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 الجمعية البرلمانية األورومتوسطية

 
 .م2005 تشرین الثاني 20اط بتاریخ  في الربةالمتبنا بناءا على التوصية -
 .شبونةم في ل2006 آانون الثاني 30 المنعقد في اجتماع اللجنةبناءا على  -
 

 :حول التعليم 
 

 طور في المنطقة،   یحول دون الت في البلدان في الجنوب عائق       األميةتعتبر أن نسبة   -1
ق   ي وتؤمن أن تحسين أنظمة التعليم والتدریب ینبغي أن یكون أولویة وشرطًا الزمًا لتحق       

، وینبغي من اجل تحقيق ذلك توسيع قاعدة التعليم      التطور االقتصادي في المنطقة     
 . والعالي   وزیادة عدد مدارس التعليم المتوسط   األساسي

 
 التي لها دور فعال في دعم المناطق          حث الدول األعضاء على إنشاء البرامج       ت  -2

االقتصادیة الفقيرة للوصول إلى التعليم الثانوي والجامعي وباألخص للنساء اللواتي تأتي              
  .من خلفية اقتصادیة فقيرة    

 
ضرورة إعادة النظر في مضمون آثير من المناهج التعليمية في الدول          تؤآد على  -3

 عن   اإلیحاءات المتحيزة والمشوهة     االورومتوسطية التي تتضمن آثيرا من الصور و   
یحول دون  مما یكرس مناخ العداء والكراهية فيما بينها و     , بعض األطراف الشرآاء   

 .الشرآاء االورومتوسطين  ات السلمية بين دول    إحراز تقدم ملموس على صعيد العالق     
 

المتدربين والعاملين إذ أن ذلك یضاعف من      على أهمية تبادل البرامج للطالب      تؤآد   -4
   ERASMUS MUNDUSبرامج  دعم رص اآتساب المعرفة ، وتدعو إلى       ف

TEMPUS,                  القائمة، وتعميمها لمستوى التعليم الثانوي، وتحث الدول األعضاء في
 التبادل على المستوى التعليمي   برامج دعمعلى   الجمعية البرلمانية االورومتوسطية   

د على أهمية التبادل على المستوى        واإلرشادي لمعلمي الثانویة وأساتذة الجامعات ، وتؤآ        
 .ن المؤسسات األآادیمية والبحثية    األآادیمي وآذلك بي

المساعدة   ر  مستمر من قبل الشرآاء األوروبيين لتوفي   ملتزا ال ة ضرورة الحاج    تصر على -5
النظام التعليمي في بلدان حوض        من أجل إصالح وتطویر     الضروریة  الفنية  المادیة و 

 .وسطالمت
 

البرلمان    المنطقة االورومتوسطية مع     برلمانات   تدعوو التعليم    أهمية  على تصر -6
 .MEDA ـ تقييم البرامج التعليمية الممولة من قبل ال       إلى  األوروبي

 
  المنطقة االورومتوسطية  تطویر شبكة التعاون البرلماني ما بين دول      على ضرورة    تصر -7

  إقليمية  شبكة  نشاءتدعو أیضا إل وتناغم مع البرامج التعليمية  ل  الوصول من اجل
 الهادفة لتحقيق       للمنظمات الشبابية من اجل الوصول واالرتقاء بالقيم الوطنية والدولية           

 .السالم ،العدالة، المساواة واحترام القانون       
 

القطاع العام لرفع      ة التعاون ما بين القطاع الخاص و          ضرورة إیجاد سبل لتقوی    علىتؤآد -8
 .عليم البشریة العاملة في مجاالت الت       الكفاءات  
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 في اإلجراءات  المشمولة في إطار           دراسة إمكانية إشراك دول الجنوب الشریكة        تقترح -9
 .البرنامج السابع لألبحاث وتطویر التكنولوجيا      

 
یضمن أن   ء صندوق اورومتوسطي للبحث العلمي،    البدء في إنشا  بعين االعتبار  تأخذ -10

آون هدف   على أن  ، تكون الدراسة مشترآة  بين جامعات البلدان األورومتوسطية       
الصندوق دعم الباحثين في الجنوب، وتحسين ظروف عملهم وتطویر آفاءة وأداء                

 .الجامعات، باإلضافة لتنشيط التبادل الثقافي بين آل جامعات المنطقة المتوسطة                 
 
 

  :الحقوق االجتماعيةحول االستقرار االجتماعي و
 

بر أن العمل و     -11 هم بين االستقرار االجتماعي    في الحصول علية عامل م    تساوي الفرص   تعت
دول  ث ال اء، وتح و للنس ا ه رجال آم ادي لل تطور االقتص اء وال ية األعض ي الجمع ف

م    اتير بلدانه ي دس اء ف ية للنس وق االجتماع ى  وضع الحق طية عل ية االورومتوس البرلمان
 .الوطنية

  
 سد دعم دول الجنوب من اجل تحقيق النمو االجتماعي ، والعمل على       تؤآد على ضرورة     -12

ن الشمال والجنوب والحد          ر والحرمان االجتماعي في بلدان الجنوب           الفجوة بي  . من الفق
داد وإعالن صيغة حوض متوسطية ألهداف األلفية         و  وتدعو المفوضية    للتنمية   تدعو إلع

اآل        ن مش انون م ن یع ط والذی وض المتوس عوب ح ادي لش م الم زیادة الدع ية ل األوروب
 .التخلف

 
تدعو دول الشمال لتوفير     لتطبيق قواعد الحاآمية الرشيدة و        األعضاء  تشجع الدول    -13

 .تي تحتاج ذلك ، للوصل لهذا الهدف        المساعدة الفنية للدول ال  
 

   في منطقة جنوب       النمو االقتصادي وخلق وظائف      على أنة من أجل تعزیز    توصي -14
اإلصالحات والوسائل الضروریة لجلب           الء ترآيز أآبر على     إیالمتوسط    حوض  
   األوروبي في المنطقة بما في ذلك تعزیز التعاون الصناعي بين ضفتي          االستثمار

 .حوض المتوسط 
 

إلى احترام آامل لجوهر القوانين العمالية والحقوق االجتماعية األساسية آجزء من          تدعو  -15
 ، وتحث آل   ةسياسة الجوار األوروبي   القيم المشترآة التي تقوم على أساسها الشراآة و   

في الجمعية     عضاء  ى االندماج في خطط العمل وتحث الدول األ      الشرآاء المعنيين عل  
 مع  لية المتعلقة بالحقوق االجتماعية          تطبيق االتفاقيات الدو      ل البرلمانية االورومتوسطية   

 .االحترام الكامل لحقوق المرأة والطفل      
 

الواقعة على       األقل تقدما  الجنوبية الية المخصصة للدول     الم  زیادة االعتمادات ل تدعو -16
هذه البلدان على    أجل مساعدة  من2 وميدا 1 تطبيقا لبرامج ميدا  وسط المتحوض  شاطئ

 .متطورة ها وتقدیم تكنولوجيات   التنمية وتحدیث صناعات    تحمل أعباء عملية   
 

ي    -17 ير األعضاء ف دول غ ي وال اد األوروب دول االتح يرات ل ة التأش تقاللية سياس درك اس ت
نقل ل             ي ، وتؤمن أن حریة الت اد األوروب تطور االقتصادي         االتح ن جانب أساسي لل لعاملي

ى طرفي حوض المتوسط ؛                 ن المجتمعات عل روابط بي تعزیز ال  ویجب تشجيع حریة      ول
طية  راآة االورومتوس ات الش بون حاج ن یل ا للذی ن خصوص نقل العاملي ن أن . ت وتؤم
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نوب نو دول ج ا مواط ي یواجهه عوبات الت وضالص ى  ح ول عل ي الحص ط ف  المتوس
 االجتماعيين مما   ، یخلق عجزا وإحباطا بين الناشطين     لدول األوروبية التأشيرات لدخول ا   

ي االجتماعي بادل الثقاف يا للحوار والت ا دراماتيك ك .  یسبب انقطاع دلذل ى تؤآ نة عل  اللج
رورة نقل       ض مان ت ترابط  لض تعاون وال يات ال ار اتفاق من إط ائم ض تعاون الق ز ال  تعزی
 .العاملين

 
 

ود في بلد          -18 ذل الجه ى ب  المتوسط لدعم القطاع الخاص الذي أصبح دوره         حوض انتدعو إل
ا في مكافحة     ه بطالة  ام  في ضمان وبالتالي مساهمته     نسبة لفرص العمل التي یوفرها،         ال

 .االستقرار االجتماعي
 

ن ب -19 تح  تؤم ن ضرورة ف ية م وار اجتماعي حول التوظيف والسياسات االجتماع اجل ح
يم األوضاع        يل وتقي تحدیات    تحدیدل  تحل ناغم  الرئيسة لت   ال  المتعلقة بمكافحة السياسات  وت

 .الحوار االجتماعي  وظروف العمل والحمایة االجتماعيةالفقر ، التوظيف ، 
 

ا -20 ية  موضوعا حساس بر أن الشؤون االجتماع دول االورومتوسطيةتعت ي ال ذا  ف ي ه ، وف
أن تعمل مع    لجنة الشؤون االقتصادیة والمالية والشؤون االجتماعية والتعليم      السياق فعلى   

ية ومع اللجان ذات الصلة في البرلمانات المختلفة حول هذا الموضوع                  برلمانات الوطن ال
ي تج                   ك حتى یصار إل ادم وذل ام الق ات الع ات ملف تحدید أولوی ر الخطوط األساسية في    ل ذی

 . المستقبليةالحوارات
 
 :طاقةحول ال

 
د  -21 ى تؤآ يةعل او   أهم يغة تع اد ص اء   ن إیج دول األعض ن ال ي ابي ية  ف ية البرلمان لجمع

ي  األورومتوسطية  تعلق بموارد    ف  لدعم استخدام   األعضاءوتدعو آافة الدول    .  الطاقة ما ی
ير ف    ية، والتوف ة بفاعل تخدام يالطاق ة  اس ة والطاق ي   الطاق تعاون ف تجددة وال ذه الم  ه

ول  ا یجب     . الحق تعاون في       یكون  أنآم واألبحاث والمشاریع إلیجاد بدائل   الدراسات    ال
ة وخصوصا أن ارتفاع أسعار النفط له تأثير مباشر على مدى التنمية االقتصادیة    ل لطاق
 . على مستویات المعيشة في دول الشراآةيلتالاوب

 
دول األعضاء في الجمعية البرلمانية االورومتوسطية على                  -22 تماد معظم ال ان اع درك ب ت

ة الخارجية هي في تزاید مستمر وا         ر الطا مصاد  ن الطلب المتزاید على موارد الطاقة ق
ئا إضافيا في طریق المو           جدیدة وتدعو لتطویر طرق. ارد الموجودةالخارجية یضع عب

 .، إلمكانية التأثير مستقبال على وفرة وأسعار الموارد
 

ى إنشاء سوق طاق             -23 الجهود التي تعمل عل  تلك المشاریع   ل مث ة أورومتوسطي ،  ترحب ب
ية  تها لتيسير االندماج التدریجي ما بين أسواق الكهرباء               الفرعية -اإلقليم تم متابع  التي ت

ي                اد األوروب وأسواق الغاز   ,  في دول المشرق العربي ودول المغرب العربي واالتح
نطقة المشرق ومشاریع الطاقة          وخصوصا الطاقة المتجددة  والتي تحظى باهتمام       في م

 .دول المنطقة
 
 

تثما      -24 ي لالس نك األوروب تهجه الب ذي ین يد ال نة بالتقل ب اللج ل  EIB)  (رترح ي تموی ف
ة    ال للطاق تخدام الفع جيع االس تجددة وتش ة الم ادر الطاق تطویر مص اریع ل المش
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طية       راآة االورومتوس تثمار والش رفق االس بل م ن ق تثماریة م هيالت االس (والتس
FEMIP (    بل مصادر ملحوظ من خالل إنشاء     والتي سعت بشكل    MEDA ومن ق

 .ية للمروجين وتعميق أثر المشاریعوحدات إدارة المشاریع إلى تقویة القدرة المؤسس
 

م      -25 طية دع ية االورومتوس ية البرلمان ي الجمع اء ف دول األعض ل ال ن آ نة م ب اللج تطل
بادئ    ة المق     م تدى الطاقة في نيسان           رسياسات الطاق  والمؤتمر  2003رة في اجتماع من

 .2004وفي روما , 2003 أثينا في دى الطاقة األورومتوسطيوزاري لمنتال
 

الجمعية البرلمانية االورومتوسطية  واالتحاد األوروبي ألخذ   الدول األعضاء في  تحث    -26
ام  خطوة  رامج         لألم ير مصادر الطاقة المتجددة و       ) MEDA(  من خالل ب تعزیز توف ل

ية  ة الشمس دا الطاق م تحدی ة ، ودع ية الطاق ية آوی وفعال و،  عمل ية إدارة ووت ز فعال تعزی
ي ناغم المقای ة وت ى الطاق ب عل ائية سالطل ية واإلحص ة المعلومات د واألنظم  والقواع

 . حوض المتوسط شاطئ  جنوب الواقعة على في قطاع الطاقة في الدولةالمستخدم
 

ة  -27 ن للطاق داد آم مان إم و لض ة تدع دادات الطاق تمرار إم المة واس ن وس تعزیز ام ل
ل ال      االورومتوسطية وا   ى تسهيل تموی ن       ل ة بي ية للطاق ية التحت   والجنوب وبين  شمالال بن

نوب وال نوب ، والج و ج زیادة تدع ية ل اعدة الفن ةالمس ا  الهادف تطویر سياس ة ت ل  الطاق
 . للطاقةورومتوسطيةاتبنى أجندة واعية لشراآة  باإلضافة لاالورومتوسطية

 
 . النفطارتفاع أسعار من جراءلدول المتضررة تدعو إلنشاء صندوق من اجل دعم ا -28

 
تعلقة      -29 ية والم يع البيئ ذ المواض ى أن تؤخ و إل نایة    تدع ة بع ى الطاق ب عل خم الطل بتض

 .طریقة مرضيةوب
 

 
 
 
 
 

  :حول التجارة الحرة
 

دول األعضاء في      تدعو  -30 ية االورومتوسطية      ال ية البرلمان  متناغمة  وضع قواعد  ل  الجمع
ة  تجار  وللمنافس ات المؤتم  ةال ى مناقش ن عل وزرا ، مرآزی امس ل تجارة ر الخ ء ال

ذي      يما یتعلق بتطبيق وإآمال     و  ،  24/3/2006 في مراآش      دعق االورومتوسطين وال ف
ام    ول ع طية بحل رة االورومتوس تجارة الح نطقة ال بادل  2010م ز الت ية تعزی  وآيف

    . الجنوب–التجاري بين دول الجنوب 
 

يقة أن المفاوضات الرسمية بدأت ببروتوآول إضافي              لما یتعلق باالتفاقيات   ترحب بحق
بل وزراء التجارة                     تخذ من ق رار الم تثمار والق تحریر تجارة الخدمات واالس رافقة ل الم

ي  يات التقي ع اتفاق جاما م بدء المفاوضات انس رفع  مل راآة ل دول الش رط ل ي ش ي ه  والت
 . صادراتهم

 
اء على  تدعو لتعميق تحریر تجارة الزراعة الآتمال تحقيق منطقة تجارة حرة حقيقية بن           

 . شات ونتائج منظمة التجارة العالميةمناق
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و  -31 رتها      تدع ي أج ة الت يم الدراس ي لتقي اد األوروب س االتح ية ومجل ية األوروب المفوض

نطقة تجارة حرة بعام                 ر االقتصادي واالجتماعي إلنشاء م ة مانشستر حول األث جامع
2010. 

 
و -32 ى تدع تعاو  إل ز ال ية االور   نتعزی ية البرلمان ن الجمع ا بي ية   م طية والمفوض ومتوس

 .األوروبية ورئاسة االتحاد األوروبي بكافة المجاالت وخاصة المجاالت االقتصادیة
 

ى تعزیز التعاو      -33 مع اللجنة الخاصة بشؤون المرأة والتي استحدثت في اجتماع          نتدعو إل
ي        ا ف ية وخصوص تمع والتنم ي المج رأة ف ول دور الم رة ح ي القاه ة ف ية العام الجمع

 .تصادیةالنواحي االق
 

دول       -34 عوب ال ي لش م المال تمراریة الدع رورة اس ى ض يد عل طين التأآ االورومتوس
ال األعضاء ي مج ية  ف ية التحت ناء البن يم والصحة وب ار، التعل م ةاإلش تمراریة  ودع اس

 .الدعم المالي من اإلتحاد األوروبي إلى الشعب الفلسطيني
 

تعزیز االتصا      -35 ن      ل تدعو ل ن البرلمانيي  االقتصادیة ووزراء الخارجية     اللجنة  أعضاء بي
 .لدول الشراآة االورومتوسطية لوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ

 
يات الخاصة     تطویر ال تطالب ب    -36 تثمار المباشر، مع وضع محفزات      ب تشریعات واآلل االس

ة،    تثمارات الخاص يه االس ددة لتوج و دومح واقها   لوتدع تح أس ي لف اد األوروب  االتح
 .مبدأ حریة التجارة  بناءا على سط ،المتولمنتجات دول حوض 

 
بر أن ال     -37 ن دول الشراآة،       البيئي یجب أن ینشئ         تعاونتعت م بالبيئة المائية  مع االهتما بي

 . ومراقبة آمية ونوعية المياهضمن معایير تقيميه مشترآة ،
 

ب  -38 ية تطال راآة تغط دة الش ي و  الصغيرةآالشرآاتمجاالت جدی نطقة الالمتوسطة ف م
 .يةاالورومتوسط

 
اء   -39 ى ضرورة إنش د عل رنتؤآ ي   ب ية ف وارث الطبيع ة الك ل مواجه ن اج امج متناسق م

 .المنطقة األورومتوسطية
 

د  -40 يات الشراآة في تطویر الهياآل اإلنتاجية وا                تؤآ ية إسهام اتفاق ى أهم لصناعية في   عل
 .دول حوض المتوسط

 
دول   تدعو    -41 ي لقطاع       األعضاء االورومتوسطين ، ل     ال تعویض المال ير ال  الدواجن أو   توف

يور     زا الط ار أنفلون ال انتش ي ح زراعة ف ي  ال ا ف رورة ، وخصوص ند الض تعلق ع ما ی
ر اتش          دوى واث اع الع ت، وذلك لتطبيق اإلجراءات ال      1 ان   5بارتف ، وقائية الفعالة  الممي

 .لسيطرة على انتشار أنفلونزا الطيور في المنطقة وذلك ل الرقابة والطوارئسومقایي
 

ى  -42 و إل تكمالتدع ع  اس يات م يق االتفاق راءات للتصدیق وتطب وریا ضمن اإلج ارس  إط
 . الشراآة األورومتوسطية
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