
 

 

 توصيات عملية  
 

ي نحو خلق منطقة متوسطية حرة، 
ن والتعاون الُمؤسسات   عادلة وموحدة مبادرة المواطني 

 

 :  أخذ زمام المبادرة فيما يىلي
ن  يجب عىل المواطني 

المواطنون،إطالق   ● فيها من أجل "منطقة متوسطية حرة، عادلة وموحدة"    عملية دستورية يقودها  يدافعون 

ي  
ن فن ة للمواطني  وكذلك مواكبة ورصد العملية الُمتعلقة بذلك. يجب أن يتماشى ذلك جنًبا إىل جنب مع حملة كبي 

ام بالمبادئ والواجبات المفصل ن ة  جميع أنحاء المنطقة لالنضمام إىل الحركة من أجل المواطنة المتوسطية )االلي 

ي بيان الشمال والجنوب(. 
 فن

ن البلدان األوروبية ودول البحر األبيض المتوسط    يمكن ● امن ذلك مع إنشاء لجنة توجيهية تجمع بي  ن  ، ولجانأن يي 

ي بلد  لكل فرعية
وعادل وحر    موحد  لمتوسط  ذاتها  االرؤي  وتحمل سواء،حد   عىل والمنظمات األفراد تشمل ، والت 

ي السنة عىل األقل   .لتنسيق المبادرات  ،
يمكن أن تجتمع اللجنة التوجيهية عىل المستوى اإلقليمي مرة واحدة فن

 بهدف: 

مة،وتشبيك الممارسات الجديدة للمواطنة  أ( تشجيع ن  الملي 

كة لتهيئةب( إنشاء هيئات استشارية   أرضية إلطار مؤسسي جديد لمنطقة البحر األبيض المتوسط  مشي 

 .أدناه الواردةم بمهام أخرى لدعم تنفيذ التوصيات ج( القيا

ي   ●
، ثم انتقاال لباف 

ً
ي )داخل البلد ذاته أوال

/ فاعىلي المجتمع المدتن هذا الفضاء الُمخصص لالجتماع، أين ُيمكن لممثىلي

كة، من شأنه أن يحسن   التعاون  المنطقة( أن يجتمعوا، يناقشوا ويشعروا بالقلق حيال القضايا والتحديات المشي 

 جنوب. -ال سيما عىل المستوى جنوب

ي المنطقة.  ●
كة فن ن بالتحديات السياسية واالقتصادية المشي  ن )جدد( مرتبطي  ي أن تشمل كذلك فاعلي 

 ينبغن

أفضل الممارسات المتعلقة   وكذلك بشأن  إطالق حمالت توعية بشأن الهوية الجماعية للبحر األبيض المتوسط و   ●

المحىلي  المستوى  األسس  بالمواطنة عىل  تشكيل  ي  
فن يساعد  أن  شأنه  ذلك من  الحدود و  العابر  أو  ي 

الوطتن أو   

كة يمكن تخيلها وعيشها وممارستها وتنظيمها جنًبا    الهادف إىل لمراجعة مفهوم المواطنة   إعادة خلق مساحة مشي 

ي المنطقة. 
 إىل جنب من قبل مواطتن

 

 :  يجب أن تدعم المؤسسات ما يىلي

ي   ●
ا فن
ً
ن يجب أن تلعب المؤسسات المتوسطية دوًرا نشط ي وتعبئة المواطني 

لمواجهة    دعم منظمات المجتمع المدتن

ك لنا.   تحدي البحر األبيض المتوسط كمصي  مشي 

ي تعزيز   ●
ي وصانغي السياساتينبغن

ن منظمات المجتمع المدتن : بالنسبة لصانغي القرار فمن المهم  فضاءات الحوار بي 

ي كيفية العمل  تبادل وجهات الن 
، فيجب إعادة التفكي  فن ي

ي المجتمع المدتن
ظر؛ أما فيما يخص الجهات الفاعلة فن

ي جرى تحديدها. 
ي القضايا الت 

اكها فن  بشكل أفضل مع المؤسسات السياسية وإشى

ي   ●
ي الت 

ي ألعمال/ مشاري    ع منظمات المجتمع المدتن
ا تقديم الدعم الماىلي واللوجست 

ً
يجب عىل المؤسسات أيض

ي المنطقة.  تعزيز التماسك االجتماعي واالقتصادي تهدف إىل
 فن

  



 
 

وز/ الظهور(:   تسليط الضوء )الير

ي تسليط ضوء أكير   ●
- ، األورو  Unimed)مثل اتحاد الجامعات المتوسطية    عىل الشبكات القائمة عير الحدود ينبغن

ها. (: من المهم إبراز الشبكات الموجودة حاليا من EuroMed Rightsتوسطية للحقوق م  أجل تضخيم تأثي 

ي    البحر وشجرة الزيتونيجب اعتماد   ●
الناس بتاري    خ المنطقة وقيمها، وبالتاىلي سيتم استخدامها فن كرموز تربط 

 الحمالت والمبادرات. 

 

 التعليم، الثقافة والبحث 

البحر األبيض المتوسط من   ● ي منطقة 
الحالية فن السياسات  ن ورفع مستوى وعيهم حول  المواطني  بناء قدرات 

، ليتم إعالمهم بشكل أفضل وتشجيعهم عىل األحداث اإلعالمية حول شؤون البحر األبيض المتوسطخالل  

ي أو الحركات االجتماعية. 
 االنضمام إىل منظمات المجتمع المدتن

ك  تمويل إنشاء مراك ● ، اإلبداع، رواية القصص، وبحوث التاري    خ لتعزيز المصي  المتوسطي المشي  ي
ز للتبادل الثقافن

ن بتاري    خ البحر األبيض   ومواجهة الروايات المطالبة باالنقسام. ستهدف هذه المبادرة إىل: تنمية معرفة المواطني 

ن شعوب المنطقة؛ و  ك، وكذلك التعريف بالروابط العديدة بي  أيضا محاربة الصور النمطية وسد  المتوسط المشي 

 الفجوة المعرفية. 

البلدان األخرى الكتشاف روابط ذلك  "المنازل المتوسطية"  إنشاء   ● ي كل بلد لتسهيل وتوجيه األشخاص من 
فن

ي ديارهم. 
 البلد مع منطقة البحر األبيض المتوسط، ولتعزيز شعور الزوار بأنهم فن

كة بدًءا من المدر إنشاء   ● كة، التاري    خ الُمتقاسم، المواطنة    سة االبتدائيةبرامج تعليمية مشي  مبنية عىل القيم المشي 

ي المنطقة. 
ي فن ي )الفنون واللغات( باإلضافة إىل التنوع البيولوجر

 الجماعية وعرض التنوع الثقافن

نت ● وي    ج لقواعد البيانات والمنشورات الموجودة حاليا عىل اإلني  ي تغطي البحر األبيض المتوسط.  الي 
 والت 

ن  ● ي والعلمي من أجل إنتاج ملكية البحر األبيض  تمكي  ي مجاالت التعليم والبحث التكنولوجر
 التعاون واالستثمار فن

ي مناطق    ،المتوسط للمعرفة
ي تقدمها الجامعات فن

ي مخطط بولونيا وتوحيد الشهادات الت 
من خالل إعادة النظر فن

اف والتدابي  الوطنية  وذلك من خالل تبسيط إجراءات    المتوسط،البحر األبيض   دون مزيد من إجراءات االعي 

ك واالستكشاف، وأيضا من خالل إنشاء  جمة والبحث المشي  كة. التنقل، الي   مؤسسات جامعية ُمكرسة مشي 

ي   األفراد وتنقلالتنقل البشى

اتالدعوة إل  ●  بأكملها. تشمل منطقة البحر األبيض المتوسط   نشاء مساحة خالية من التأشي 

وط   ● ُيعتير هذا هو    للمسارات والمنافذ القانونية للهجرةتهيئة الشى . حيث  ي  وداخل الجوارالجنوتر
ن ن الضفتي  بي 

ا االحتياجات األساسية الحل الوحيد لتجنب تحول البحر األبيض المتوسط  
ً
ة. ستغطي هذه التدابي  أيض إىل مقير

الطعام   إىل مثل  إضافة  ي 
المدتن المجتمع  منظمات  من  المقدم  بالدعم  المتعلقة  المعلومات  والمأوى، وكذلك 

جمة، أو كيفية الوصول إىل الخدمات الصحية، والوصول إىل المعلومات القانونية وأيضا المعلومات المتعلقة   الي 

 بالحقوق والواجبات. 

إنشاء   ● من خالل  هذا  ال إمكانية حصول  األبيض  البحر  داخل    متوسط""لجنة  ي  البشى التنقل  تحقيق  لضمان 

ي ذلك: 
 البلدان وفيما بينها. قد يشمل هذا عدة ملفات، بما فن

ات.   − ات من أجل إنشاء فضاء خال من التأشي   إصالح نظام التأشي 

ائح المجتمع األقل   − هم من شى ي اللجوء وغي  ، ذوي االحتياجات الخاصة، طالتر ن ، الالجئي  ن ضمان تنقل النازحي 

ا وال
ً
 ذين يعانون من عواقب إغالق الحدود. حظ

ات ووثائق السفر األخرى المطلوبة عند الحاجة إليها.  −  ضمان سالسة إجراءات التأشي 

−  . ي
 منح الطالب فرص التنقل للتعّرف والتبادل الثقافن

 



 
ي وحرية التعبي  

 حماية الفضاء المدتن

العدالة    ● إىل  الوصول  تعزيز  آلية دعم محددة من أجل  ي من خالل 
المدتن للمجتمع  القانونية  ات  الخير تشجيع 

ن    القانونية وتقديموالحماية   ي اإلجراءات القانونية  وتحسي 
ي فن
المشورة القانونية وتعزيز مهارات المجتمع المدتن

"ال تدعم  أن  .يمكن  بعملهم  المتعلقة  الخصوصية  وحماية  "مبادرة  البيانات  فصل  )انظر  التوجيهية"  لجنة 

"( هذا العمل.  ن  المواطني 

ي األنشطة المدنية وإسماع أصواتهم من خالل  18تشجيع النساء والشباب ) ●
برنامج البحر  +( عىل المشاركة فن

ي الحياة العامة: 
 األبيض المتوسط للنساء فن

االنتخابات وأنشطة الحياة العامة   تزويد النساء باألدوات والفرص لتسهيل الوصول إىل األحزاب السياسية، −

 األخرى. 

ي الحياة العامة.  −
 تثقيف الرجال بأهمية مشاركة المرأة فن

بالتوقيع عىل إعالن يضمن وجود فضاءات عامة آمنة ومفتوحة لحرية التعبي     إلزام دول الفضاء األورومتوسطي  ●

 دون أي مخاوف أمنية محتملة. 

 العدالة االجتماعية والرفاه كمركز للتعاون والتنمية
 

كة للحد من البطالة والفقر وضع   ● ، إدارة األزمات واالستجابة للطوارئ ومعالجة جميع أشكال  برامج إقليمية مشي 
 االجتماعي واالقتصادي. اإلقصاء 

 البنك األورومتوسطي للتنمية. إنشاء  ●
السياساتتعزيز   ● ي صنع 

فن العامة  للمشاركة  التجريبية  وخاصة   المبادرات  واالقتصادي،  االجتماعي  المجال  ي 
فن

 للشباب والنساء، تقوم عىل فهم أن الحلول يمكن أن تكون جماعية فقط. 
 

 العدالة المناخية، البيئة والصحة 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط   ●
ي فن من المحميات الطبيعية العابرة  من خالل شبكة  دعم حماية التنوع البيولوجر

 .للحدود

 وكالة متوسطية للطاقة المتجددة. إنشاء  ●

ي البحر األبيض المتوسط    حظر عىل شحن النفايات السامةفرض   ●
، والذي غالًبا ما تكون وجهته النهائية هي  فن

 . ي  الشاطئ الجنوتر

بمسح   ستقوم  ●  )" ن المواطني  "مبادرة  )انظر فصل  متوسطي  بلد  ي كل 
فن العاملة  كة"  المشي  التوجيهية  "اللجنة 

ن المنظمات المختلفة والمؤسسات العاملة بالدولة من تباد وتطوير  ل المحتوى  للمؤسسات التعليمية، لتمكي 

ي 
البيتئ التعليم  تدعم مناهج  أن  يمكن  المستدام.  واالستهالك  الطبيعية  الموارد  مثل حماية  ، ومعالجة عنارص 

"( هذا العمل.  ن  "اللجنة التوجيهية" )انظر فصل "مبادرة المواطني 

ي المجال الصحي تفعيل   ●
، وتوحيد   التعاون فن الرعاية الصحية    لمكافحة األمراض واألوبئة، تشجيع البحث العلمي

ن االستقصاء واالكتشافات العلمية من خالل زيادة   ي أن يتم ذلك عن طريق تحفي 
ي المنطقة؛ وينبغن

لمن يعيشون فن

 .  الموارد المخصصة للبحث العلمي من إجماىلي الناتج المتوسطي

 

 شباب البحر األبيض المتوسط 

ن متوسطيةإنشاء  ● ك.   وكالة متطوعي   لتشجيع تنقل الشباب حول المشاري    ع ذات االهتمام االجتماعي المشي 

ي ذلك   ●
، والتأكد من تطبيق عملية االختيار العادل عند تقديم المنح  التنقل األكاديمي دعم تنقل الشباب، بما فن

 جنوب(. وأن يتم تعزيز التنقل بجميع أبعاده )شمال / جنوب ، جنوب /  Erasmus )إيراسموس +   الدراسية



 
 

 

 الموارد 
 

المواطنونإنشاء   ● يقودها  ي 
الت  للمبادرات  متوسطي  ي    صندوق 

فن كة  المشي  بالتحديات  المتعلقة  المجاالت  ي 
فن

ي ذلك 
ي .  Cli- fi, Climate Justiceالمنطقة، بما فن

عدالة مناخية([،   ]كالي فاي العدالة المناخية )خيال مناجن
ي.  بوي أو التنقل البشى  الوعي الي 

"( ستقوم بتحديد   ● ن ي كل بلد متوسطي )انظر فصل "مبادرة المواطني 
كة" العاملة فن إن "اللجنة التوجيهية المشي 

ي تقدم األبحاث حول الموارد ونوعية  
ي كل دولة من دول البحر األبيض المتوسط الت 

المجموعات االستشارية فن
)مثل الممارسات    الحياة   ، ي البيولوجر التنوع  للنفايات،  األساسية  الهياكل  التجارة،  الغذاء،  الطاقة،  المياه، 

فيهية(. سيقدم هذا البحث تحليالت     SWOTالمستدامة، لوحة بيانات أهداف التنمية المستدامة، والمرافق الي 
ي يمكن ل

لبلدان المشاركة من خاللها وضع  ) أي تحليل نقاط القوة، الضعف، الفرص والتهديدات( الشاملة، والت 
يمكن أن تدعم "اللجنة التوجيهية"   .خطة رئيسة إقليمية تتناول القنوات المحتملة لتعبئة المواردأهداف لتطوير  

"( هذا العمل.  ن  )انظر فصل "مبادرة المواطني 
 


