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بیان بشأن 
 الفلسطینیةيألراض ا يفيالوضع االقتصاد

إن اللجنة االقتصادیة التابعة للجمعیة البرلمانیة المتوسطة قلقة للغایة من جراء التأثیر -
، على البنیة التحتیة ، 2009السلبى للھجمات اإلسرائیلیة فى غزة ، فى بدایة عام 

 السیما قطاع التعلیم والصحة واالقتصاد ، وكذلك كافة المؤسسات االجتماعیة ، سواء
ولتخفیف ھذه اآلثار ، توصى اللجنة بمضاعفة الجھود بغرض . الحكومیة أو األھلیة 

القیام بإعادة إعمار كامل ، وكذلك التأكد من عدم تكرار ھذه االنتھاكات مرة أخرى

وتؤكد على أھمیة نتائج بعثة تقصى الحقائق التابعة للجمعیة البرلمانیة األورومتوسطیة -
ونشرھا وعلى التقدیر اإلیجابى للشعب ) 2009 فبرایر 24-23(فى غزة ورام اهللا 

بوترینج ، بصفتھ رئیسا للجمعیة البرلمانیة -الفلسطینى لھذه البعثة ، برئاسة ھانز جرت
.األورومتوسطیة وباعتباره رئیسا للبرلمان األوربى 

ظمات وترحب بنتائج قمة شرم الشیخ وكذلك بالجھود التى بذلتھا الدول العربیة ، والمن-
الدولیة ، واالتحاد األوربى ، والمجتمع الدولى بشكل عام فى توفیر المساعدات اإلنسانیة 

ودعم إعادة اإلعمار االقتصادى ، وإعادة بناء غزة

وترى من األھمیة القصوى تزوید السلطة الفلسطینیة باألدوات والوسائل الالزمة لیس -
ن أیضا لمساعدة االقتصاد الفلسطینى كى فقط إلعادة بناء واستعادة البنیة التحتیة ولك

. یبدأ من جدید 
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االتحاد من أجل المتوسط : مع األخذ في االعتبار اإلعالن المشترك لقمة عملیة برشلونة -
االتحاد من أجل المتوسط ھي : الذي ینص على أن عملیة برشلونة )  یولیو13باریس (

كذلك على مكتسبات عملیة شراكة متعددة األطراف ترتكز على إعالن برشلونة و
برشلونة بما فیھا نتائج كافة االجتماعات الوزاریة، التي ال تزال ساریة المفعول ؛ ومع 
األخذ في االعتبار الھیاكل المؤسسیة الجدیدة التي یقصد منھا زیادة التعاون 
األورومتوسطى، فضال عن المشاریع اإلقلیمیة الھامة التي وافق كافة الشركاء على 

ا، وترحب بتقویة الجانب السیاسى من العالقات بین االتحاد األوربى وشركائھ دعمھ
المتوسطیین ، عن طریق زیادة الملكیة المشتركة ، وعن طریق الرعایة الشاملة 

للمشاریع اإلقلیمیة التى تضم مواطنى المنطقة  ، حتى یمكن أن تزید من واقعیة الشراكة  
ووضوحھا ، 

ر البیان الختامي التي اعتمده وزراء خارجیة المنطقة ومع األخذ في االعتبا-
، وھو البیان الذي 2008 نوفمبر 4-3األورومتوسطیة فى اجتماعھم في مرسیلیا یومي 

، بما فى ذلك الجمعیة "لالتحاد من أجل المتوسط"أكد على دور المؤسسات المنشئة 
یمقراطیة للشراكة، التي ، التي تعزز الشرعیة الد)الجمعیة(البرلمانیة األورومتوسطیة 

تتطلب بعدا برلمانیا قویا، ومن ثم یجب زیادة تعزیز مكانة الجمعیة وتوضیح عملھا 
بشكل أفضل، وذلك مع العمل مع مؤسسات الشراكة األخرى، 

ومع األخذ في االعتبار توصیة الجمعیة البرلمانیة األورومتوسطیة حول دور الجمعیة -
د من أجل المتوسط ، التي اعتمدتھا الجلسة العامة االتحا: داخل عملیة برشلونة 

،2008 أكتوبر 12للجمعیة التى عقدت في األردن یوم 

ومع مراعاة الدعم المالى المستمر الذى یقدمھ االتحاد األوربى لشركائھ المتوسطیین، -
الجوار األوربى " من خالل 2007 ، ومنذ عام (MEDA)أوال من خالل برامج میدا 

 ، والذى كان منحھما من أجل برامج التعاون الثنائى والبرامج (ENPI)" اكةوأداة الشر
اإلقلیمیة  ، 

ومع مراعاة الخطة األوربیة لإلنعاش االقتصادى التى صدق علیھا المجلس األوربى -
 ، والتى توفر إطارا مشتركا لجھود االتحاد األوربى فى 2008 دیسمبر 12 و11یومى 

من إجمالى الناتج المحلى لالتحاد % 1.5ة ، وتتنبأ باستعمال تعاملھ مع األزمات المالی
فى وضع تدابیر لحفز النمو االقتصادى ؛ ومع )  بلیون یورو200حوالى (األوربى 

،2009مراعاة نتیجة االجتماع غیر الرسمى للمجلس األوربى أول مارس 

 ، 2008 نوفمبر 15-14 فى واشنطن یومى 20ومع مراعاة نتائج مؤتمر قمة الـ -
، ولنتائج 2009 دافوس –والقتراحات االجتماع السنوى للمنتدى االقتصادى العالمى 

،2009 فبرایر 14 الذى انعقد فى روما یوم 7اجتماع مجموعة الـ 

منتدى الجنوب من أجل بحر متوسط "وباإلشارة إلى نتائج إعالن طنجة الصادر فى -
 ،2008 نوفمبر 27 فى (MEDDays)جدید 
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رة إلى المبادرة المشتركة التى أعلنھا بنك االستثمار األوربى والبنك الدولى وباإلشا-
 من أجل دعم القطاعات 2009 فبرایر 27والبنك األوربى لإلعمار والتنمیة یوم 

المصرفیة فى وسط وشرق أوربا وتمویل قروض المشاریع التى تضررت من األزمة 
المالیة العالمیة ، 

مبادرة " حول 2007 نوفمبر 13رسالة المفوضیة بتاریخ ومع األخذ في االعتبار -
 ،  (COM(2007)0708)"  أوروبیة لتطویر االئتمان الصغیر لدعم النمو والتشغیل

الذي تضمن توصیات " مسودة تقریر البرلمان األوروبي"ومع األخذ في االعتبار -
" مو والتشغیلمبادرة أوروبیة لتطویر االئتمانات الصغیرة دعما للن"للمفوضیة عن 

(COM (2008)2122(INI) ، 

لنفكر فى "  بعنوان 2008 یونیو 19ومع األخذ في االعتبار رسالة المفوضیة بتاریخ -
الخاص بأوروبا " قانون المشاریع الصغیرة "و " المشاریع الصغیرة أوال

(COM(2008)394)،

ن االئتمان الصغیر ومع األخذ في االعتبار اإلعالنات المكتوبة للبرلمان األوروبي ع-
،(0002/2008) 2008 ینایر 14بتاریخ 

 2008 أبریل 3-2مع مراعاة نتائج المؤتمر الوزاري األورومتوسطي عن السیاحة  فى -
فى فاس؛

ومع مراعاة نتائج المؤتمر الذى عقده المرفق من أجل االستثمار والشراكة -
 فى برلین؛2008 مارس 6 عن السیاحة المستدامة فى (FEMIP)األورومتوسطیة 

نواحى التنمیة اإلقلیمیة " عن 2008 دیسمبر 16ومع مراعاة قرار البرلمان األوربى فى -
؛"لتأثیر السیاحة على المناطق الساحلیة

أجندة لسیاحة أوربیة " بعنوان 2007 أكتوبر 19ومع مراعاة رسالة المفوضیة فى -
؛"دائمة وتنافسیة

سیاسة سیاحیة جدیدة : " بعنوان 2006س  مار17ومع مراعاة رسالة المفوضیة فى -
، ومراعاة قرار البرلمان "نحو شراكة أقوى من أجل السیاحة األوربیة: لالتحاد األوربى

 بشأن ھذا الموضوع؛2007 نوفمبر 29األوربى فى 
وحیث أن األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة قد أصابت جمیع البلدان، ولھا تداعیات - أ

. تصادیة واجتماعیة وال یمكن التنبؤ مسبقا بعمقھا ومداھاعمیقة سیاسیة واق

 تأثیر األزمة المالیة العالمیة لم ینصب على الجانب النقدي فقط من أنوإدراكا - ب
:ممثًال فــيولكن األخطر ھو انتقال عدواھا إلى الجانب الحقیقي لالقتصاد . االقتصاد

.لبطالة في العالمتباطؤ النمو االقتصادي العالمي، وارتفاع معدالت ا-

انخف���اض حرك���ة االس���تثمار المباش���ر عالمًی���ا ومنھ���ا انخف���اض حرك���ة االس���تثمار  -
.المباشر المتجھ إلى دول جنوب وشرق المتوسط
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انخفاض اإلنفاق الكلي في أوروبا وأمریكا یؤثر على تمویل االستثمارات والطل�ب   -
.على الصادرات والسیاحة في دول جنوب وشرق المتوسط

لح����اد ف����ي أس����واق الم����ال العالمی����ة بم����ا فیھ����ا أس����واق دول المنطق����ة  التراج����ع ا-
.األورومتوسطیة

إفالس عدد كبیر من البنوك والمؤسسات المالیة بما فیھا بعض ش�ركات الت�أمین،            -
مم��ا ترت��ب علی��ھ اختف��اء بع��ض ھ��ذه المؤس��سات وان��دماج ال��بعض اآلخ��ر، وقی��ام     

.ا المالیةالحكومات بضخ كمیات كبیرة من السیولة لتغطیة مواقفھ

.تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار البترول والغاز عالمًیا-

.انحسار موجة التضخم وتراجع أسعار العدید من السلع األساسیة-

حیث اتخذت دول العالم العدید من اإلجراءات لمواجھة األزمة والحد من تداعیاتھا - ت
سات لتحفیز الطلب المحلي السلبیة، السیما اعتماد خطط لإلنقاذ المالي، ووضع سیا

وزیادة االستثمار وضمان أموال المودعین في المؤسسات المصرفیة، وتخفیض سعر 
.الفائدة لتحفیز السوق المحلي، واتخاذ إجراءات حمائیة لحمایة الصناعات المحلیة

تؤكد على أن األسباب الرئیسیة لألزمة المالیة العالمیة متعددة ومتشابكة، منھا على - ث
لمثال، األسباب المتعلقة باالقتصاد الكلي كالسیولة المرتفعة،  والقصور في سبیل ا

الفشل الذریع فى تقدیرات المنتجات المھیكلة : الشفافیة ووكاالت التصنیف االئتماني
: وتضارب أسعار الفائدة، واإلفراط فى المضاربات، أسباب تتعلق بحوكمة الشركات

خطأ فى الحوافز : إشرافیة/سباب تنظیمیةضعف حملة األسھم وإدارة المؤسسات، أ
.وقصور فى تنظیم أسواق المشتقات

وحیث أنھا تدرك أن األزمة المالیة قد أظھرت كیف أصبح العالم مترابطا، مما جعل - ج
مقدار وسرعة خسارة الثقة فى أحد أجزاء العالم سرعان ما تؤثر على األسواق 

أنحاء العالم، وھو أمر یثیر القلق المالیة، وتمزق االقتصادات الحقیقیة فى جمیع 
. بحق

ولھذا تثق في . إدراكا بأن البلدان األورومتوسطیة ال تستطیع النمو إال إذا عملت معا- ح
أھمیة اإلسراع في تنفیذ المشروعات ذات األولویة التي اختارھا رؤساء الدول 

ھا أحد والحكومات في إعالن باریس بشأن إنشاء االتحاد من أجل المتوسط باعتبار
آلیات الخروج أو الحد من اآلثار السلبیة لألزمة االقتصادیة العالمیة، ومن الضروري 

.االستمرار في متابعة التقدم المحقق في تنفیذ ھذه المشروعات

فالكساد , حیث أن الصعوبات التى طرحتھا األزمة لیست بالتالى كلھا سلبیة تماما - خ
كما تتیح األزمة للحكومات فرصة , ركاتنایعطینا فرصة إعادة استخدام اقتصادنا وش

.فریدة لتوجیھ األموال العامة نحو تطویر التكنولوجیات الخضراء والطاقة البدیلة
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 أن التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة تمثل أحد األھداف األساسیة لالتحاد واذ تثق فى- د
سطیة المرفق من أجل االستثمار والشراكة األورومتو"أن ومن أجل المتوسط، 

FEMIP " أسس خصیصا لتعزیز ھذه التنمیة من خالل القروض والمشاركة في
حصة رأس المال،

 ینبغى تنفیذ قرار تحویل المرفق إلى بنك أورومتوسطى للتنمیة بشكل ھوحیث أن- ذ
عاجل نظرا ألنھ سیكون أداة ھامة لتعزیز التمویل الصغیر في المنطقة؛

ألھداف األساسیة للمرفق، فقد تم تعلیق وحیث أن تقویة القطاع الخاص ھو أحد ا- ر
فى مایو (وفي ھذا السیاق قام المرفق بدراسة .  الصغیرنأھمیة خاصة على االئتما

 ملیونا من المستفیدین من 40خلصت إلى أنھ فى سوق محتمل یتألف من ) 2008
 مالیین مستفید فى الوقت 9التمویل الصغیر فى منطقة المتوسط ال یتلقى سوى 

دعما من مختلف الفاعلین في القطاع،الحالى 

وحیث أنھ توجد مستویات عالیة من البطالة في المنطقة، مع إعطاء أھمیة خاصة - ز
لبلدان جنوب المتوسط الشریكة، ومع وجود سیناریوھات بارتفاع حاد في ھذه 

األرقام خالل السنوات القلیلة المقبلة،

ر في البلدان األعضاء في االتحاد وحیث أنھ یوجد أیضا طلب ھام على االئتمان الصغی- س
األوروبي ، وتسلیم بشكل عام بأن صعوبة الحصول على األشكال المالئمة للتمویل 

 حاجزا أمام المشاریع الفردیة، وحیث أن االئتمان الصغیر قد یؤدى إلى یمكن أن تعد
ارتفاع تكالیف التشغیل التي تنجم عن صغر حجم القروض،

تمان الصغیر بھ عناصر مبتكرة وذاتیة تتعلق بمنح أو وحیث أن نشاط أعمال االئ- ش
تقییم القروض ویسمح بھا فى الغالب، لیس من أجل تحقیق الربح فحسب، ولكن 
أیضا لخدمة غرض إیجاد تماسك یھدف إلى إعادة إدماج األشخاص المحرومین في 

المجتمع،

الصغیر من متناھى مؤسسات التمویل قد تكون  ،وحیث أن مقدمي االئتمان الصغیر- ص
 أو منظمات یمتلكھا األعضاء أو منظمات ةبین مقدمي الخدمات المالیة غیر الرسمی
أھلیة أو حتى بنوك ادخار وبنوك تجاریة،

 لوزارء مجلس الشئون االقتصادیة والمالیة 2008 أكتوبر 7وحیث أنھ فى اجتماع - ض
، "متوسطاالتحاد من أجل ال: عملیة برشلونة" التابع لـ ECOFIN)اإلیكوفین (

، "لالستثمار والشراكة األورومتوسطیة"الذى عقد باالشتراك مع االجتماع الوزاري 
كانت األھداف األساسیة ھي التعرف على اإلجراءات التي من شأنھا حفز نمو 

وقد تم التركیز على مشاریع معینة تسعى إلى تلبیة . المنطقة األورومتوسطیة
وسطة فى منطقة المتوسط لضمان نموھا، حاجیات تمویل المشاریع الصغیرة والمت

دعم المؤسسات التي تصل ، من األھمیة ظل األزمات المالیة الحالیةحیث أنھ في و
.إلى االقتصاد الحقیقي والتي تركز على التنمیة المحلیة
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 ازدادت أھمیة دعم المؤسسات التي تصل الحالیةوحیث أنھ في ظل األزمات المالیة - ط
والتي تركز على التنمیة المحلیة،إلى االقتصاد الحقیقي 

وحیث أنھ على المستوى األوروبي ، بدأت المفوضیة األوروبیة في أوائل سبتمبر - ظ
 آلیة جدیدة ، تحمل اسم جاسمین EIB مع مجموعة بنك االستثمار األوربى 2008

JASMINE)  في )  في أوروباالتمویل الصغیرالعمل المشترك لدعم مؤسسات ،
الموارد األوربیة المشتركة لمبادرة المشاریع  (JEREMIE   إطار مرفق جیریمي

غرضھا ھو مساعدة مؤسسات التمویل الصغیر كى تدعم و) الصغیرة إلى المتوسطة
وتتبنى أفضل الممارسات في تأسیسھا وإدارتھا وطریقة تشغیلھا حتى تبلغ المعیار 

المنشود للجودة لتكسب مصداقیة في السوق المالي ، 

قضاء على الفقر وتنفیذ األھداف التنمویة لأللفیة وتحسین المساعدات ال وحیث أن ال- ع
یمكن أن تنجح إال  باتخاذ إجراء ملموس لمحاربة عدم المساواة بین الرجل والمرأة، 

ونظرا لدور السیاحة المتنامى وأھمیتھا بمثابة نشاط اقتصادي فى منطقة المتوسط فإنھ - غ
 الناتج المحلى اإلجمالي لھذه الدول فى المنطقة مما یمكن النظر إلیھا بما تساھم بھ فى

 لیس فقطیؤثر على تنمیة مجتمعات منطقة المتوسط ویساھم فى االستقرار االجتماعى، 
مستقبل أفضل لقوة العمل المتزایدة والشابة فى منطقة لكن توفیر المزید من فرص العمل و

، وسوف یكون ھناك د الماضي في العقاسریعشھدت توسعا السیاحة حیث أن والمتوسط؛ 
مزید من ال المتوسط في السوق دون البحرالعقد القادم لزیادة حصة منطقة حاجة في 

. في المنطقةلحساسة اإلضرار بالبیئة ا

وحیث أن السیاحة تمر حالیا بمرحلة صعبة بسبب األزمة المالیة العالمیة والكساد - ف
ت إجراءات فوریة لمنع اآلثار السلبیة االقتصادى، مما نجم عنھ ضرورة أن تتخذ الحكوما

التي یمكن أن یكون لھا أثر سلبي ' الملطفة'التدابیر على المدى القصیر دون اللجوء إلى 
؛دائم

وحیث أن السیاحة قد اجتازت فى العقد الماضى والذى یلیھ توسعا سریعا، ومن ثم فإن - ق
یادة التوتر فى البیئة ھناك حاجة لزیادة حصة منطقة البحر المتوسط فى السوق دون ز

الحساسة للمنطقة؛

 من التحدیات التي تواجھ منطقة البحر المتوسط في مجاالت تغیر المناخ وحیث أن الكثیر- ك
والبیئة ال یمكن التغلب علیھا إال من خالل بذل جھود متضافرة تشمل جمیع الدول المعنیة 

االتحاد من اجل "من خالل وكذلك الجھات الفاعلة من غیر الدول في المنطقة، وال سیما 
 في المنطقة یمكن أن ملموسة، الذي یوفر قوة دافعة جدیدة للعمل ومشاریع "المتوسط
.صناعة السیاحةمنھا تستفید 

ستفید كثیرا من زیادة دور المجتمع المدني یالسیاحة یمكن أن   أن قطاعوحیث- ل
، فضال المستثمرین توجمعیات واتحاداالسیاحة الوطنیة منظمات  وال سیما والمستثمرین

عن الھیئات المشاركة في صناعة السیاحة من أجل تمكینھا من المساھمة في تحدید 
؛دراسة الحلول التي یقترحونھاھا وكذلك  تواجھالتىالمشاكل والمعوقات 
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والسیاحة االبتكاریة واالستثمار فیھما، المتخصصة لتعریف السیاحة ھناك حاجة   أنوحیث- م
التخصص والحد من متوسط بمیزة نسبیة فیھما، وذلك لجنى فوائد حیث تتمتع منطقة ال

 عن الطلب الموسمي؛ ةالناجماآلثار السلبیة 

حسن وكفاءة البنیة األساسیة في بلدان منطقة البحر المتوسط، التي ال تزید من وحیث أن - ن
؛صناعة السیاحة، تعتبر أمرا ضروریا للنمو الدائم لالضغط على البیئة

على وجھ حترار العالمى یشكل تحدیا خطیر لمنطقة البحر المتوسط وحیث أن اال- ه
 في درجة حرارة المنطقة، وانخفاض في سقوط لما یحدثھ من ارتفاعنظرا ، الخصوص

 من  ذلكغیرإلى مدادات المیاه والحصول على إاألمطار، وارتفاع مستویات سطح البحر، 
؛ سط في البحر المتواإلحیائيالتنوع التى تضر باآلثار 

 السمكیة، األنواعمن التلوث، وحمایة وحیث أن ثمة حاجة لزیادة حمایة البحر المتوسط - و
 الطبیعیة، والمناطق الساحلیة، واألنھار، والتنوع البیولوجي، والبیئة الریفیة والبیئات

التي یعتمد ذاتھا تدھور البیئة یضعف الموارد ، فإن والمواقع ذات األھمیة الثقافیة واألثریة
بلد أى  فىلبیئة الطبیعیة والحضریة الجیدة لحالة ال أن وحیث ؛القطاع السیاحيعلیھا 

؛ السیاحإلیھاسعى یلتھیئة بیئة لطیفة تعتبر أمرا جوھریا 

اجلمعیـة الربملانیـة األوروبیـة      بفإن اللجنة االقتـصادیة     
: املتوسطیة

أوال ـ التجاوب املتوسطي مع األزمة االقتصادیة 
:العاملیة 

 تؤكد على ، كما"بالتیسیرات الضریبیة"دعو إلى تنظیم وتقیید نطاق أنشطة ما یسمى وت.1
التضامن بین الدول ف�ى المنطق�ة    تطلب  ت األزمة المالیة واالقتصادیة     مواجھة تداعیات أن  

االتح�اد م�ن أج�ل    "وس�وف ی�ساعد   . ة والدولی� ةالقیام بتنسیق السیاسات والنظم اإلقلیمی    و
 القریبة جغرافیا، غیر أنھ�ا متباین�ة   -االقتصادیة  امل األنشطة   وتكعلى تجمیع   " المتوسط

 حت��ى یمكنھ��ا أن تق��وم بمثاب��ة أرك��ان أساس��یة ف��ى    -ف��ى أص��ولھا االقت��صادیة واإلن��سانیة  
. منطقة إقلیمیة أكثر اتساعا

تؤكد على الحاجة إلى التنسیق الوثیق ب�ین بل�دان ش�اطئى المتوس�ط ، م�ع إعط�اء مرون�ة           .2
ن جن��وب المتوس��ط وذل��ك م��ن أج��ل دع��م القطاع��ات المعرض��ة للخط��ر  أكب��ر لم��ساعدة بل��دا

. والتى فى حاجة للدعم 

تدعو إلى تطویر إطار تنظیمى متماسك متعلق بإدارة األزمة فى المنطقة األورومتوسطیة .3
ھیئ�ة أورومتوس�طیة   "وتدعو اللجنة أیضا إلن�شاء    . وذلك بتبنى نظام فعال لإلنذار المبكر     

". أمین ضد مخاطرھا بین دول المتوسطلتمویل الصادرات والت
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یتطل�ب عل�ى الم�دى     " منطق�ة اقت�صادیة أورومتوس�طیة م�شتركة       "وتؤكد على أن إن�شاء      .4
 دول الجن��وب ف��ى اس��تراتیجیة ل��شبونة، وك��ذلك التوس��ع ف��ى   تالمتوس��ط إدراج اقت��صادیا

یم�ا  تقدیم سیاسات قطاعیة معینة یقوم االتحاد األوربي بتنفیذھا فى دول المتوسط وذلك ف    
.یتعلق بالبحث والتطویر، واالقتصاد والمعرفة

بین المفوضیة األوروبیة والمنظمات " استثمر في المتوسط"وتؤكد على أھمیة مشروع .5
والمب���ادرات األورومتوس���طیة بھ���دف االرتق���اء بحج���م ونوعی���ة االس���تثمارات والتج���ارة    

ة وتح��ث اللجن��ة األورومتوس��طیة والم��ساھمة ف��ي التنمی��ة االقت��صادیة الم��ستدامة للمنطق��
على تبنى خطة إعالمیة تسویقیة للف�رص المتاح�ة لالس�تثمار وتق�وم عل�ى تحدی�د األدوار         

.المختلفة للحكومات ومؤسسات األعمال الخاصة والعامة

وتؤك����د عل����ى أھمی����ة اإلس����راع ف����ي تنفی����ذ م����شروعات البنی����ة األساس����یة ف����ى اإلط����ار    .6
ع االس�تثمار ف�ى المتوس�ط وتحق�ق        األورومتوسطى باعتبارھا أحد اآللیات الالزمة لت�شجی      

.االنطالقة الالزمة لما بعد األزمة

 بحثی��ة أورومتوس��طیة بمثاب��ة دعام��ة   منطق��ةوتطل��ب ف��ى مج��ال البح��ث العلم��ي، إن��شاء    .7
وفى ھذه الحالة .  االبتكار فى منطقة البحر المتوسط القائم علىقتصاداالأساسیة لتشجیع 

تمی���ز وب���رامج  للشاء مراك���ز فعال���ة  ، س���یقوم االتح���اد م���ن أج���ل المتوس���ط بت���شجیع إن���    
. الشركات تتضمن التى ةللتكنولوجیا من خالل الشراك

وت��دعو ل��دعم البل��دان المتوس��طیة باعتب��ار أن االتح��اد األورب��ي م��ن أكب��ر الم��انحین ف��ى         .8
 Overseas Development Assistance" الم��ساعدات اإلنمائی��ة الخارجی��ة  "

(ODA)  ی�د عل�ى التزام�ھ بالوص�ول إل�ى الم�ستویات        ، وتعید اللجن�ة التأك 2007 فى عام
م�ن إجم�الي الن�اتج    % 0.56المستھدفة للمساعدات اإلنمائیة الخارجیة والتى ت�صل إل�ى         

 اللجن��ة الم��انحین  تح��ثكم��ا  . 2015بحل��ول ع��ام  % 0.7 و 2010المحل��ى بحل��ول ع��ام  
. اآلخرین إلى مواصلة العمل نحو ھذه األھداف

، ت فى البلدان الشریكة فى االتحاد من أجل المتوسطوتدعو الى ضرورة تنسیق التشریعا.9
 وتؤكد على أھمیة منطق�ة التج�ارة الح�رة    .وخاصة في القطاعات ذات األولویة لالستثمار 

وع�الوة عل�ى ذل�ك ت�رى أن التباین�ات المتطرف�ة ف�ى           . وتلفت االنتباه إلى أخطار الحمائی�ة       
 . اھات الحمائیة ظروف العمال وفیما یتعلق بالبیئة یمكن أن تشجع االتج

تحذر من عواقب السیاسات الحمائیة التى تستخدمھا بعض الدول والتى تضع أسوارا .10
على نفاذ صادرات الدول األخرى الیھا ومما یؤثر سلبا على االستثمارات المحققة ویرفع 

، وتدعو اللجنة إلى اإلس�راع بالمفاوض�ات ف�ى إط�ار اتفاقی�ات منظم�ة         من معدالت البطالة  
 العالمیة فى جولة الدوحة، على أساس الفرص المتساویة بین  البلدان المتقدم�ة        التجارة

 .والصاعدة والنامیة، ال سیما فیما یتعلق بالقطاع الزراعى
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وتؤكد على أن عولمة النظام المالي یجب أن تستند على عولمة النظام الرقابي، ومما .11
ات أكث��ر فعالی��ة للتعام��ل م��ع  یتطل��ب إع��ادة النظ��ر ف��ي ال��سیاسات الداخلی��ة لتط��ویر سیاس��  

. المخاطر ولیس العمل على تجنبھا

م�ن العوام�ل الرئی�سیة للنظ�ام     باعتبارھم�ا  عل�ى أھمی�ة الم�ساءلة والم�سؤولیة         وتؤكد  .12
 والتى یستخدم المالي العالمي، وأھم ھذه المبادئ ھي إصالح وكاالت التصنیف االئتماني،

 .الصناعة المالیةالتنظیمات المرتبطة بتصنیفھا االئتماني لألغراض التنظیمیة، وكافة 

رفع م�ستوى  تتقویة فعالیة وشرعیة المؤسسات المالیة الدولیة، فیجب أن  تؤكد على   .13
وینبغ�ى  . ضمن أنھا تعكس بشكل كامل التغییرات فى االقتصاد العالمى     تإدارتھا الرشیدة و  

كث�ر فق�را، ص�وت    أن یكون لالقتصادیات الصاعدة والنامیة، بم�ا ف�ى ذل�ك االقت�صادیات األ         
 أن تتم مراجعة نظام الحصص فى صندوق النقد ال�دولى بحل�ول ع�ام          جبوتمثیل أكبر، وی  

 تنفیذ حزمة الحصص وإجراءات التصویت الت�ى ت�م إقرارھ�ا ف�ى أبری�ل             والبد من . 2011
 تعی�ین  م�ع . 2010وینبغى إتمام إصالحات البنك الدولى بحلول ربیع عام  .  بسرعة 2008

مالی���ة الدولی���ة م���ن خ���الل عملی���ات اختی���ار مبنی���ة عل���ى العالنی���ة   رؤس���اء المؤس���سات ال
. والجدارة

وتؤك��د أن ت��دعیم خط��ة الطاق��ة الشم��سیة ف��ي اإلط��ار المتوس��طي تتطل��ب أن تأخ��ذ ف��ي   .14
االعتبار تجربة بنك االستثمار األوروبي في أوروبا من خالل تقدیم التمویل لتكنولوجیات        

. طاقات الجدی�دة والمتج�ددة وكف�اءة الطاق�ة    الطاقة الشمسیة وبصفة خاصة في مجاالت ال    
 یجب أن تلعب دوًرا ھاًما في ھذا FEMIPالمرفق المتوسطي لالستثمار والشراكة وأن

اإلطار لتحقیق التعاون بین المشروعات وبرامج االستثمار المرتبطة بھ�ذه المج�االت ف�ي      
.منطقة المتوسط

ثانی�ا ـ األثر االجتماعي واالقتصادي للتمویل 
صغري على منطقة املتوسطال

االتح�اد م��ن أج�ل المتوس�ط بخ��صوص    : ترح�ب بمقت�رح قم�ة ب��اریس لعملی�ة برش�لونة     .15
مبادرة تنمیة ن�شاط األعم�ال ف�ى منطق�ة المتوس�ط؛ وت�دعم أھ�دافھا ف�ى م�ساعدة الھیئ�ات             

 الت��ى تعم��ل ف��ي مج��ال دع��م الم��شاریع ال��صغیرة ومتوس��طة   ال��شریكةالقائم��ة ف��ي البل��دان 
ی��ات ھ��ذه الم��شاریع، وتحدی��د الحل��ول ال��سیاسیة وتزوی��د ھ��ذه الھیئ��ات  الحج��م بتقی��یم حاج

وبما أن المبادرة تعتمد على مبدأ الملكیة . بموارد على شكل مساعدات فنیة وأدوات مالیة
الم�شتركة وم��ساھمات البل��دان الواقع��ة عل�ى ك��ل م��ن ض��فتي المتوس�ط الت��ي س��تقدم عل��ى     
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ة على أن تشارك بأكبر قدر ممك�ن ف�ي   أساس تطوعي، فإنھا تحث البلدان األورومتوسطی    
ھذه المبادرة؛

 خدام،  وك�ذلك ض�مان االس�ت   اج�راءات ال�سیاسات المختلف�ة   وتؤكد على أھمی�ة تن�سیق       .16
األمث��ل ألف��ضل الممارس��ات داخ��ل وخ��ارج االتح��اد األوروب��ي وم��ن ث��م فإنھ��ا تك��رر طل��ب      

ألوروبی��ة  الموج��ھ للمفوض��یة ا 2007 یولی��و 11البرلم��ان األوروب��ي ف��ي ق��راره بت��اریخ   
لصیاغة خطة للتمویل الصغیر؛

وتؤك��د عل��ى أن الم��شاریع متناھی��ة ال��صغر والم��شاریع ال��صغیرة والمتوس��طة تمث��ل       .17
 ف��ي المنطق��ة األورومتوس��طیة، وم��ن ث��م ف��إن ق��درتھا    اإلنت��اجىالغالبی��ة العظم��ى للن��شاط  

التنافسیة  وقدرتھا عل�ى تحقی�ق انت�شار ع�المي یعتم�دان عل�ى ق�درة ھ�ذه ال�شركات عل�ى                 
وف��ي ھ��ذا ال��سیاق، ف��إن وض��ع أدوات مالی��ة مناس��بة مرتبط��ة ب��النظم    . التوس��ع واالبتك��ار

المالیة المحلیة یعتبر طریقة من طرق مواجھة تحدي النمو في منطقة المتوسط ؛

المرفق من أجل االستثمار والشراكة "ترحب بإنشاء مرفق للتمویل الصغیر في إطار   .18
 ، 2007 مالی��ین ی��ورو ف��ي ع��ام  10ھ   ، وال��ذى خ��صص ل��“FEMIPاألورومتوس��طیة 

وت��دعو إل��ى زی��ادة ھ��ذا ال��صندوق، وفق��ا للنجاح��ات المحقق��ة ف��ي س��یاق دع��م مؤس��سات       
المرف�ق م�ن   " من بلدان جنوب المتوس�ط ال�شریكة ؛ وت�دعم إس�تراتیجیة        الصغیرالتمویل  

 الستھداف عملیات صغیرة الحجم “FEMIPأجل االستثمار والشراكة األورومتوسطیة  
ة مضافة عالیة ، السیما بتدعیم إنشاء مؤسسات للتموی�ل ال�صغیر ی�تم إدارتھ�ا            وذات قیم 

ب��شكل جی��د ، أو بم��ساعدة المؤس��سات القائم��ة عل��ى االن��دماج الت��ام ف��ي القط��اع الم��الي       
وتھدف إلى انخراط القطاع البنكي والمالي بشكل كبیر في التمویل ال�صغیر م�ن      . المحلي  

ادیة واالجتماعیة للتمویل الصغیرة وتطویره ف�ي جمی�ع   أجل زیادة الوعي بالفوائد االقتص  
أنحاء المنطقة ؛ 

اإلیك����وفین (توص����ي ب����أن یخ����صص وزراء مجل����س ال����شئون االقت����صادیة والمالی����ة  .19
(ECOFIN جزءا من األموال "االتحاد من أجل المتوسط: عملیة برشلونة " التابع لـ ،

ة ، وذلك لالئتمان متناھى الصغر  عقب األزمة المالیة العالمیالمالیةالموجھة للمؤسسات 
والقروض الصغیرة

تشجع جھود مبادرة جاسمین في دعم مؤسسات التمویل الصغیر في أوروب�ا وعملھ�ا     .20
نحو صیاغة مدونة لحسن ال�سلوك م�ن أج�ل إع�ادة تأس�یس الثق�ة ، وتطل�ب م�ن األجھ�زة           

لم�شتركة ف�ي    ا- بنك االس�تثمار األوروب�ي والبرلم�ان األوروب�ي والمفوض�یة             -األوروبیة  
اآللی�ة إل�ى جان�ب البن�وك الخاص��ة والھیئ�ات األخ�رى المعنی�ة بالتع�اون م�ع األجھ��زة          ھ�ذه  

المتخصصة فى البلدان المتوسطیة الجنوبیة أن تقوم بتحلیل إمكانیة التوس�ع ف�ى مب�ادرة             
جاسمین فى المنطقة األورومتوس�طیة بوص�فھا ج�زءا م�ن جھ�ود تأس�یس ش�بكات تكام�ل             

إقلیمیة ؛
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والموج�ودة بالفع�ل   ( تقوم المراكز الخاصة التي یدعمھا االتحاد األوروبي     توصي بأن .21
بمساعدة ودعم المھ�اجرین ال�ذین یتق�دمون    ) في عدد من البلدان خارج االتحاد األوروبي    

 األوروب�ي، وذل�ك إذا ك�ان غرض�ھم یمت�د لی�شمل أدوات ودع�م        االتح�اد بطلبات للمجئ إلى  
ض صغیرة في بلدانھم األم، والحصول على قرو ذاتیاتشغیل أنفسھم

تؤكد على أن الجھود المتضافرة لدعم الحصول المتزاید على التمویل الصغیر وتنظیم .22
 في تحسین اإلط�ار المؤس�سى للت�شغیل ال�ذاتي والم�شاریع      ستساھمالقطاع تنظیما مالئما   

ال��صغیرة؛ وتؤی��د أی��ضا ال��رأي القائ��ل بأن��ھ بھ��ذه الطریق��ة یمكنن��ا ص��یاغة حل��ول لتمك��ین      
ش��خاص الع��اطلین وال��ذین یتلق��ون م��ساعدات اجتماعی��ة، م��ع إعط��اء الن��ساء اھتمام��ا      األ

خاصا، وذلك لالنتقال إل�ى القط�اع المن�تج، بم�ا یتب�ع ذل�ك م�ن آث�ار واض�حة عل�ى تقل�یص                     
الفقر والتمكین، ومن أجل تحقیق األھداف التنمویة لأللفیة في عملیة استشاریة مفتوحة       

ركاء االجتماعیین الذین یعملون على المستوى المحلي تشترك فیھا كافة الحكومات والش  
واإلقلیمي والوطني والعالمي؛

.  الصغیر وذلك للتصدیق على مصداقیة المشاریعلالئتمان مشترك اتحادتقترح تأسیس .23

. الجامعات األورومتوسطیة الصغیر في الئتمانلقترح إنشاء برنامج مخصص ت.24

ال�صغیر م�ن خ�الل    ین لالئتم�ان    خدموالمست عینلمنتفلالمھنیة  مھارات  ال تقترح تطویر .25
الت�ي تھ�دف إل�ى تزوی�د     و، )مث�ل می�دا   (الدورات التعلیمیة الت�ي یمولھ�ا االتح�اد األوروب�ي           

بأدوات اإلدارة الكافیة لزیادة تنافسیة المشروعات الصغیرة والمتوسطةالمشاركین 

 الصغر م�ن  اھيالمتن االئتمان على أن تقوم بھیكلة منحالمتوسط حوض   بلدان   تشجع.26
 مخاطر علىسیطرة ین المشغلللذلك سیتیح فإن . فى كل بلد  ةمخاطرلل مركزخالل إنشاء   

الم���شاریع وتل���ك المتعلق���ة ب المتعلق���ة بالم���ستفیدیناإلع���سار، وك���ذلك تب���ادل المعلوم���ات 
.  الممولة

ال��صغیرة ، ف��إن ھ��ذا ال��صندوق سی��شجع    الق��روض ضمانل��توص��ي بإن��شاء ص��ندوق  .27
. نوك على منح المزید من القروض الصغیرة وتوسیع قائمة المستفیدینالعاملین فى الب

 وذل�ك لحف�ز   االئتم�ان ال�صغیر     الناش�ئة ع�ن طری�ق      المشاریع تعویض وترى أنھ یمكن  .28
. مستوى معیشي الئقالوصول إلى  مانحیھم علىالمستفیدین، وكذلك 

 للمشاریع ة بحاضن البلدان األورومتوسطیة أنشطة التمویل الصغیر تزودتوصي بأن   .29
 وتق�دم ھذه الكیانات ال�صغیرة،  الحاضنة فى مبانیھا    ھذه   وتستقبل. منطقةكل   في   المتاحة
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إل�ى  المرتبات، و، دعم واستشارات فیما یتعلق باإلدارة وطرق المحاسبة        ما یلزم من   الھ
.  من األمور غیر ذلك

دامة م�ن خ�الل    آلیة التنمی�ة الم�ست  فى  التمویل الصغیر ھ یجب أن ینخرط أنعلى  ؤكد  ت.30
).  وغیرھااألخالق، البیئة،(، یحترم بھ المستفیدون القیم سلوك للوضع میثاق 

مث��ل ھ��ذا    األورومتوس��طى ، إذ أن لتموی��ل ال��صغیر ل س��نوي  مھرج��انقت��رح تنظ��یم  ت.31
الت��ى  والتوص��یات والتفكی��رلتب��ادل والدراس��ة ل یمك��ن أن یك��ون بمثاب��ة منت��دى  المھرج��ان

.ان الصغیرر االئتمیتطوتھدف إلى دوام 

توصى بزیادة الجھود بغرض تحسین الموقف األمن�ى وتحقی�ق وق�ف دائ�م للعن�ف ف�ى              .32
األراضى الفلسطینیة ، وذلك بمثابة شرط ضرورى للتنمیة االقتصادیة ، ال سیما لمشاریع 
التموی��ل ال��صغیر ولن��شاط األعم��ال ال��صغیرة ، والت��ى ال یمك��ن تحقیقھ��ا ب��دون إمكانی��ة           

. لتحرك ممارسة حق االنتقال وا

ثالًثا ـ تطور السیاحة املستدامة يف منطقة املتوسط

 في تنفی�ذ  إبطاءدعو الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط إلى الشروع دون        ت.33
ج�زء م�ن خط�ة    بمثاب�ة   في إعالن ب�اریس    2008 عام   اتفق علیھا المبادرة الرئیسیة التي    
تت�وخى إزال�ة التل�وث ف��ي    مب��ادرة ل األولوی�ة  أى إعط�اء ، المتوس�ط عم�ل االتح�اد م�ن أج��ل    

البح��ر المتوس��ط، ف��ضال ع��ن مب��ادرات الط��رق البحری��ة والبری��ة كوس��یلة لتح��سین البنی��ة    
لخط�ة الطاق�ة الشم�سیة     ص�ناعة ال�سیاحة، وأی�ضا        ف�ى األساسیة لتحقیق النم�و الم�ستدام       

ك��ل ھ��ذه المب��ادرات أن  كوس��یلة لزی��ادة الح��صول عل��ى الطاق��ة البدیل��ة، حی��ث  المتوس��طیة
،  لصناعة السیاحة في المنطقةذات فائدة كبیرةكون تن أن یمك

ض�من  ول�و  ھیئ�ة،   إن�شاء عل�ى  وتحث الدول األع�ضاء ف�ي االتح�اد م�ن أج�ل المتوس�ط          .34
 ت��شجیع ال��سیاحة الم��ستدامة ف��ي منطق��ة    تعم��ل عل��ى ، االتح��اد م��ن أج��ل المتوس��ط   إط��ار

الجدی�دة، كم�ا   ف�ى األس�واق   ، وخاص�ة  بأجمعھ�ا لمنطقة  ا تسویق   وتقوم بتنسیق المتوسط،  
وتب�ادل  تعمل بمثاب�ة منت�دى یجم�ع المھتم�ین بال�سیاحة مع�ا لمناق�شة الم�شاكل الم�شتركة              

؛ أفضل الممارسات واألفكار

دعو الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط على تكثیف جھودھ�ا ف�ي البح�ث         تو.35
یاحة أو ال�س  ال�سیاحیة،  ال�سفن عن األسواق المتخصصة في ھذه الصناعة، مث�ل ص�ناعة       

السیاحة مثل ، أو السیاحة الثقافیة، وأسواق السیاحة المبتكرة األخرى،  الزراعیة ةالبیئی
الدینیة، والت�ى تتمت�ع فیھ�ا بل�دانھم بمی�زة ن�سبیة، وت�ضمن أن ھ�ذه األس�واق ق�د تط�ورت                  

بطریقة مستدامة وقدمت للسیاح بمثابة قیمة جیدة فى مقابل األموال التى یدفعونھا؛ 
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 عاجل��ة، إج��راءاتإل��ى اتخ��اذ ف��ى االتح��اد م��ن أج��ل المتوس��ط األع��ضاء دعو ال��دول ت� و.36
لمعالج�ة الت�دھور البیئ�ي، وال    ، خاصة من خالل زیادة االستثمار في البنیة التحتیة العامة      

 أي م�ن أج�ل تف�ادي   وذل�ك  ، ھ�ا السیاحة، والتي ق�د ت�نجم عن   سیما تلك التي ترتبط بصناعة 
ومن السیاحة، ات الموارد التى تعتمد علیھا ذ موقف یؤدي فیھ نمو السیاحة إلى تقویض 

زح�ف الم�دن   م�ن  الطبیعی�ة  والتاریخی�ة والثقافی�ة   ثم ینبغي، بشكل خاص، حمایة الم�وارد     
التع��اون م��ع ینبغ��ى ت��شجیع ف��ي ح��ین ة لزی��ادة ع��دد ال��زوار إل��ى المواق��ع،  ال��سلبیواآلث��ار 

ضاء في االتح�اد م�ن   الدول األع دعو أیضاوت ؛األنشطة االقتصادیة األخرى، مثل الزراعة   
 إل�ى تلبی�ة   التى تھ�دف  الصغیرة العاملین فى المشاریع الخاصة   دعم   لزیادةأجل المتوسط   

ع��ادة ت��دویر النفای��ات، ومعالج��ة المی��اه، وكف��اءة المی��اه، والطاق��ة،  الخاص��ة بإ ااحتیاجاتھ��
واالستثمار في مصادر الطاقة البدیلة

زی��ادة االس��تثمار ف��ي تنمی��ة  لس��ط دعو ال��دول األع��ضاء ف��ي االتح��اد م��ن أج��ل المتو ت��و.37
الم��وارد الب��شریة ف��ي قط��اع ال��سیاحة، وبالت��الي زی��ادة تح��سین ال��نظم اإلداری��ة واللغوی��ة    

، وبوج��ھ خ��اص دع��م المب��ادرات  والم��ستخدمین ف��ي القط��اعللع��املین والمھ��ارات التقنی��ة 
 الت��ى ینبغ��ى أن الممارس��ات الم��ستدامة التعلیمی��ة ع��ن أھمی��ة ال��سیاحة الم��ستدامة، وع��ن 

. صناعة السیاحة في المنطقةتطبقھا

 خ�الل كاف�ة وس�ائل اإلع�الم المرئی�ة والمق�روءة       م�ن وتدعو إلى نشر الوعى السیاحي      .38
بھدف نشر السلوك السلیم ال�ذي یتف�ق م�ع متطلب�ات الترغی�ب ال�سیاحي وح�سن اس�تقبال              
ال���سائحین وتوجی���ھ عنای���ة الم���واطنین للمحافظ���ة عل���ى البیئ���ة والنظاف���ة ف���ى المن���اطق      

.احیةالسی

وتح�ث حكوم��ات ال��دول المتوس�طیة عل��ى اعتب��ار ص�ناعة ال��سیاحة ص��ناعة ت��صدیریة    .39
 ص��ناعة آمن��ة وص��دیقة للبیئ��ة ، الت��ى تخ��دم  واعتبارھ��اوم��ن ث��م منحھ��ا الح��وافز الالزم��ة  

.اقتصادات البلدان المتوسطیة 

تؤكد على أھمیة تشجیع السیاحة فى الضفة الغربیة بما فیھا الق�دس ال�شرقیة وك�ذلك       .40
 ع��ن طری��ق تخفی��ف ال��سیطرة عل��ى الح��دود وعملی��ات الح��صار واإلغ��الق والت��دابیر   غ��زة

. األمنیة المعقدة 

دول المتوس�ط   الداعم�ة لتنمی�ة ال�سیاحة ف�ى     واالجتماعی�ة دعم الق�رارات ال�سیاسیة    تو.41
 الدولی��ة وحكوم��ات ھ��ذه ال��دول لتنفی��ذ مب��ادئ التنمی��ة     المنظم��اتدعم��ا حقیقی��ا م��ن قب��ل   

.المستدامة للسیاحة

 الم��دني ك��شریك ف��ى التنمی��ة ال��سیاحیة ف��ى دول    المجتم��عدعو إل��ى أھمی��ة م��شاركة  ت��.42
. وإتاحة الفرص للمشاریع الخاصةمدى التشغیلالمتوسط مما یؤدى إلى توسیع 
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