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  الجمعية البرلمانية

   لالتحاد من أجل المتوسط

 0242مارس / آذار  41عمان، في 

 توصية

 الجمعية البرلمانية األورومتوسطية

 

 :اقتراح بواسطة 

حول المواضيع  لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادالت بين المجتمعات المدنية والثقافة، رئيس كابريتا إدواردو

 :التالية

 ("موندوس وبرنامج ايراسموس  EMUNI /الجامعة األورومتوسطية ) التعليمالثقافة و: شتركتاريخنا الم" .4

 :المقرران

 (البرلمان األوروبي)السيد جيدو ميالنا 

 (البرلمان األوروبي)السيدة كارمن روميرو 

 

 

 " واالستزراع المائيالصيد ووالنقل والسياحة ، تهواستدامعليه  المحافظة :بحرنا المشترك" .0

 :لمقررا

 (األوروبي لبرلمانا) كاسوليدس ايوانيس: السيد
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جمعية البرلمانية التابعة لل لجنة تحسين نوعية الحياة والمبادالت بين المجتمعات المدنية والثقافة

 األورومتوسطية،

في  لوزراء الخارجية األورومتوسطي المؤتمر خالل انعقاد هدااعتمتم الذي  إعالن برشلونة بالنظر إلى -

 ، األورومتوسطية شراكة القاضي بإنشاء، 4991نوفمبر / تشرين الثاني 02و 02 يومي رشلونةب

االتحاد من أجل  :عملية برشلونة" بعنوان والمجلس البرلمان األوروبي المفوضية إلى بيان وبالنظر إلى -

 ، (COM (2008) 0319) " المتوسط

حول التعليم  الوزاري األورومتوسطي المؤتمر نعقادخالل ا هدااعتم تم الذي إعالن القاهرة وبالنظر إلى -

 ،في القاهرة 0222يونيو  /حزيران 42في  والبحث العلمي العالي

: عملية برشلونةعلى  0222مارس / آذار 41و 41وبالنظر إلى موافقة المجلس األوروبي في بروكسل يومي  -

 ،االتحاد من أجل المتوسط

/ أيار 12و  09المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة الذي عقد في أثينا يومي  وبالنظر إلى النتائج التي توصل إليها -

 األورومتوسطية،  ثقافيةإلى وضع استراتيجية  والداعية، 0222مايو 

 40 بتاريخفي باريس ( EMPA)وبالنظر إلى البيان الصادر عن مكتب الجمعية البرلمانية األورومتوسطية  -

 0222أكتوبر / تشرين األول 41 بتاريخ البرلمانية األورومتوسطية، وتوصية الجمعية 0222 يوليو/ تموز

تشرين  41 فياالتحاد من أجل المتوسط : االجتماع األول لوزراء خارجية عملية برشلونة المعروضة على

 ،0222أكتوبر  / األول

تلفة التي تشكل المخ هوبروتوكوالت( UNEP)بالنظر إلى اتفاقية برشلونة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و -

 ،في المنطقة األورومتوسطيةاألطراف  المتعددالبيئي لتعاون لالرئيسي اإلطار 

لتلوث ل البرية مصادرال بروتوكول بشأن في إطار تم إعدادهاالتي   (PAN)وطنيةالعمل ال خطط وبالنظر إلى -

 ، 0221االتفاقية في عام  ألطراف فيا مؤتمرمن قبل دها ااعتم تماتفاقية برشلونة و في

المتمثلة  األربعة محاورها وخاصة البحر األبيض المتوسط،تلوث مكافحة ل 0202 آفاق مبادرة وبالنظر إلى -

 إلنشاء المطلة على البحر الدول اتقدردعم ؛ مصادر التلوث لحد منالهادفة إلى ا االستثماريةلمشاريع في؛ ا

 آفاقمبادرة  أهداف إنجازات تقييممؤشر ل وخلق؛ ةبشأن القضايا البيئي تطوير وتبادل المعرفة؛ للبيئة إدارات

 .0202عام 
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/ تشرين الثاني 02بتاريخ  الذي عقد في القاهرة األورومتوسطية للبيئة الوزاري األول المؤتمر وبالنظر إلى -

 في الحاصل التقدم لمناقشة توفير منصة بهدف  (GP)فريق توجيهي إنشاءب قضىي ذ، وال0222نوفمبر 

 .األوروبية المتوسطية الملتقيات إلىتقديم التوجيه والمشورة العامة و ورومتوسطيةاأل يةالسياسة البيئ

 0222يونيو / في حزيران تونس الذي عقد في األورومتوسطيين البيئة لوزراء وبالنظر إلى االجتماع الثاني -

جت أعماله الذي و إجراءات من  إجراءكل  يخصما في الذي تم إحرازهرصد التقدم لالتدابير الالزمة  اتخاذبتُوِّ

 .قلطريالقاهرة لخريطة 

 البحر األبيض المتوسطتلوث خاصة مبادرة مكافحة ،  (UPM)االتحاد من أجل المتوسطمبادرة  وبالنظر إلى -

أثناء انعقاد  األورومتوسطية رؤساء الدول تم دعمها من قبل رئيسية بين ست مبادرات واحدة من التي تعتبر

 .0222 يويول/ تموز في باريس في تحاد من أجل المتوسطاال قمة اإلعالن عن

 الذي عقد في االتحاد من أجل المتوسط خارجيةزراء الصادر عن اجتماع و البيان الختامي وبالنظر إلى -

 الرئيسية مثل عدد من المبادراتإطالق  خاللهوالذي تم  ،0222نوفمبر / تشرين الثاني 1و  1يومي  مرسيليا

، والحماية يةاألرض والطرق السريعة البحرية الطرق السريعةو البحر األبيض المتوسط تلوثمكافحة 

 .خطة الشمسية المتوسطيةال معالمدنية، والطاقة البديلة 

 ،("موندوس وبرنامج ايراسموسالجامعة المتوسطية ) التعليمالثقافة و: تاريخنا المشترك" ،موضوعحول 

من برنامج  0اإلجراء  إمكانيات تطوير ومن المفوضية األوروبية ةاألورومتوسطي الشراكة دولب من تطل .4

 جودة لضمانتوفير آليات و البحر األبيض المتوسط المحددة لدول مجموعاتفي إطار ال موندوسإيراسموس 

 ؛الجامعات لتعاون بينلأكبر  مع تقديم دعم قابليته للمقارنةالتعليم العالي و

 تمبوسبرامج  ميزانية ولو كانت حتى التي تم تعيينها للمتوسط ماليةالمخصصات ال ينبغي زيادة ترى أنه .0

 ؛0241 قد تم تحديدها حتى عام (0اإلجراء )وإيراسموس موندوس 

 جاذبيته ودعم الضفة الجنوبية جامعاتموندوس لدى  إيراسموسبرنامج تعزيز  من الضروري ه باتأن ترى .1

تكافؤ ، وتعزيز جيل جديد تدريب ما يخصرئيسي فيال بيلالس ذلك أنه يشكل، إليهوسهولة الوصول ووضوحه 

 ؛في هذا البرنامج البحر األبيض المتوسط دول طالب من تعزيز مشاركةخصوصا  مما يتيح، الفرص

تحسين ، من أجل في مكانها نفسه األورومتوسطية إلى الجامعات المقدمة تعزيز المساعدة التقنيةب توصي .1

 ؛موندوس برنامج إيراسموس فيالقبول  وطلبات ملفات نوعية

 من أجل خلق تقارب بالجامعة األورومتوسطية االتحاد من أجل المتوسط الذي أناطهعلى الدور الحيوي  شددت .1

 التعليم العالي في مجال وتعزيز التعاون الثقافة والتعليم من خاللجنوب البحر األبيض المتوسط شمال و بين

 الجمعية البرلمانية األورومتوسطية بالتزام ترحبكما ؛ كال الجانبين من ميوالتبادل األكادي والبحث والتدريب
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حيث ستعمل على متابعة أنشطة بالجامعة األورومتوسطية  حول عمل مجموعة مع إنشاءخاصة  بهذا الهدف

 البحث؛ العالي والعلوم و للتعليم أورومتوسطي فضاء إنشاء في امهمته زيعزالجامعة وت

 البحر األبيض المتوسط دول لغات ما يخصفي المهارات اللغوية اكتساب تعزيز يأنه من الضرور ترى .2

ينبغي ، في هذا الصددو ،للتعليم العالي األورومتوسطية المنطقة وتعزيز التربوي والثقافي لتسهيل التعاون

من عناصر عنصرا أساسيا و، واألفكار األعمال لضمان الوصول إلى بوصفها وسيلة ترجمةلل دور بارز إيالء

 ؛الشعوب والتفاهم بين الحوار الثقافي

برنامج  في الطالب المشاركين عدد التي تواجهها الدول من أجل زيادةحتياجات لال بإجراء تقييم توصي .2

، مثال من قبل المفوضية األوروبية لترشيحات المقدمةاستداللية لدراسة  أساسعلى  موندوس إيراسموس

 ؛المرشحين قبول بمسائل المتعلقةت ئياحصااإل على على الحصول ةقادر حينئذ ينبغي أن تكون حيث

 لطالبلبالنسبة ، وخاصة التنقل لتسهيل الشريكة الدول بين منح التأشيرات احتماالت زيادة بدراسة توصي .2

 ؛والمعرفةتبادل فعال لألفكار من أجل الباحثين والمعلمين و

منطقة الثقافة في التعليم والبحث و مختلف برامج أوجه التآزر بين السعي بنشاط للبحث عنبضرورة توصي  .9

 ؛ البحر األبيض المتوسط

البرامج بين التقارب ، على المدى المتوسطأن يتيح،  موندوس ينبغيبرنامج إيراسموس أن على  تؤكد .42

 كهذا؛ برنامج مشاركة الطالب في بشكل يساهم في زيادة األورومتوسطية للجامعات التعليمية

إضافة ، والتعاون التكنولوجي التعليم عن بعد لتعزيز برامج الجامعات تنمية قدراتبالعمل على  توصي .44

، والتحالف كامويس معهد سرفانتس، معهد الوطنية مثل الثقافية المعاهدشبكات  بينتعزيز التنسيق إلى 

من أجل  أورومتوسطي معهد بهدف إنشاء، وال سيما أليغييري دانتي المركز الثقافي غوته، معهد، الفرنسي

 تعلم لغات المنطقة؛

في هذا  وترى الثقافي؛ المجالفي  على العمل اقدرته من أجل تحسين ليند ؤسسة آناإمكانات م برفعتوصي  .40

الشراكة  بتمويل من يتمأن  يمكن األورومتوسطية والسينما ألدب والرسمل تكريم جائزةإنشاء  الصدد أن

 ؛بإدارتها ؤسسةمال بحيث تقوم األورومتوسطية

تعزيز التنوع  يتيح على وجه الخصوص، والذي السمعي البصري تحفيز التعاون أنه ينبغي مواصلة عتقدت .41

 ؛ األورومتوسطية في المنطقة والتفاهم المتبادل الثقافي

تدريس  من خالل البحر األبيض المتوسط شعوب والتسامح بين التفاهم المتبادل أنه يمكن تعزيز تعتقد .41

 المختلفة؛ واألديان الحضارات ختاري
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االتحاد من  في لدول األعضاءكل دولة من ال لتراث الثقافيا هويةسمات  الحفاظ على أنه يجبعلى  تؤكد .41

 إلى القدسوبيت لحم و في الخليل مواقعبإضافة  القرار اإلسرائيلي قلقها إزاء وتعرب عن أجل المتوسط،

 ؛اإلسرائيلي تراثال مواقع قائمة

جمعية الدعم في هذا الصدد، و ،بين السلطات المحلية بادالتلموا روابط التعاونتعزيز أداة ل شاءبإنتوصي  .42

 .حديثا تم تأسيسهاالتي   (ARLEM)األوروبية اإلقليمية والمحلية

 " واالستزراع المائيالصيد والنقل والسياحة وته، واستدامعليه  المحافظة: بحرنا المشترك"حول موضوع، 

 :ستدامةواال الصيانة

اإلدارة  جديد بشأنال اتفاقية برشلونة بروتوكول بسرعة على على التصديق األورومتوسطيةالدول  تشجع .42

 ؛ (ICZM) في البحر المتوسط للمناطق الساحلية المتكاملة

 ؛برشلونة أداة إلى االنضمام إلى مع إسرائيل البحر الميتتطل على هي الدولة التي ، واألردن تدعو .42

األردن  لحوض الدولية الثقافية والدينيةرمزية نظرا للالفلسطينية واألردنية و ات اإلسرائيليةالسلط تدعو .49

يتم االعتراف بالوادي  بحيث اليونسكو إلى تقديم طلب رسمي إلىصيانته، لالحاجة الفورية نظرا إلى كذلك و

 ؛فريدة من نوعهاال هذه المنطقة لصون وحماية ثقافي عالمية كتراث كله

على  التوسع العمرانيتحسين إدارة مشتركة تهدف إلى  معايير تضع تبني آلية أورومتوسطية تقترح .02

 ؛برشلونة اتفاقية في بروتوكول أن يسفر عن الشيء الذي من شأنه ،البحر المتوسط سواحل

أقصى قدر من  لضمان  (ZEE)صةمناطقها االقتصادية الخال لإلعالن عن األورومتوسطية الدول تدعو .04

 ؛الحماية

مثل مشروع ديزيرتيك، الذي  الواسعة النطاقشاريع قترحات المدعم مإلى الدول األورومتوسطية تدعو  .00

منشآت الطاقة المتجددة بين يهدف إلى ربط العديد من محطات توليد الطاقة الشمسية الحرارية الكبيرة وكذلك 

ي تزود شمال أفريقيا وأوروبا شبكة توزيع الكهرباء التل وكذلك األمر بالنسبة (مزارع الرياح)األخرى 

الكهرباء من ( في البداية)٪ 41المنتجة وتوفير  الدولاحتياجات  جزء كبير من تلبية ، بهدفوالشرق األوسط

تحلية المياه لحل مشكلة مياه  ألسلوبالحل األنجع بمثابة في نفس الوقت الشيء الذي يعتبر  ،الالزمة ألوروبا

 الجفاف؛ التي يسببهاالشرب 

ه ومن تم قياسه ورصد، في البحر األبيض المتوسط تحلية المياه لعمليات والطاقي األثر البيئيتقييم  طلبت .01

 ؛األورومتوسطية والدول المفوضية األوروبية كل من من قبل 

 فيما يخص تحديا خطيرا تواجه الساحلية للبحر المتوسط عن قلقها إزاء كون العديد من المناطق تعرب .01

انخفاض الذي ساهم في  التقدم التكنولوجي جزئيا إلى هذا يرجع وتعتبر أن العذبة لمياهاستخراج ا تأمين
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 غير المنضبط لهذه الموارد إلى االستغالل الحاالت، أدى في بعض مما، استخراج المياه الجوفية تكاليف

 ؛محدودةة الالطبيعي

 الجافة المناظر الطبيعية لحو   لمياهلوغير الشرعي  الشرعي االستخراج  الجمع بيننظام أن على  ؤكدت .01

موارد ال تدهور على مباشرةتبعات و دورة حياة قصيرةوذات تستهلك مياه الري بكثافة  مناطقإلى  طبيعيا

 ؛على المدى الطويل التربة والمياه مثل قيمة

 :النقل

ورومتوسطي المنتدى األ أثناءاإلجراءات المقترحة  على مستوى الحاصل ينبغي استعراض التقدم هترى أن .02

 رصد تنفيذها؛ ومن تم ينبغي( 0222مايو / آيار 12و  09بروكسل )لنقل بشأن ا

 تقترح إنشاء مرصد أورومتوسطي للنقل البحري في البحر األبيض المتوسط؛ .02

 النقل في البحر؛ب المتعلقة  (IMO)المنظمة البحرية الدولية آللياتتشجع الدول األورومتوسطية لالمتثال  .02

 المرتبطة واألخطار االعتبار المخاطر أن تأخذ فيإلى  االتحاد من أجل المتوسط عضاء فياأل تدعو الدول .09

 ؛حركة النقل البحري، وبالتالي، للطاقة والبنى التحتية على التجمعات الصناعية بعدم وجود رقابة

المشاريع مثل الطرق تنفيذ ببانتظام من قبل األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط،  يتم إبالغهاأن بطلب ت .12

 ؛متى تم تشغيلهاالسريعة للبحر 

 :السياحة

منطقة البحر األبيض  السياحة في تمكينتهدف إلى  اعتماد استراتيجيات وطنية أنه من الضروري ترى .14

التي تعتبر ، وحدات فندقيةال فيإعادة استخدام المياه اإلدارة و في مبتكرة تقنيات دمج وذلك من خالل المتوسط

 المورد؛ االرئيسي لهذهلك المست

  /السياحة البيئية من خالل تشجيع لبحر األبيض المتوسطل الثقافي والطبيعي التراثب االرتقاءب وصيت .10

 ؛ماليا "المستدامة" المشاريع السياحية دعممع  جديدة دورات في تطوير المشاركة

 :واالستزراع المائيالصيد 

في البحر واالستزراع المائي مصايد األسماك مراقبة ل جلعا وتنظيمي إطار تنفيذي دعو إلى إنشاءت .11

 ؛(البحري المتوسطي مقلقا للغاية للتنوع البيولوجييعتبر الوضع الحالي ) ط األبيض المتوس

 المحمية بصفةبالمناطق  البروتوكول المتعلق التصديق على إلى مواصلة تدعو دول الشاطئ الجنوبي   .11

 ؛لبحر المتوسطفي ا التنوع البيولوجيبو خاصة
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البحر األبيض  في المناطق البحرية المحمية محدد بهدف إنشاء وتحفيزي إطار تنظيمي إنشاء تدعم .11

 المتوسط؛

 بحيث يتم الحفاظ عليها؛ التقليدية في البحر المتوسط المصائد  توصي بأن يتم تشجيع .12

البحر  الموارد في وضع ولحواإلحصاءات  في مجال تبادل المعلومات تعزيز التعاون اإلقليمي دعو إلىت .12

  .في المنطقةواالستزراع المائي صيد األسماك حول واألبيض المتوسط 
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، األمنوالخارجية  للشؤون لالتحاد األوروبي الممثل السامي إلى هذه التوصية بإرسال ارئيسه تكلف .12

 االجتماعات الوزاريةمن أجل  ينسطياألورومتوالبيئة والتعليم و لثقافةا وزراءووالمفوضية األوروبية، 

 .االتحاد من أجل المتوسطالمشاركة في الدول مؤسسات و المتوسط، واألمين العام لالتحاد من أجل ةلمقبلا

 


