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، مفنضـية "آسـا  جديـدة: منطقة األاحـا  األنرنايـة"النرقة الخضراء،  ااإلشارة إلى -
 .0222 اريل  1، لالمج م ات األنرناية، ارنكس

: ال لمـيحنل ال  ليم ال الي نالاحـ   نرنم نسطي  نل مؤ مر نزاري  إلى ااإلشارةن  -
يننيــن  41إعــتن القــا رة، " )نحــن منطقــة  نرنم نســطية لواحــا  نال  لــيم ال ــالي"

0222 .) 

شـراكة جديـدة : حنار الجام ات ناألعمال ال جاريـة"مشرنع ال قرير عن نمع مراعاة  -
 .7002، لجنة الثقاسة نال راية، الارلمان األنرناي، "ل حدي  الجام ات سي  نرناا

ال حــديات نالفــرم الم احــة : الهجــرة نال نقــل" حــنل خضــراءالرقــة ن الإلــى  ااإلشــارةن  -
ــيم لــ  ،لجنــة ا ق دــادية نا ج ماعيــة األنرنايــةال، "  حــاد ا نرناــيســى انظم ال  ل

 .7002ساراير  72ارنكسل، 

نااإلشارة إلى ن ائج اج ماع نزراء الماليـة نمحـاسظي الانـنف المركزيـة، نالـدي عقـد  -
 .7002ننسمار  2سى المملكة الم حدة، سى 

ال مــــل " حــــنل األنرنايــــة اللجنــــة ا ق دــــادية نا ج ماعيــــةر ى إلــــى  ااإلشــــارة ن -
 61، ارنكسـل، "لااحثين سي ا  حاد األنرناـيلنال نقل  ال نظفل حسين  منالم ضا

 .7002ديسمار 

نااإلشــارة إلــى ن ــائج اج مــاع مجمنعــة ال شــرين حــنل  حقيــ  ان  ــا  اق دــادي  -
 .0222ننسمار  41-41سى سنل، كنريا سى مس دام، نالدي عقد 

نمــع األخــد ســى ا ع اــار ن ــائج المــؤ مر الثــامن لــنزراء  جــارة ا  حــاد مــن  جــل  -
 .0222ديسمار  2سى  لالم نسط الدي عقد سى ارنكس

نمــع األخــد ســى ا ع اــار ن ــائج دراســة منظمــة ال  ــانن ا ق دــادي نال نميــة حــنل  -
 .0222، "جيات الخرنجاإلدتح ناس را ي: األزمة المالية"

ــالمي - ــدنلي الخــام اا ســ قرار المــالي ال  ــد ال ــر دــندن  النق ــى  قري : نااإلشــارة إل
 .0242األسنا  المالية، يناير   طنرات
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دــندن  النقــد نمــع مراعــاة المــؤ مر الــدي نظمــه كــل مــن م هــد ال نميــة الكــنري ن  -
: د ال ـالميإعـادة انـاء ا ق دـاحـنل  سـينل، كنريـاا 0242ساراير  01سي  الدنلي

ـــة ســـي ا ق دـــادات الم قدمـــةإعـــادة اســـ را يجية  الـــى  السياســـات الماليـــة نالنقدي
 .طاي  ها

نمـــع األخـــد ســـى ا ع اـــار ن ـــائج ا ج مـــاع الســـنني للمن ـــدى ا ق دـــادي ال ـــالمي  -
 .0242يناير  14-02، نالدي عقد سى داسنس، سنيسرا، سى 0242

 : سإن ظهرتانادر ان  ا  ا ق داد ال المي قد  نحي   ن -  

مثـل الـدنل سي كثير من  إيجااياالنا ج المحلي اإلجمالي اد ت  أخد ا جا ا  م د ت -
ســي % 1.2ن لمانيـا، سقـد زاد م ــدل النمـن سـي اليااــان الـى الدـين ناليااـان نسرنســا 

 .0222الراع الثاني ل ام 

 . رؤنس  منال الاننف نزادتحد   حسن سي األسنا  المالية  -

 . المؤسسات المالية خسائراشأن لدنلي  نق ا ه خفض دندن  النقد ا -

 : منهاالكثير من ال حديات،   مامنالكن ما زال 

  مــد علــى الــدعم يزال يــخــر ن  آلا ن  ــا  مــن الــد  اخ تســات ســي م ــدل نــاف  -
 .الدنل  ان هاالمس مد من السياسات ال ي 

 ماعيـة الناجمـة مدـدر لل كـاليف ا ق دـادية نا جال ـن المر فـع م دل الاطالة ي د  -
 . عن األزمة ا ق دادية ال المية

ن  ـا  ا  الثقـة سـي ت س  ادقد اعلى الرغم من اإلشارة إلى  ن مج م ات األعمال ن  -ب 
ا ـــض   شـــناهاال نق ـــات حـــنل  داء ا ق دـــاد ال ـــالمي  ســـإن الـــدنلي، يا ق دـــاد

ن  ــا  ا   إن س اليــةا اــارة  خــرى، ســ. المخــاطر االنســاة الــى ننعيــة النمــن ن نازنــه
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غيـر   د األشد سقرا  نالدنلالنامية  الدنلل سي نسي رسع مس نيات الدخي ا ق داد
 . كاسية

دراكـا اــأن  حــد  -ج  الكســاد " زمــة مماثلـة مثــل الزمــات األ   ــم الـدرنس المســ فادة مــن نا 
ـــي  "ال ظـــيم ـــان س ـــدااير الماكـــر مـــن ال نســـحاب ال ســـ ينات  ـــن  ن ان زمـــة الياا  

للغايــة، خدندــا إدا كــان النظــام المــالي   يــزال  امكلفــال حفيزيــة يمكــن  ن يكــنن 
 .عرضة للمخاطر نالددمات

دا -د  سـي  قـد زاد ال جـز سـي الميزانيـةسـإن  ،ال ـالمي ثـر المزاحمـة خدنا سي ا ع اار   نا 
 ـدا مـن شـأنه  ن ن . من النا ج المحلـي اإلجمـالي %42الم قدمة الى  الدنلا ض 

الناميــة ناألســنا   الــدنلســ ثمار ســي يــؤدي إلــى حــدن  انخفــاض ســي ال منيــل نا 
 . ؤثر على اس دامة النمن سي الف رة المقالةيالناشئة، نسنف 

  كــنن األخيــرة، نلــن  ــدا األزمــة ليســت األنلــى ال ــي يناجههــا ال ــالمنســي حــين  ن  -ه 
نا  فـــا  علـــى رؤيـــة مشـــ ركة  ااآلن ال مـــل علـــى اح ـــناء آثار ـــسإنـــه مـــن المهـــم 

ن عدم  كرار حدن  مثل  دا األزمـات سـي المسـ قال ن ر ياات مؤسسية جادة لضما
 . 

 تا خــدسقــد ، ن ــم إنشــائه لياقــىمهــم جــدا " ا  حــاد مــن  جــل الم نســط" نحيــ   ن -ن 
قائمـة اـأكثر حي   م إعداد  خطنات عملية  امة مند قمة ااريس سي ال ام الماضي

مجـــا ت محـــددة  1 ـــدا المشـــاريع  شـــمل . عليهـــا نالمناسقـــةمشـــرنعا  012مـــن 
نرسـع كفـاءة اسـ خدام الطاقـة ندعـم آليـات   انن اما سي دلف الحفاظ على الايئةلل 

الدـغيرة  المشـرنعاتالحماية المدنية ن طنير ال  ليم ال الي نالاحـ  ال لمـي ندعـم 
 . رجال األعمال على جاناي الم نسطاين نالم نسطة ن  زيز ا  دا ت 

 ـن   ائـة " د مـن  جـل الم نسـطا  حـا"  مام الهامة اتال حدي حد  ن  نمع متحظة -ز 
ــل التزمــ ــد  ــدا المشــاريع ن  ةمــنارد ال مني ــام   ن  دــا ل نفي م احــة للقطــاعين ال 



 4 

 نلـجنـنب الم نسـط، سمـن الضـرنري ال أكـد مـن  ن  ـدا الهـدف  دنلنالخام سـي 
 . األزمة ال المية الحاليةا ي أثر

 ناف نمندجا جديدا ال المية   ني  نه سيكنن  ةإدارة مرحلة ما ا د األزم نحي   ن -ح 
 .للنمن نالقدرة ال ناسسية ي  مد على ا ق داديات القائمة على الم رسة

سي جن ر السياسة األنرنم نسطية ألنـه يشـجع  نجميع  ا ادا  انلما كان ال  ليم  -ط 
سـي  سـ ثمارا نحيـاز لتالضـف ين مـن خـتل  اينعلى ال قارب ا ق دادي نالثقاسي 
نســنف يــؤدي اال ــالي إلــى زيــادة القــدرة ، الم رســة ر س المــال الاشــري نســي مجــال

اإلقليمــي ضــمن ن ال ناسســية للمنطقــة سضــت عــن ال ماســف ا ج مــاعي نا ق دــادي 
 إطار من ال نمية المس دامة؛ 

 ن ال  لــيم المشـ رف  ــن سردــة جيــدة ل اـادل الخاــرات مــن  جــل نمـع ال شــديد علــى  -ي 
دائمـة مـن   سس نلنضعل  ليم، ال غلب على الد ناات ال ي  ناجه عملية  طنير ا

 .مزد رة جل قيام منطقة  نرنم نسطية 

علـى مزيـد  شدد على  ن ادل المزيد من الجهند من  جل ال ندل إلى مج مع قائم  -ف 
ال  لــيم نالاحــ  نا ا كــار  ــي مدــادر رئيســية إن . احاســم مــرا اقــى يم رســة ال مــن

عنامــل  امــة ل حقيــ  نهــا كن  إلــىااإلضــاسة  للنمــن ا ق دــادي نال مالــة نال ناسســية
نلــدلف ، يناغــي لهــا  ن  ســ مر ســي  ن  كــنن ســي . ال ماســف ا ج مــاعي نا ســ قرار

 ؛دلب  ية اس را يجية

اـدءا مـن يغطيهـا ال ـي  الكثيـرة المفـا يمن أ مية   ريـف الـ  لم مـدى الحيـاة ا ن دكر -ل 
نال ـدريب ال  لـيم غيـر النظـامي سـي جميـع مراحـل الحيـاة نال  لـيم  إلـى ال ـامال  ليم 
 ؛المهني

 

 

 :المالية اإلدارة المتوسطية لما بعد األزمة
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ا  حــاد مــن  جــل الم نســط دنرا  امــا ســى ال دــدي لل حــديات  يل ــب  ن  ــدعن إلــى .4
ــة  ــام اأســرع مــا يمكــن ا ق دــادية المشــ ركةن ا ج ماعي ، ن ؤكــد علــى ضــرنرة القي

مجـا ت المشـاريع ا نفيد مشاريع ا  حاد من  جـل الم نسـط ال ـى  ـم  حديـد ا سـى 
الدغيرة نالم نسطة ن طنير األعمال نالنقل نالطاقة نال  لـيم نالشـئنن ا ج ماعيـة، 
ندلف ل شجيع خلـ  سـرم عمـل ن  زيـز ثقـة المسـ ثمرين ن دـحاب ال مـل نال مـال 

 نالمس هلكين سى المنطقة؛

 ة،ا ق دــاديالف الــة لوزمــة  المقانمــةســي درجــة عاليــة  لــهالــدنلي   ــرى  ن ال ــرااط .0
المنطقـة  دنلدعن إلى ال نسي  الشامل ل نفيد اإلجراءات دات الدلة ال ي اد  ها  ن 

ن   اـر الحاجـة ل  زيـز ال  ـانن سـي  ـدا الدـدد دات   ميـة حينيـة  كل علـى حـدا،
الم نسـطية  الـدنلنلكـن  يضـا اـين  الم نسـط، جـل ا  حاد من ليس سقط سي إطار 

 ؛كل على حداالشريكة 

إدـتح الهيكـل المـالى الـدنلى الـرا ن سـى إطـار مناقشـات  نريه من الضـر ؤكد  نن  .1
 يسـير  طـنير ا ا كـارات الماليـة السـليمة ال ـي  ـدعم ا ق دـاد ل مجمنعة ال شـرين

 كاـر قـدر ممكـن مـن الف اليـة نالكفـاءة سـي اإلشـراف علـى ضـمان يجـب ن . الحقيقي
دـتح  نظيمية نالمزيد ال دااير الناضحة ن القناعد ال: القطاع المالي من الشـفاسية نا 

نعـتنة علـى دلـف، سـإن سـرض .  منر  ساسية لكفاءة األسنا  المالية  ياإلشراف 
، إدا  مــت المناسقــة عليهــا علــى المســ نى الــدنلى، ضــرياة علــى الم ــامتت الماليــة

 ؛اس قرار األسنا  المالية سا م سي  حسيني

دـديقة ألعمـال الا سـهيل سـيكنن لخـرنج مـن األزمـة الحاليـة  حد طـر  ا ن  رىن  .1
نخفــض األعاــاء اإلداريــة ناإلســراع ســي اســ ي اب  الرااطــة الانيــة ال ح يــةن للايئــة 
سضت عن خل  سرم م كاسئة حي  يمكن للشـركات  ن   نـاسس  ،تا كاراتلالسن  

سليمة نالستمة نال مالة نالم ايير ا ج ماعيـة الايئة الالحفاظ على سي الجندة مع 
 ؛س هلكين ناألعمال ال جاريةال ي  فيد ال مال نالم
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 نفيد خطط ا ن  ا  ال ي  دعم ال مل التئ   ساعد سي الحفاظ علـى ن   رف اأن  .1
 ـــدعن إلـــى ااإلضـــاسة إلـــى دلـــف، . ال مالـــة ن حـــدد  نلنيـــات النمـــن نســـرم ال مـــل

سي  نسير الدخل نالحماية ا ج ماعية ندعم ال دريب لل اطلين عن ال مـل ا س مرار 
؛ ن در على الحاجة إلـى  حسـين ال ـدريب ثر عرضة لخطر الاطالةناألشخام األك

مكانيات ال دريب ال حنيلي المهني  المهني مدى الحياة نا 

الماليـة  األزمـة  سـاابلدراسـة  دنلـي ارلمـانيمـؤ مر  عقـد شدد على الحاجة إلـى ن  .1
ا المحانر الرئيسية لهـد حي    د .ن أثير ا على النظام ا ق دادي ال المي ال المية

 :المؤ مر  ي

 ؛إدتح  يكل اإلدارة المالية سي مؤسسات اري نن نندز -

 ؛جديدال  م سمات النظام المالي الدنلي  -

 ؛ ائ   مام ال جارة الدنليةكنضع آليات ل فادي ال دااير الحمائية  -

اآلثار ا ج ماعية لوزمة ا ق دادية، اما سي دلف اآلليات التزمة لرسع مسـ نى  -
 ؛الفقر نالحد من ال شغيل

 ؛النامية الدنلآليات ال  انن ل حفيز الطلب سي  -

كــنن نقطــة الــدخنل الــى اق دــاد ي حــ  علــى  ن الخــرنج مــن األزمــة يجــب  ن ن  .2
 ة نا ق داد القائم على الم رسـة ناألكثـرلايئالمراعى لالمس دام ن ا ج ماعي السن  
يدعمـــه  نحيـــ  ان ا زد ـــار؛اكاملهاســـي المنطقـــة األنرنم نســـطية  خضـــرةن  دكـــاء  

 ا ا كارنا س خدام ا كثر كفاءة للمنارد؛

لسياسات سـيكنن عـامت رئيسـيا سـي نجـاح عمليـة ل سا  الدنلي ن ؤكد على  ن ا   .1
ن  ـا  سـي األنليـة لت  المؤشـرات على الرغم من اخـ تف ندلف. من األزمة الخرنج
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 معنــد قيــااخـ تف الظــرنف الخادــة اكـل الــد دنرا  كاـر يل ــب  نحيـ الــدنل ا ـض 
 ؛اتالسياس انضعالسلطات 

ـــد مـــن ا رحـــب ن  .2 ـــدي  حرز ـــه ال دي ـــدنلاإلدـــتحات ال جاريـــة نال قـــدم الكايـــر ال  ال
الشريكة لمنادلة  الدنل دعن ن الم نسطية الشريكة سي  خفيض الرسنم الجمركية؛ 

 قليل الحـناجز غيـر الجمركيـة علـى  ؤدي اشكل  ساسي الى  ح ى اإلدتحات دا 
اــين مثـل  ساســا م ينـا ل نميـة ال كامـل اإلقليمـي    غـادير يـةقن ـرى  ن ا فا ؛ال جـارة
سي  ينل شمل جميع الشركاء المؤ ل ن م دن نه يناغي  ن  نفد االكامل  الجننب دنل

 ؛منطقة الم نسط

منطقــة ل مهــمالجنــنب  نمف ــاح آخــر  دنلال كامــل اإلقليمــي اــين  ن ن شــدد علــى  .42
 فاقــات ال جــارة الحــرة ســي منطقــة شــاكة ا، ن ح ــاج ال جــارة الحــرة األنرنم نســطية

 حقا من ختل  جانز ال جـارة سـي السـلع ل غطيـة  ن  زيز ا اس كمالهاالم نسط إلى 
نالشــركاء دعن ا  حــاد األنرناــي كمــا  ــ ؛الخــدمات نا ســ ثمار نالقضــايا ال نظيميــة

ا فاقيـات الشـراكة األنرنم نسـطية ال جـارة سـي  اال دريج اند نا ن يحنلالم نسطيين 
  ؛ةنشامل ةا فاقيات  جارة حرة عميقإلى لحالية ا

 ـدا ن ، " الجـار إسقـار" ـيسـمى اـ امـا ن ال ـدااير الحمائيـة  مثـل  هديـدا ن شدد على  .44
 خـد ا  الحاجة إلى إنشاء آلية مراقاة ل قييم ال دااير الم دلة اال جارة ال ي اير اط 
دــدار  قــارير دنريــة نم اا ــة  طــنر األزمــة الماليــة ن ثر ــا علــى ال جــارةالــدنل  ؛، نا 
اأن كل ال دااير الم  لقة اال جارة يجب  ن  ح رم القناعد ال ى قرر ها منظمة  ن دكر

 ال جارة ال المية؛ 

ز يـحف الم نسطية الشريكة لم اا ة اإلدتحات الهيكلية الهادسـة إلـى  الدنلدعن ن  .40
 :ال الي الخام، نانجه خام  حسين ن اسيط نمية القطاع 

 ؛اإلداريالرن ين  نفيد ال قند ال ي  أخد  كثر من عامين سي الم نسط اساب (  
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االنسـاة للمؤسسـات  كايـرةالحدنل على ا ئ مان الدي   يـزال محـدندا ادرجـة ( ب
ننظــرا ل ــدم كفايــة  الانــنف  طلاهــاالدــغيرة نالم نســطة اســاب الضــمانات ال ــي 

 مادات المقدمة للشركات الدغيرة؛ا ع 

مســ قر نشــفاف مــن  جــل  حمايــة المســ ثمرين الــدين يــدعنن إلــى إطــار قــاننني( ج
 . س ثمارالخام اا م ا خاد قرار 

هو أكثر   ندماج المس دام سي سن  ال مل ان   دعيم سرم ال شغيلشدد على  ن ن  .41

 نيحقــ  ،يــة النمــنم اننع نيهــ اال دالــة ي ســملضــمان نمــن مســ دام  الوسررل ف اللل رر 
 ؛المساناة اين الجنسين سي سن  ال مل

الدغيرة نالم نسطة كمحرف للنمن ا ق دادي نال مالة  المشاريعن شدد على   مية  .41
، سي إطار ا  حاد من  جل الم نسـط، ضرنرة القيامعلى  ن ؤكدنال خطيط المكاني، 

ـــال ا ـــادرة  طـــنير األعم ـــد ما ـــيم اح يالم نســـطية،  نفي ـــ   قي ـــدا عـــن طري اجـــات  
مـداد الشركات، ننضع الحلـنل خـدمات ماليـة  علـى شـكلالمنارد اـ ـدا الكيانـات ، نا 

  .نغير مالية

لزيـــادة ال  ـــانن اـــين ا  حـــادات ال جاريـــة ســـي ا  حـــاد األنرناـــي نالـــدنل  ن ـــدعن .41
ــــن خــــتل ا حــــاد المشــــاريع  ــــااع لت حــــاد مــــن  جــــل الشــــريكة ، م الم نســــط ال 

BUSINESSMED  ا ق دـــادية "  سضـــل الممارســـات"نشـــر  انـــى ن ، ن  ســـيما
 مشــاريع، مــن  جــل   زيــز ال قــارب نال كامــل اــين نا ج ماعيــة الخادــة االمشــاريع 

طلــــب مــــن المفنضــــية األنرنايــــة نالــــدنل ن دنل ا  حــــاد مــــن  جــــل الم نســــط ؛ 
لمســـؤنلة عـــن  نفيـــد امـــد مجمنعـــة ال  ـــانن الدـــناعي  ن  الم نســـطية الشـــريكة 

الدــغيرة  المشــاريعإلــى المنظمــات ال ــي  مثــل  لمشــاريعلم نســطي األنرن الميثــا  
ن طنير  إزالة الحناجز  مام نمنال ى  مكن من داة  ن األنالم نسطة، احي  يدا  

 ؛المشاريع الدغيرة نالم نسطة
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ــ .41 الم نســط مــن خــتل  دنلســي  اءإن ــاج الغــد ســي ع نســالإلــى الحاجــة إلــى  دعنن 
ن كثيـف  زراعـي ن  زيـز ال نميـة الريفيـة شجيع ا س ثمار ناإلن اجيـة سـي القطـاع ال

ـــة ـــة لضـــمان ال نميـــة  ؛الاحـــن  الزراعي ـــى سياســـة زراعي ن دـــر علـــى الحاجـــة إل
ندلـف لضـمان ا سـ خدام . المس دامة ن  ااع الطـر  الدـحيحة   سـ خدام الميـاا 

ــى ، نل حقيــ   ــاظ عل ــل للمــنارد الطاي يــة ، نل حــدي  ال شــغيل الزراعــى نالحف األمث
 ؛ىاألمن الغدائ

إنشـاء دـندن  خـام لل نميـة  نسى إطار ن ائج قمة مجمنعة ال شرين  تحظ سكـرة .62
ألن  نــاف حاجــة ملحــة ، الدنليــة نا ســ ثمار ســي الزراعــة ســي المنــاط  األكثــر سقــرا

 اآلثــار الســلايةللمضــي قــدما ســي مســألة ا ســ ثمار ســي القطــاع الزراعــي للحــد مــن 
 ؛لفقر ن حقي  األمن الغدائيل

٪ مــن النــا ج  0.2ميــة ال ــزام الــدنل الم قدمــة ا خدــيم نســاة    علــى شــدد ن  .61
الناميــة، ااإلضــاسة إلــى  الــدنللمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية إلــى لالقــنمي اإلجمــالي 

ا ـض  حيـ   ن .نمـنا الدنل٪ من النا ج القنمي اإلجمالي ألقل  0.70 -٪  0.62
ا  حـــاد س. لنضـــ ت جـــدانل زمنيـــة للنســـاء اال زاما هـــا علـــى المـــدى الطنيـــ الـــدنل

٪ مــن النــا ج القــنمي  0.21األنرناــي، علــى ســايل المثــال، ناســ  علــى  خدــيم 
٪ احلـنل عـام  0.2، ن  7060اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسـمية احلـنل عـام 

7062. 

دول الالتعليم وتنمية رأس المال البشري في 

 األورومتوسطية

 ؤيـد سكـرة    كـنن اخ يـارا؛ ن  سـي  نقـات األزمـات سـإن رنح الماـادرة ه ؤكد علـى  نـ .62
سـي نقـت ماكـر مـع ادايـة منـا ج )ثقاسـة رنح الماـادرة سـي المنـا ج ال  ليميـة  دمج

األعمال على المشاركة انشاط سي  دميم المناد ال  ليمية  عالم شجع ن  ؛(ا ا دائي
 ؛على رنح الماادرة ل كنن م احة سي جميع مس نيات ال  ليم
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 الـدكنر ناإلنـا إن  سـاني الفـرم  مـام : يم ا ا ـدائيدنر ال  لـ  ميـة  علىن ؤكد  .70
 المجـاني دي الننعيـة الجيـدة نالم ـاح علـى ال  لـيم ا ا ـدائي اإللزامـيسي الحدنل 

، للجميــع يجــب  ن يكــنن  حــد   ــداسنا الرئيســية  مشــيا مــع   ــداف األلفيــة لل نميــة
 عــدادســي إ نقــع حــدن    ــانن خــام نمــن الضــرنري ســي  ــدا ا  جــاا  يضــا  ن ن 

 ؛الم لمين

ال سرب من المـدارس، نخادـة سـي مراحـل ال  لـيم  مكاسحة شدد على الحاجة إلى ن  .76
نالحاجـة الـى غلـ  الفجـنة اـين المنـاط  الريفيـة  اإلنـا   ليم ا ا دائي نالثانني، ن 

 نالحضرية؛

مراقاــة الجــندة لمقارنــة  نظــم إلنشــاءالم نســطية الشــريكة  الــدنلدعن إلــى دعــم ن ــ .77
 ع ماد؛ا ن 

. منحـد ل حســين ال  لــيم ســي منطقــة الم نســط إطــار إيجــادلــى إالحاجــة  دعن إلــىن ـ .72
رسـمي ارنـامج  نـاف ارنـامج منحـد لانـاء القـدرات ناإلمكانـات، ن  يكننأن ا ن ندي

 ؛ لم نسطاجام ات سي منطقة المنحد للدراسة سي 

طنيلـة األجـل ل حسـين ننعيـة نالالم نسـطة  الاـرامج شدد على الحاجة إلـى  نميـة ن  .01
ل  ليم، خادة سي المراحل الماكرة، مع ال ركيز على   ليم اللغات نعلنم الكماين ر، ا

نمحن األمية، ن دكر اأن اماد   ن ال  ليم  ن  سضل نسيلة  نف اح عقـنل الشـااب 
 ؛على الثقاسات األجناية نالش نب

يمهد  حي ، (رياض األطفال)مرحلة ما قال المدرسة سي  شدد على   مية ال  ليم ن  .01
مهـارات ، يمكـن اك شـاف سـي  ـدا المرحلـة. الطري  ل رسيخ قناعد ال فكير ناإلاـداع

 ؛ اإلاداع نا ا كار ن طنير ا
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سـي  أ يـل الشـااب سـي منطقـة زيادة ا س ثمار من الضرنري  ؤكد على حقيقة  نه  .01
نكـدلف جننب الم نسط من  جل زيادة سردهم سي سـن  ال مـل سـي الـد م األدـلي 

 ؛ الشمال دنلسي 

نلكـن  يضـا  نا ا كـاراألساسـية  دعن إلى ا س ثمار ليس سقط سي مجـال الاحـن ن  .02
، ال ي  ساعد على ناناء القدرات سى مجال الاحن  ال اارة للقنميات، نال كننلنجيات

نيناغــي ال شــديد اشــكل خــام علــى ا ا كــارات الشــمال نالجنــنب ســد الفجــنة اــين 
 ؛الايئية

 اإلدـتح لـدعمالماـادرات  ، إلـى  طـنيريم ال ـاليإدـتح ال  لـ ، اـال نازي مـعدعنن  .01
؛ ن ـدكر اأ ميـة دعـم نال ـدريبالفنـى نالمهنـى القائم على السن  سي مجال ال  ليم 

مكانيات ال دريب ال حنيلين حسين ال دريب المه  ؛المهنى نى مدى الحياة، نا 

اسـدة سي إطار ن ةنرنم نسطياأل لمن  الدراسية ارامج ادعن ل حسين المشاركة سي ن  .72
ارنامج ايراسمنس منندنس، اما سي دلف مـن خـتل  ـنسير إطـار لال  انن الخارجي 

 ؛زيادة المشاركةا كثر مرننة ندراسة إمكانيات ال منيل المش رف للسماح 

 أســـف ل ـــدم نجـــند م رســـة اـــين شـــااب الاحـــر الم نســـط اـــالارامج الرا نـــة لطـــتب  .20
كفـاءة عـن اـرامج مثـل ارنـامج الا ثات؛ ن ؤكد على الحاجة لم لنمات  سضل ن كثـر 

نارنــامج ااــن رشــد ال ــى   طــى الشــااب علــى كــل مــن ضــف ى  ايراســمنس مننــدنس
الم نسط سردة الدراسة سى دنلة  جنايـة ؛ ن ـدعن إلـى   زيـز  ـدا الاـرامج؛ ن ـدكر 
اأن مثل  دا الاـرامج ال  ليميـة  سـاعد علـى سـد الفجـنة اـين الـدنل ن مثـل ردـيدا 

  كايرا لهؤ ء الطتب؛

المشــ ركة ن الاــرامج الاحثيــة ناألنلنيــات المنســقة  نســيقا جيــدا،  ن ؤكــد علــى   ميــة .26
 نطــني علــى  نلنيــات مشــ ركة  ال ــيالاحــن   ســيمنطقــة الم نســط علــى مســ نى 

 ؛ن نسي  ال نفيد نال قييم المش رف
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مــن  جــل المنف ــة الجنــنب  ندنلدعن الــى  نســي   نثــ  اــين ا  حــاد األنرناــي ن ــ .27
ال لـنم نال كننلنجيـا نغير ـا مـن مجـا ت  سـي ف اين سياسة ال  انن، نكدلالم اادلة

اليـه مـن خـتل من ـديات  يسـ ال يـ م دا ال نسـي  يجـب  ن إن . ال تقات الخارجية
 ؛الشريكة اين الدنلماادرات م  ددة األطراف، نكدلف سي ال  انن الثنائي ن 

الارنـامج لشـريكة سـي دعن الى مشاركة الـدنل الم نسـطية ا؛ ن  نقل الااحثين ن ؤيد .22
 اإلطاري السااع؛

ضـمان مـع منحـد نمف ـنح للاـاحثين،  م نسـطي نرن  عمـل سـن  ن شدد على إقامة .23
الشــااب المن ــنب  الشــريكة نجـدب  نراـا نالــدنلداخــل حريـة حركــة س الـة نمأمننــة 

ــىنالنســاء المن ناــات  ــب اــدل الجهــند علــى جميــع ن . نظــائف الاحــ  إل  ــدا ي طل
ــة مــن جانــب ن ال ــام نالخــام ن المســ نيات ســي القطــاعي ــة نالنطني  اإلدارات المحلي

 م نسطية؛ناألنرن 

 ال لمـيالجننب ل  زيـز الاحـ   لدنلعلى ضرنرة  نسير ما يكفي من األمنال ن ؤكد  .22
 المالية؛  ميزانيا هانرسع نساة اإلنفا  دات الدلة سي 

 خاد   دة جميع الحكنمات نالجهات المانحة ناألمم الم ح إاتغشدد على ضرنرة ن  .21
 عــادة ســ   الحــدند نالم ــاار؛  إســرائيلعمــار غــزة نالضــغط علــى إخطــنات  عــادة 
حركة اـين الجام ـات سـي غـزة نالضـفة الغرايـة، نكـدلف ال مـل من الل مكين الطتب 

 انشاط من  جل ضمان مس نى كاف من ال  ليم سي األراضي الفلسطينية؛

ــنجى مــن  جــل انشــاء مراكــز  .22 ــدعم ال طــنر ال كننل ــز ال لمــى ن نشــاء شــاكة   لل مي
 ؛ الك رننية

 ؤكد على الدنر األساسـى الـدى عهـد اـه ا  حـاد مـن  جـل الم نسـط إلـى الجام ـة  .21
اهــــدف   زيــــز ال قــــارب اــــين شــــمال نجنــــنب الاحــــر  EMUNIاألنرنم نســــطية 

الم نسط من ختل الثقاسة نال  ليم لنقـل ال كننلنجيـا نالم رسـة، سضـت عـن ال  ـانن 
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  ليم ال الى نال دريب ن اادل المج مع الجام ي على الجاناين؛ ن رحـب سى  احا  ال
اال زام الجم ية الارلمانية األنرنم نسطية اهـدا الغايـة عـن طريـ  إنشـاء مجمنعـة 

ـــااع نشـــاط EMUNIعمـــل خادـــة االجام ـــة األنرنم نســـطية  ـــى ســـنف    ، نال 
ــيم ال ــالى الجام ــة ن مكنهــا مــن  حقيــ   ــدف إنشــاء منطقــة  نرنم نســطية لل   ل

لـدعم  حقيـ    ـداف سياسية نماليـة قنيـة  الحاجة الي مظلة مع  .نال لنم نالاح 
 ؛الجام ة سي جميع الالدان األنرنم نسطية

ه؛ شمال الىمن جننب الم نسط  ال قنلعلى ضرنرة ال ددي لمسألة  جرة   شددن  .22
 دنل   حــن ال لمــاء علــى ال ــندة إلــى الــدانهم األدــلية  ن لنقــل خاــرا هم؛  ن شــجع
المهـاجرين   ـاعلماءاسـ  ادة  نسير المنـا  الـتزم لداـداع نا ا كـار ن  على الجننب

 سي الجننب؛  النمن دعيم من ختل 
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مارس  41ن 41م اا ة للمناقشة ال ى جرت  ثناء الجلسة ال امة ال ى عقدت ينمى  -
راكة األنرنم نسطى سى عمان اشأن النظر سى إمكانية  حنيل مرس  ا س ثمار نالش 0242

(FEMIP)  إلى  نديات اللجنة ( 02ن  42)إلى انف  نرنم نسطى،  ضيفت الفقر ان
 .ا ق دادية ، اندفهما ن يجة  نسيقية للمناقشات المطنلة 

نالغرض من  دا المدكرة ال نضيحية  ى ال حديد اكل دقة لدطار نالخطنط الرئيسية ال ى  -
 .لقضية يؤيد ا األعضاء سيما ي  ل  اهدا ا

نقد  م  نسيع إطار المناقشات اإضاسة الماادرات الحالية ال ى  هدف إلى  قييم سردة  -
 حليل لجنة خاراء : إنشاء انف مخدم ل منيل ال نمية المش ركة سى منطقة الم نسط 

مراج ة "؛  0242يننين  2ا  حاد من  جل الم نسط ال ى س قدم سى قمة ا  حاد سى  
اما سى دلف  نديات  حسين  نشطة انف " EIBس ثمار األنراى من دف المدة لانف ا 

 .ا س ثمار األنراى خارج ا  حاد األنراى 
آلية  سهيل ا س ثمار نالشراكة األنرنم نسطية "جرت مناقشات مكثفة على اق راح  حنيل  -

FEMIP " إلى انف  نرنم نسطى لل نمية  ، امثااة سرع لانف ا س ثمار األنراى ، نالدى
من ر س المال نال ى يناغى  ن  مثل نساة % 14سا م سيه انف ا س ثمار األنراى انساة ي

  :على النحن ال الى األخرى حددا من الشركاء سى شمال نجننب الم نسط % 12الـ 
 

o آلية  سهيل ا س ثمار نالشراكة األنرنم نسطية "قد يؤدى  حنيلFEMIP " إلى انف
اريع ، حي   ن جزءا من ر س المال سيس خدم سى إلى  قليل األمنال المخددة للمش

 .  إدارة الانف 
o  آلية  سهيل ا س ثمار نالشراكة األنرنم نسطية " مثلFEMIP " قيمة مضاسة

 نليس ثمة ساب ل غيير  يكلها  ن نظيف ها 

 مذكرة توضيحية 

 ن ـــــــم

رئيس اللجنة االقتصادية فى الجمعية 

 ة األورومتوسطيةالبرلماني
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o  ا ف  غالاية األعضاء من دنل حنض الم نسط على   مية نجند آلية مالية ل منيل
الم نسط نعلى  ن  جل ا  فا  عليها سي إطار ا  حاد من المشرنعات ال ي  م 

 . كنن األنلنية إلنشاء الانف األنرنم نسطي
o  إن  ناف شاه إجماع من م ظم األعضاء على   مية نجند الانف كآلية مس قلة عن

نقد  كد رئيس " . FEMIPآلية  سهيل ا س ثمار نالشراكة األنرنم نسطية "
يس الدنرة الحالية للجم ية الارلمانية األنرنم نسطية، على الارلمان اإليطالي ن ن رئ

ن  دا المطلب ي طلب ال فكير الجاد  .األ مية الخادة للانف، نا 
o  يح اج إنشاء الانف األنرنم نسطي إلى دراسة م كاملة عنه نسي  دا السيا  نن ظر

للنظر  الدراسة ال ي  قنم اها مجمنعة ال مل ال ي شكلها الرئيس الفرنسي ساركنزي
سي إنشاء الانف نال ائد منه ناألساس الدي سي م اناء عليه  نزيع الحدم سي ر س 

 .المال ال ي سي ر ب عليها الثقل سي ا خاد القرارات

 
 * * *ــــ * * * 

 


