المستقبلية لإلقل اسة النق

 بين سياسة الشبكة العابرة ألوروبا و شبكة النقل عبر البحر المتوسط المتوخاة؛ 
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ز التجارة  )3 ى تعزي ذي يساعد عل دد الوسائط ال ل ومتع طي المتكام ل األورومتوس ى إنشاء النق تدعو إل
ين ا طيين وب ركاء المتوس ي والش اد األوروب ين االتح راءات ب من اإلج ذي يتض هم، وال ركاء أنفس لش

 الرئيسية التالية: 
   

 تعزيز وتحديث اإلطار المؤسسي للنقل وزيادة القدرة المالية واإلدارية؛  -
 
 تؤكد على مواءمة القواعد الفنية والوظيفية بين البلدان؛ -
 

ن خالل تعزيز تعدد وسائط النقل البحث عن االستخدام األمثل والمستدام لنظام النقل م -
المشتركة والتركيز على النقل بالسكك الحديدية والوصول إلى الموانئ والمطارات 

 واالتصال األفضل والموسع للمراكز اللوجستية؛ 
 

تعزيز تكامل وتماسك شبكات البنية التحتية من خالل توفير شبكة مواصالت على اتصال  -
 ن دول جنوب المتوسط وبين تلك الدول واالتحاد األوروبي؛ جيد وقابلة للتشغيل المتبادل بي

 
تشجيع حلول للمشاكل المتعلقة بالتحرك الحضري، والتي تسمح للسلطات المحلية واإلقليمية  -

إليجاد الحلول واألدوات الالزمة لمكافحة االزدحام في المناطق الحضرية والتلوث وتحسين 
ية بما في ذلك حقوق الركاب وإمكانية وصول نوعية الخدمات العامة في المناطق الحضر

 األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وما إلى ذلك؛ 
 

اهتمام خاص للنقل البحري (الطرق السريعة للبحر) والموانئ وتحسين التجارة  منح -
 البحرية من خالل زيادة كفاءة الميناء؛ 

 
 ن خالل السياحة؛ تحسين استخدام إمكان السفر الجوي وتعزيز نقل الركاب وخصوصا م -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

اهتمام خاص  منحتعزيز التعاون اإلقليمي في مجال السالمة واألمن لجميع وسائط النقل مع  -
 للسالمة على الطرق؛ 
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جعل نظام النقل في منطقة البحر المتوسط آمن ومستدام وضمان حماية المستخدمين والسلع  -
 والبيئة؛ 

 
لبرامج التدريبية المناسبة لتحسين مهارات موظفي هيئات تعزيز الموارد البشرية وتنفيذ ا -

النقل. على سبيل المثال، نستفيد من برامج التدريب المهني المقدمة في بعض الموانئ 
األوروبية (على سبيل المثال، انتويرب وبلجيكا ومركز تدريب الموانئ أنتويرب فالندرز 

 ومعهد النقل واإلدارة البحرية انتويرب...)
 
 

 أنه من الضروري إدماج األهداف المشتركة في سياسة النقل: ترى )4
النقل البحري قصير المسافة: إنشاء طرق البحر السريعة، حيث يعتبر ربط الممرات  -

، ويمكن نهم الجغرافيين أمر ضروري للغايةالبحار للدول األعضاء بجيرا ئوشواط
يق مشاركة ممكنة في أيضا إضافة تعددية وسائط النقل البحري قصير المسافة عن طر

 مشاريع برنامج ماركو بولو التجريبي؛ 
 
النقل البحري: الهدف هو تجنب النقل عن طريق البحر للهيدروكربون في البحر  -

في بحر » بريستيج«جديدة أو » اريكا«المتوسط مما ال يؤدي إلى حادث ناقلة بترول 
ع إقليمي جديد تدابير مغلق وهش إيكولوجيًا؛ وفي هذا السياق، ينبغي أن يجمع مشرو

 الوقاية الرئيسية:
 

النقل الجوي: يلعب النقل الجوي دوًرا هاما للغاية نظرا بوجه خاص إلى تنمية السياحة  -
وتنقل السكان المهاجرين، والهدف من ذلك هو تحسين قدرة المطار ودمج أنظمة إدارة 

هذه التدابير  الحركة الجوية وذلك بهدف خلق أجواء أوروبية واحدة؛ وسوف تستكمل
المبرمة بين االتحاد األوروبي والشركاء » األجواء المفتوحة«بخاتمة ممكنة التفاقيات 

 ؛األوروبيةالمتوسطيين المعنيين وبالمشاركة في وكالة سالمة الطيران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

النقل بالسكك الحديدية: الهدف هو تطوير شبكة السكك الحديدية وذلك لتسهيل التبادل بين  -
لدان الجنوب، من أجل تحسين قابلية التشغيل البيني للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد ب

 الكربون؛
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الفضائية األوروبية في خدمة بحر متوسط نظام المالحة  ويليلاججاليليو: يضع مشروع  -
أكثر أمنًا وأفضل حماية، والهدف من ذلك هو إشراك الشركاء المتوسطيين ومؤسساتهم 

 في توفير رأس المال لمشروع جاليليو المشترك؛
 

برامج البحوث؛ يمكن للشركاء المتوسطيين المشاركة في إطار برنامج البحوث، وال  -
من أجل » النقل األرضي المستدام«و » لجوية والفضاءالمالحة ا«سيما األولويات 

 تحسين أمن وسالمة شبكة النقل األورومتوسطية؛ 

5( 
ة  ى حال رذم إل ة التش ن حال طي م ل األورومتوس ام النق ق نظ ان لتحقي روري بمك ن الض ه م ر أن وتعتب

ين االعتب ذ بع ة تأخ ود المبذول ل، وأن الجه جام والتكام دان االنس ي البل ة ف تويات التنمي ف مس ار مختل
داف  ق األه ه لتحقي زه وتعبئت ه وتعزي تم تأمين اص ي ام والخ اريع الع ل المش طية وأن تموي المتوس

 والمبادئ التوجيهية الموضوعة؛ 

ى  )6 ل األشخاص والسلع والخدمات وتصر عل ة تنق ل حري وتدعو إلى سياسات جوار أفضل والتي تكف
 الحاجة الملحة لتسهيل عملية منح تأشيرات الدخول؛

ة  )7 ايير المالي ار المع ي االعتب طي ف يم األورومتوس ي اإلقل ل ف ة النق دعم لسياس ذ ال و أن ال يأخ وترج
ادي واالج ك االقتص ا التماس ا أيض ب وإنم اعي فحس يتم يط  واإلقليم ات التخط ة احتياج وبخاص

اإلقليمي ومعايير التنمية المستدامة وترجو اهتماًما خاًصا لالتصاالت عبر الحدود وضرورة تحسين 
 االتصاالت بين األقاليم الداخلية والمناطق الساحلية؛ 

رق الس )8 ك الط ي ذل ا ف طية، بم ل األورومتوس بكة النق ذ ش أن تنفي ا ب ن اقتناعه رب ع ار وتع ريعة للبح
ام  ول ع طية بحل ران األورومتوس ة الطي اش  - 2015ومنطق ق االنتع رة لتحقي ة كبي اهم بدرج ستس

 االقتصادي والنمو والتعزيز المستقبل لمستويات المعيشة؛ 

ا ( )9 ابرة ألوروب ر المتوسط TEN-Tوتدعو إلى تأمين االتصال لشبكات النقل الع ل عب ع شبكة النق ) م
)MRT-T وير أدوات ادي ) ولتط ع االقتص ع الواق ف م ى التكي ادرة عل ة وق رة ومرن ة مبتك تمويلي

 المحدد لكل واسطة من وسائط النقل ولكل إقليم؛ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ات ورصد  )10 د األولوي ا للتنسيق وتحدي ادة جهوده وتدعو األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط لزي
ي حين  ال، ف ذا المج ي ه لحةتالمشاريع ف حاب المص رة  دعو أيضا أص اريع شاملة ومبتك ديم مش لتق

 والتي من شأنها أن تسهم بدرجة كبيرة إلنشاء شبكة النقل األورومتوسطية؛ 
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دان االتحاد من أجل  )11 ين بل ل البضائع والخدمات ب وتدعو إلى عملية انعكاس على سياسة األسعار لنق
 التوسط المختلفة من أجل جعل األسواق أكثر انفتاحا لتبادل السلع؛ 

أمين أفضل لالستثمار الخاص ومن رأي )12 ين لت انوني والتنظيمي الزم ي  -ه أن تكييف اإلطار الق المحل
ل  -واألجنبي  وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية في مجال النق

  وفي احتمال إنشاء صندوق ضمان إقليمي الستثمارات القطاع الخاص في المشاريع؛

ي  -ادة الدعم وتنادي بزي )13 و  -نيابة عن االتحاد األوروب ا ه ة (كم ن أشكال المساعدة التقني ي شكل م ف
ل  اني" أو "النق طي الث ران األورومتوس ل "الطي رامج مث الل ب ن خ ال، م بيل المث ى س ال عل الح
والطريق والسكك الحديدية الحضرية األورومتوسطية") و"كالدروس المستفادة" من سياسة شبكات 

 ؛ T-TENبرة ألوروبا النقل العا

ين  )14 راكات ب الل الش ن خ ك م ي ذل ا ف وال، بم ن األم ر م در أكب يص ق ى تخص ة إل ى الحاج دد عل وتش
ة  رات البحري ي والمم وير األراض ة وتط ة التحتي اريع البني ة مش اص ألولوي ام والخ اعين الع القط

 والسكك الحديدية في اإلقليم األورومتوسطي؛ 

ي وتؤكد على أهمية تمويل مشاريع ا )15 لبنية التحتية الكبيرة، وخاصة في سياق االنتعاش االقتصادي ، ف
ل الصديقة  ى وسائط النق ل إل حين مساعدة مكافحة تغير المناخ عن طريق تعزيز التحول لوسائط النق

 للبيئة، وتنادي بإنشاء إطار مالي معزز في هذا الصدد؛ 

ة لضما )16 ة وكافي وال موثوق ة وتدعو جميع أصحاب المصلحة لضمان أم ن نجاح االستثمارات المطلوب
 للبنية التحتية للنقل فضال عن المشاريع ذات الصلة في العمليات عن طريق: 

 وضع خطط وطنية متعددة السنوية للتمويل واالستثمار؛  -
 وتعبئة المصادر اإلقليمية والدولية لتمويل المشاريع ذات األولوية؛  -
 )؛ PPPوتعزيز الشراكات بين القطاعين العام الخاص ( -
 وإصدار سندات أوروبية؛  -
 وإنشاء صيغ التمويل المبتكرة التي تتيح تمويل المشاريع على المدى الطويل؛  -

بكة  )17 تعراض ش ي مناقشة اس ين ف لحة المعني حاب المص ع أص ة وجمي ية األوروبي ن المفوض ب م وتطل
ة  ة المقبل ر المالي ات النظ ى وجه النظر إل ا، وب ر أوروب ل عب ي االعتب -النق ذ ف د األخ ار البع

 األورومتوسطي واالستخالصات التي اعتمدها االتحاد من أجل المتوسط بشأن هذه المسألة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ة  )18 ة والعملي د الفني ة القواع وتولي اهتماما خاصا بضمان التدريب العادل للموارد البشرية للنقل ومواءم
  بين البلدان.
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ؤولة عن  تحاد من أجل المتوسطوتطلب من اللجنة االقتصادية في المجلس البرلماني لال )19 أن تكون مس
 متابعة هذه التوصيات؛

ي  )20 ات ف ل والبيان ورات النق ة تط ن مراقب ؤولة ع ة المس لطات الوطني ين الس اون ب ز التع رح تعزي وتقت
 المنطقة األورومتوسطية. 
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 التقييم والرؤية للمستقبل -مشروعات االتحاد من أجل المتوسط 

 

 ؛ 2008يوليو  13لقمة اإلتحاد من أجل المتوسط في باريس في  مع مراعاة اإلعالن النهائي -

ي  - يلياومع مراعاة اإلعالن النهائي لمؤتمر وزراء الخارجية لإلتحاد من أجل المتوسط ف ي  مرس  4ف
 ؛ 2008 نوفمبر

ط  - ل المتوس ن أج اد م ة لالتح ة البرلماني دتها الجمعي ي اعتم يات الت اة التوص ع مراع اتها وم ي جلس ف
 لسابقة؛ العامة ا

 حول االتحاد من أجل المتوسط؛  2010مايو  20ومع مراعاة قرار البرلمان األوروبي في  -

ط ( )1 ل المتوس ن أج اد م رى أن االتح ديات UfMت ة التح ي مواجه ا ف ب دورا قيادي ب أن يلع ) يج
وفر إطارا مثالي ه ي را ألن ل، نظ طية كك ة األورومتوس ا المنطق ي تواجهه ادية الت ة واالقتص ا االجتماعي

لتعزيز التكامل اإلقليمي وتعزيز الروابط متعددة األطراف ودعم النمو والرخاء؛ وتشدد على ضرورة 
ة  طة وتنمي غيرة والمتوس اريع الص ة بالمش ط المتعلق ل المتوس ن أج اد م اريع االتح ذ مش لة تنفي مواص

 األعمال التجارية  والنقل والطاقة والبيئة والتعليم والشؤون االجتماعية؛ 

د وتعرب  )2 اء العدي عن استيائها من التأجيل المتكرر لمؤتمر القمة الثاني لالتحاد من أجل المتوسط، وإلغ
ي  ل المتوسط ف ة االتحاد من أج ام ألمان ين الع تقالة األم من االجتماعات الوزارية والقطاعية، ومن اس

ي التنشيط التشغيلي لالتحاد من 2011يناير  26 أخير ف تيائها من الت أجل المتوسط ؛ وتعرب عن اس
ورة اإلطار التنظيمي  ن لبل ي أقرب وقت ممك ة العامة ف دعو األمان الذي يتبع إنشاء أمانتها؛ وبالتالي ت
دد  يق، وتش درات التنس د وق راءات الرص ل وإج اليب التموي اريع وأس ار المش ايير اختي ع مع ذي يض ال

 الشريكة؛ على الحاجة الملحة لتوضيح قواعد المساهمات المالية من جانب البلدان 

ية  )3 ات السياس ى العقب ن أجل التغلب عل ة م ة وتقني ر عملي ك توصي باستخدام نهج أكث ى ذل وعالوة عل
ة  ة ايجابي وة دافع نهج سيخلق ق ذا ال ل ه رى أن مث ي المشاريع؛ وت اءوالمضي قدما ف االتحاد من  إلحي

دان األعضاءأجل المتوسط ين البل ة ب اخ الحوار و الثق ى استعادة من دعم المقترحات وسيساعد عل ؛ ون
ط:  اد من أجل المتوس ل لمشاريع االتح ي مجاالت العم ق، وال سيما ف ر لتعاون أوث وث البح ة تل إزال

ر  ة البح ة: خط ة البديل ادر الطاق ة ومص ة المدني ة والحماي ة والبحري رق البري ط والط المتوس
الي والمتوسط يم الع ط والتعل ر المتوس ال للبح ادرة األعم ة للطاقة الشمسية ومب وث والجامع البح

طية اء  - األورومتوس ي إنش دم ف ه التق ذي حقق دى  ال يد بالم ويرتش طية     وتط ة األورومتوس الجامع
)EMUNI ؛( 
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ى  )4 وتكرر دعوتها لمشاريع االتحاد من أجل المتوسط الستة ذات األولوية التي يتعين تنفيذها؛ وتشدد عل
فافية الحاجة إلى تعزيز التكامل بين هذه المشاريع م د من الش ى مزي دعو إل ا، وت ن أجل ضمان نجاحه

ة  ية ألمان ام الرئيس ي المه ذه ه ى أن ه ير إل اريع، وتش ذه المش ل ه يق وتموي د وتنس ار ورص ي اختي ف
ى  ي وتتلق ا ينبغ ؤدي كم و ت ط ل ائف بنجاح فق ؤدي الوظ ن أن ت ي يمك ط، والت ل المتوس ن أج االتحاد م

 تمويال كافيا؛ 

اه  )5 ت االنتب ك تلف ع ذل ل و م ن أج اد م ار االتح ارج إط ي خ ي ه اريع الت ي المش رز ف دم المح ى التق إل
ي  وث ف ن التل المتوسط، ولكن تسهم في تحقيق أهدافه، وترحب في هذا الصدد بالجهود المبذولة للحد م
ي  ية المتوسطية واالستنتاجات الت ة الشمس ار خطة الطاق ي إط ناعية ف البحر المتوسط والمشاريع الص

وفمبر توصلت إليها الق ي ن اخ ف ر المن ة بشأن تغي ة العربي ياق  2010م ي س ادرات ف ي المغرب والمب ف
 ؛ InfraMedصندوق االستثمار إنفراميد 

وب من حيث  )6 وب الجن ين الجن وب وب وتحث للحد تدريجيا ولكن بسرعة من الحواجز بين الشمال الجن
اون ف ال فرض التع ى سبيل المث ل وعل ن التقنية والمعرفة والتجارة والتنق ة م ة النظيف ق بالطاق ا يتعل يم

ائي للبحر  إلىالجنوب  ف من ازدحام المجرى الم الشمال عن طريق إنشاء الشبكات المناسبة والتخفي
ة من  ل صديق البيئ اهرة للنق ى الق اط إل ة من الرب ة قوي ذ السريع لسكة حديدي المتوسط من خالل التنفي

ا البضائع والركاب وكذلك الستعراض سياسة الجوار األو واجز هن ى أي ح ر القضاء عل روبية علي أث
 مع تحسين ضمان االستثمار وسيادة القانون.

ط و  )7 ل المتوس ن أج اد م ل لالتح درات التموي ى ق رت عل د أث ة ق ة االقتصادية والمالي ظ أن األزم وتالح
ين ي يتع ة الت ى العملي د عل ذي يعتم  توصي باستخدام مجموعة متنوعة من األشكال المختلفة للتمويل، ال

ل المشاريع الصغيرة ال ك تموي ي ذل ام الخاص ماالضطالع بها، بما ف راكات القطاعين الع ؤولة وش س
ل  وة تموي يلة لسد فج ة كوس ل المختلف ين مصادر التموي آزر ب ق الت عي لتحقي ى الس ة إل ود الرامي والجه

ام والخ اعين الع ين القط يق ب اون والتنس ين التع دة لتحس ار جدي ديم أفك جع تق روع، وتش ي المش اص ف
ن أجل المتوسط اد م ل لالتح ون تمويل التنمية الجنوبية المتوسطية؛ وترى أن توفير التموي يجب أن يك

ط؛  ر المتوس ى شاطئي البح دان عل ين البل ل واإلدارة المشتركة ب ي التموي متسق مع مبادئ االشتراك ف
ع  نهج سيوطد أساس المسؤولية المشتركة ويضع جمي دم وتشعر بأن هذا النوع من ال ى ق الشركاء عل

 المساواة؛ 

ط )8 ل المتوس ن أج اد م زام االتح ى الت ير إل ة وتش ي المنطق زة ف رة مرك ارة ح ة تج اء منطق دعم إنش ب
ة  اء منطق رى أن إنش زز؛ وت ي المع ي ودون اإلقليم ادي اإلقليم ل االقتص طية والتكام األورومتوس

روابط  إلىلجنوب سيؤدي للتجارة الحرة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط وبين الشمال وا ة ال تقوي
وب؛  را لقسم الشمال الجن ى إقامة جس ا يساعد عل ريكة، مم دان الش وزيادة التجارة واالستثمار بين البل
طيين  ركاء المتوس ع الش مل جمي يعه ليش حيح وتوس كل ص ادير بش اق أغ ذ اتف ي تنفي دعو إل الي ت وبالت

او ين التع د ب ل المتزاي ة التكام د أهمي ؤهلين؛ وتؤك دد الم اون متع وب والتع مال الجن ين الش ائي ب ن الثن
 األطراف األورومتوسطي؛ 
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ر  )9 ة البح وب لمنطق مال والجن دان الش ين بل ادية ب ات االقتص ة والعقب واجز القائم ع الح ى رف دعو إل وت
 المتوسط، وذلك لتحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي؛

ك ب )10 ريع، وذل ة لتس ة واالقتصادية، وتدعو إلى إجراء إصالحات هيكلي ة القانوني هدف تحسين البيئ
ة المشاريع الصغيرة  ى أهمي اه إل ت االنتب ة، وتلف ال التجاري ة األعم جيع إقام تثمارات وتش وجذب االس

لة إزا رورة مواص ى ض دد عل ل؛ وتش رص العم ق ف و وخل رك للنم طة كمح ي والمتوس ات الت ة العقب ل
دريب أتتعترض تنميتها و يم والت ع ؤيد إصالحات التعل ادة وتنوي دابير لزي ة، والمصحوبة بت اء الخدم ثن

لبية لهجرة  ائج الس تج النت ي تن ة الت ي سياسة الهجرة االنتقائي ى إعادة النظر ف دعو إل ل؛ وت فرص العم
رغم من  العقول والهجرة الجماعية للشباب والعمال المؤهلين لبلدان المنشأ على حساب تنميتها، على ال

وطني: أنها تعتمد ميزانيات ضخمة ل لتدريب من أجل الحفاظ على هذه القوة العاملة لصالح االقتصاد ال
دعم  ن ال د م ى مزي دعو إل اة االقتصادية، وت ي الحي رأة ف اج الم ال إدم ي مج رز ف دم المح وترحب بالتق

ط ي المتوس ل االستثمار ف ة، مث ، BUSINESSMEDو Invest in Med لشبكات األعمال التجاري
ة  ة مواتي وفر بني ي ت تثمار والت االت االس ي مج اون ف ه التع وير أوج ات وتط ل الممارس ادل أفض لتب

 وتمويل مشروع االتحاد من أجل المتوسط؛ 

رورة )11 ة األول ال ومس ؤتمر القم اح م ن نج ة األوروم ة واإلقليمي ة المحلي طية جمعي متوس
)ARLEM وعي بالمشاك2011يناير  29)، التي عقدت في ادة ال ل ، والتي وضعت أهدافا محددة لزي

ع  ادة مشاركة المجتم ي زي ا ف ة ودوره ذه الجمعي دها له ن تأيي رب ع ة؛ وتع ل التقني اه ونق ة بالمي المتعلق
ة  وفير استجابة عملي ي ت ة وف تة ذي األولوي ذ المشاريع الس ي تنفي ا ف ين محلي ين المنتخب المدني والممثل

ا لصا ي لتلبية االحتياجات المحلية واهتمامات السكان المحليين؛ وتكرر موقفه لح إقامة حوار رسمي ف
ات رجال  ة وجمعي ر الحكومي ات غي دني والمنظم ع الم ول المجتم إطار االتحاد من أجل المتوسط  وقب

 األعمال وأرباب العمل والهيئات النقابية؛ 

ل  )12 ي نق اكل ف ه مش ي تواج طية الت ة األورومتوس ي المنطق وارئ ف ا للط اء فريق ى إنش دعو إل وت
 مع التمويل المناسب؛المواطنين في حال وقوع كوارث 

ية لمشاريع  )13 ة الرئيس وتؤكد على ضرورة بذل الجهود الالزمة لتمكين نجاح الستة خطوط القطاعي
ديين القص ى الم نح، عل ي أن تُم ي ينبغ ة الت ذا الصدد األهمي ير االتحاد من أجل المتوسط، وتبرز في ه

 :والمتوسط، إلى النقاط التالية
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لتوليد فرص عمل جديدة. وينبغي في هذا الصدد أن يتم زيادة الجهود لتنظيم أ) إنشاء إطار مناسب 
برامج تدريبية واسعة النطاق، بما في ذلك التدريب المهني وفقا الحتياجات سوق العمل. ويجب إنشاء 

من شأنها أن تسمح بخلق وظائف جديدة وتصنيع المنتجات التنافسية لألسواق المحلية  إنتاجهياكل 
لتعاون بلدان جنوب وشمال البحر المتوسط أمرا حاسما لتحقيق هذا القوي  مااللتزايعتبر  ة.واألجنبي
 الهدف. 

 تنوع وضمان إنب) يواجه االتحاد األوروبي والشركاء المتوسطيين تحديات مشتركة للطاقة. 
ية وتحديث البنى التحت وتطويرإمدادات الطاقة والنقل واألسواق وتعميق إصالحات سوق الطاقة 

هي اهتمامات  - مصادر الطاقة المتجددة  للطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وتوفير الطاقة واستخدام
 رئيسية وفرص متاحة لجميع البلدان.

 
أن تستفيد أيضا دول جنوب البحر المتوسط من المشاريع لتوفير الطاقة  االتجاهمن الضروري في هذا 

على الوصول إلى الطاقة الكهربائية  إيجابان تنعكس الشمسية لألسر. وينبغي لخطة الطاقة الشمسية أ
 لبلدان الجنوب، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تسهم أيضا في توفير الطاقة لبلدان الشمال.

 
الثقافة    يعتبر التعليم والبحوث عوامل تشكيلية لمستقبل البحر المتوسط المشترك. وإنشاء ج)

طريقة  لمواجهة التحديات في قطاعات أخرى وصياغةالتربوية المشتركة في المنطقة هو المفتاح 
ستكون الوسيلة لتحقيق هذا الهدف هي تشجيع تعاونية ومهنية للتفكير في الشباب في المنطقة. 

الحصول على تأشيرات الدخول للطالب، كخطوة أولى نحو رؤية الحريات األربع لالتحاد األوروبي 
قيق هذا الهدف هي تشجيع الحصول على تأشيرات للمنطقة األورومتوسطية. ستكون الوسيلة لتح

 الدخول للطالب، كخطوة أولى نحو رؤية الحريات األربع لالتحاد األوروبي للمنطقة األورومتوسطية.
 

وسيسهم تعزيز التعاون بين الجامعات في تأسيس التعليم العالي األورومتوسطي والعلوم وشبكة 
التي تتيحها برامج التعاون  اإلمكانياتة الكاملة من البحوث. من المهم في هذا الصدد االستفاد

 القائمة للتعليم العالي مثل تيمبوس وايراسموس موندوس. 
 
)، القائمة في سلوفينيا، كشبكة لها هي شريك مهم ومصدر EMUNI(  الجامعة األورومتوسطية 

لجميع برامج  لالستفادة األفضل - في تحقيق األهداف في هذا المجال. ومن المهم  قوة مفيد 
منح قدرا كبيرا من االهتمام لزيادة المهارات اللغوية. ينبغي إعداد الصغار للتواصل  - التعاون 

إلبرازها أو  والعمل بلغات مختلفة، مثل العربية واالنجليزية ولكن أيضا الفرنسية أو اإلسبانية
 اللغات األخرى التي يمكن أن تكون عونا كبيرا في سوق العمل. 
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دائما ما احتل النقل وضعا رئيسي في الشراكة األورومتوسطية، وتحديدا، في وضع شبكة  د)
 نقل كفء ومتكاملة في المنطقة، مواتية للتجارة والتنمية االقتصادية والتكامل.

ولوية في إطار وفيما يتعلق بالتعاون في مجال النقل، حدده إعالن باريس كمجال للعمل ذات أ
 الطرق البرية والبحرية. وتطويرالمتوسط االتحاد من أجل 

 
تحديد خطة اتصاالت بحرية وجوية والتي يتم تصميمها بناء على نهج الشمال  2011ينبغي خالل عام 

الجنوب وليس فقط من حيث بلدان الجنوب الجنوب والشمال الشمال، التي تحكم معظم الرحالت الحالية 
 سفن والطائرات.عن طريق ال

 

ط ر المتوس وبي للبح احل الجن ى الس تثمارات عل ادة االس ي زي ا ينبغ ارات. كم وانئ والمط ين الم لتحس
 وينبغي تشجيع شركات الطيران على زيادة مساراتها بين الشمال والجنوب. 

 

 
 


