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 المؤتمر الوزاري األول لالتحاد من أجل المتوسط بشأن البحث واالبتكار

 

 اعالن

 2022 يونيو 27

 

يونيو  27(، المجتمعين في UfMإن وزراء الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط )

للمشاركة في المؤتمر الوزاري األول عبر اإلنترنت لالتحاد من أجل المتوسط بشأن  2022

وزير التعليم العالي  قائم بأعمالال هيفاء النجار/السيدة  معالي كل منالبحث واالبتكار، برئاسة 

مفوضة االتحاد  -، ومعالي السيدة/ ماريا جابرييل المملكة األردنية الهاشميةبوالبحث العلمي 

 -ناصر كامل  األوروبي لالبتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، وفي حضور معالي السيد/

وزيرة  – سيلفي ريتالومعالي البروفيسيرة أمين عام االتحاد من أجل المتوسط، وباستضافة 

 ، يقدمون اإلعالن التالي:بجمهورية فرنسا التعليم العالي والبحث
 

 

 ]تقييم األوضاع[

 

 بما يلي: علمايحيطون 

اإلعالن الوزاري بشأن توطيد أواصر التعاون األورومتوسطي من خالل البحث واالبتكار،  .أ

ق عليه في الفاليتا    .2017، مالطا، في عام La Vallettaالذي ُصد ِّ

، الذي Sustainable Blue Economyاإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط بشأن  .ب

 .2021فبراير  2في  عن بعداعتُمد 

 14في لشبونة في عليه اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة، الذي ُوق ِّع  .ج

 .2021يونيو 

ق عليه في  .د اإلعالن الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط بشأن العمل البيئي والمناخي، الذي ُصد ِّ

  .2021أكتوبر  4القاهرة في 

جرى جو، حيث سفي جال 2021(، الذي انعقد في نوفمبر COP26مؤتمر تغير المناخ ) .ه

 تفاقات بشأن قواعد اتفاق باريس.التوصل ال
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نوفمبر  27نتيجة المنتدى اإلقليمي الخامس لالتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في برشلونة في  .و

 برشلونة. تفاقية، والذي احتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين ال2020

نوفمبر  29اإلقليمي السادس لالتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في برشلونة في  نتائج المنتدى .ز

2021. 

للتنمية  2030التزام الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط بخطة عمل األمم المتحدة لعام  .ح

، والهدف الرابع هيةالث المعني بالصحة الجيدة والرفاوالسيما الهدف الث ؛هاالمستدامة، وأهداف

الصحي، والهدف السابع  مالمعني بالمياه النظيفة والنظا المعني بجودة التعليم، والهدف السادس

، والهدف التاسع المعني بالصناعة واالبتكار والبنية ميسرةالمعني بالطاقة النظيفة وبأسعار 

ي األساسية، والهدف العاشر المعني بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر المعن

بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف الثالث عشر المعني بالعمل المناخي، والهدف 

الرابع عشر المعني بالحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر المعني بالشراكات من أجل تحقيق 

 األهداف.

تُّفق عليه بشأن البحث واالبتكار والتعليم العالي، وما ا 5+5( للحوار 2022إعالن نواكشوط ) .ط

من مجاالت عمل، الذي أعده الفريق العامل الرفيع المستوى مراعيًا األولويات التي اتُّفق عليها 

  حديثًا لمنصة االتحاد من أجل المتوسط اإلقليمية في البحث واالبتكار.

 :أخذون في االعتبار

بشأن التكامل اإلقليمي في  ةتقرير سير العمل الصادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادي .1

منطقة االتحاد من أجل المتوسط، الذي يؤكد على أن التعاون اإلقليمي في البحث والتعليم العالي 

يمكن أن يساعد على تحسين مستوى جودة العمالة الماهرة، وعلى تعزيز تنوع األنشطة 

ق ببناء القدرات في ومن بين التحديات الرئيسية تحقيق تكافؤ الفرص فيما يتعل االقتصادية.

  البحث والتعليم العالي.مجاالت 

(، الذي أعده خبراء MAR1النتائج العلمية التي خرج بها تقرير التقييم المتوسطي األول ) .2

(، بشأن المخاطر المصاحبة للتغير MedECCالمتوسط المعنيون بالتغير المناخي والبيئي )

باعتباره من  ،ص التقرير لصانعي السياساتالمناخي والبيئي في منطقة البحر المتوسط، وملخ

اإلسهامات الرئيسية للمجتمع العلمي التي تدخل في عملية إعداد السياسات المناخية والبيئية 

 .المستقبلية في المنطقة

 Horizonللبحث واالبتكار )ويشمل مهام  Horizon Europeأهمية برنامج إطار عمل  .3

Europe  والشراكات األوروبية(، وكذا برنامجERASMUS+ واألداة األوروبية للجوار ،

لدعم رخاء منطقة البحر المتوسط  Global Europe – (NDICI)والتنمية والتعاون الدولي

  وصحتها واستدامتها وسالمها.

تغير المناخ النتائج العلمية لما أسهم به الفريق العامل األول في إعداد تقرير التقييم السادس،  .4
الذي يقدم معلومات حول  ، وملخصه لصانعي السياساتاألساس العلمي المادي :2021لعام 

  أشكال المحاكاة المناخية العالمية واإلقليمية.

التعاون في البحث واالبتكار في المنطقة منذ صدور إعالن الفاليتا في  التقدم الُمحَرز في مجال .5

التي تهدف إلى التصدي  BLUEMEDبادرة بلوميد ، بما في ذلك نجاح طرح م2017عام 

للتلوث لضمان الصحة واإلنتاجية والقدرة على مجابهة التحديات في منطقة البحر المتوسط 

( PRIMAوالمناطق الساحلية، والشراكة من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر المتوسط )
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، وسالسل قيمة األغذية زراعةوأنظمة الالتي ترمي إلى تحقيق استدامة إدارة الموارد المائية، 

الزراعية، واألمور ذات الصلة، حيث تسهم كلتا المبادرتين في الدبلوماسية العلمية إسهاًما 

 .كبيرا

لشراكة من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر المتوسط ل برنامج العمل االستراتيجي .6

(PRIMA ) ن من تطبيق برنامج مشترك فعال للبحث ، ونظامه للرصد والتقييم الذي يمك ِّ

واالبتكار في القطاعات الحيوية في منطقة البحر المتوسط، بما يحقق التقدم العلمي ويوفر 

  الحلول التقنية لمجاالت المياه واألغذية الزراعية وما يتصل بها من مكونات مشتركة أخرى.

االستراتيجي للبحث واالبتكار وخطة تنفيذه، الذي يهدف إلى  BLUEMEDبرنامج عمل  .7

تصميم منظومة مشتركة لتعزيز النمو األزرق واستدامة استخدام الموارد البحرية في البحر 

من أجل بحر متوسط صحي وخاٍل من  BLUEMEDالمتوسط،  والعمل التجريبي لمبادرة 

 البالستيك.

بالنظم الغذائية المستدامة، مع  ةالمعنيي االطراف الفاعلةكل العملية المتواصلة إلنشاء منصة  .8

( والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة FAOمنظمة األغذية والزراعة )

(CIHEAM وهي العملية التي تدعم العلوم والبيانات واالبتكار والتعليم وبناء القدرات ورفع ،)

لتي تُسهم في إعداد إطار عمل محدد بالسياق من أجل مستوى الوعي، باعتبارها المكونات ا

 التعاون بشأن النظم الغذائية المستدامة في البحر المتوسط.

اتفاق الشراكة بين االتحاد من أجل المتوسط والمركز األوروبي لتوقعات الطقس المتوسطة  .9

تحتاجه (، لدعم جميع بلدان االتحاد من أجل المتوسط للحصول على ما ECMWFالمدى )

 من بيانات حيوية للتصدي لتحديات التغير المناخي في منطقة البحر المتوسط.

 

، الذي أعدته الرئاسة البرتغالية للمجلس بيان لشبونة بشأن رصد األرض في أفريقيا وأوروبا .10

األوروبي، في إطار المنتدى الرفيع المستوى للرصد الفضائي لألرض في أفريقيا وأوروبا 

وشارك في تنظيمه المفوضية األوروبية،  ،2021يونيو  11و 10 يوميالذي انعقد في 

(، والمنظمة األوروبية الستغالل ESAومفوضية االتحاد األفريقي، ووكالة الفضاء األوروبية )

(، ووكالة االتحاد األوروبي لبرنامج الفضاء EUMETSATأقمار األرصاد الجوية )

(EUSPA) 

 

 :ما يليب ونقريو

كارثية على الصحة العامة، واالقتصادات  تسببت في عواقبالعالمية  19-جائحة كوفيد .11

المواطنين في دول االتحاد من أجل المتوسط الممثلة في هذه الوثيقة، في  يةالوطنية، ورفاه

ائلة التي تهيئ لنا بناء مجتمعات واقتصادات أكثر الوقت الذي تتفتح فيه اآلن آفاق الفرص اله

التعاون في التعليم العالي والبحث  منقدرة على مجابهة التحديات، وذلك باالستفادة الكاملة 

تغيير الطرق التي تحقق بها مجتمعاتنا التقدم من أجل حياة أفضل للناس والبيئة  بغيةواالبتكار، 

 twin green andوجه الخصوص من خالل تعجيل وستُغتنم هذه الفرص على  الطبيعية.

digital transition .واستغالل إمكاناته  
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12. The Renewed Partnership with the Southern Neigbourhood،1  والخطة

وهي  2االقتصادية واالستثمارية، والنهج العالمي لالتحاد األوروبي بشأن البحث واالبتكار،

التعاون اإلقليمي الطويل األجل من خالل إنشاء اقتصادات  إلى توطيد أواصرمبادرات تهدف 

العملي والتكنولوجي بفرص  و البحث مستدامة، وفرص عمل الئقة ومستدامة، وربط االبتكار

العمل، بما يشمل الفرص المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال من 

الروابط الذكية   بزيادة تحسين Global Gateway“ 3”وبناًء على ذلك، ستقوم  الشباب.

والنظيفة واآلمنة في قطاعي الطاقة الرقمية والنقل، لتعزيز النظم الصحية والتعليمية والبحثية 

ات بما تُسهم به الثورة الرقمية في جميع القطاع خاص   وسيولَى اهتمام   على مستوى العالم.

 حول اإلنسان.متمحور والصناعات، على نحو براجماتي

 

التزاماته، ووضع مخطًطا  االوروبي ، عزز االتحادEuropean Green Dealمن خالل  .13

لتحقيق تعادلية المناخ وكذا استعادة الطبيعة والعودة إلى مسار بيئة خالية من التلوث، فيما يعزز 

circular and resource-efficient economy  مقتصد في استخدام الموارد، بما في ذلك

sustainable blue economy. 

 

الدور اإليجابي للدبلوماسية العلمية في تحسين مستوى التعاون اإلقليمي في منطقة البحر  .14

المتوسط، وفي الوقت نفسه تنمية المهارات وتشجيع نشر المواهب، وخاصةً في مجاالت التنمية 

طاقة حيث يقوم البحث واالبتكار بدور بارز يشمل العمل المناخي، والصحة، وال ،المستدامة

 green economy المتجددة، والمياه البحرية والداخلية، والنظم الغذائية المستدامة، و

 sustainable blue، بما في ذلك circular, resource-efficient economyو

economy. 

 

 ]المسار المستقبلي[

واإلجراءات الموَصى بها التي قدمها  4خرائط الطريق للبحث واالبتكارالوزراء بمجموعة يقر 

طقة البحر المتوسط، والتي فريق الخبراء التقني، التي تمثل كال من السواحل الشمالية والجنوبية لمن

يوليو  7لمنصة االتحاد من أجل المتوسط اإلقليمية للبحث واالبتكار في  المنسقين الوطنينا مدهاعت

كما يشمل النهج  للتغير المناخي والصحة والطاقات المتجددة.، وفقًا لمجاالت األولوية الثالثة 2021

األفقي لإلدارة المتكاملة لألزمات، الذي يعقد روابط مشتركة بين األولويات الثالثة السابق تحديدها، 

مع اإلقرار بأهمية هذا النهج في التعويض عن فترات التأخر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

  األولويات المحددة نتيجةً للجائحة. وخاصةً في مجاالت

 

 لما يلي: ويعربون عن استعدادهم

                                                 
1JOIN(2021)2final:https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neigh

bourhood.pdf  
2 ec_rtd_com2021-252.pdf (europa.eu) 
3 joint_communication_global_gateway.pdf (europa.eu) 
4 https://ufmsecretariat.org/platform/ufm-regional-platform-on-research-and-innovation/ 

 

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_communication_global_gateway.pdf
https://ufmsecretariat.org/platform/ufm-regional-platform-on-research-and-innovation/
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في مجال تغير المناخ، تعزيز إجراءات البحث واالبتكار، والسيما لتقييم أثر ندرة المياه  .ي

مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر في المناطق الريفية والحضرية،  والحاالت القسوى

التي تؤثر سلبًا على ُسبُل كسب العيش؛ وإعداد استراتيجيات للتكيف، وتكنولوجيات وممارسات 

وكذا األنشطة البحرية في ابتكارية الستدامة اإلنتاج الزراعي، والحفاظ على التنوع البيئي، 

 لمتعلقة بالتنوع البيئي البحري والمناطق المحمية، وخدمات النظم البيئيةمنطقة البحر المتوسط ا

 في سياق التغير المناخي، بغية التصدي لتلوث المناطق البحرية والساحلية.

في مجال الصحة، االستجابة للضرورة الملحة لتحسين مستوى االستعداد للتصدي للجائحة،  .ك

توجيه أعمال البحث و بلدان األورومتوسطية.بين االستجابة لتنسيق العمل السريع  حسنو

واالبتكار في المستقبل نحو بناء قدرة النظم الصحية على مجابهة التحديات، وتيسير سبل أكثر 

ا للوصول إلى الخدمات والتكنولوجيات الصحية، وإنشاء مدن أفضل للبيئة بما يحث على عدالة

  .فضلتبن ِّي سلوك صحي أ

، تلبية الحاجة لتوفيق قواعد بيانات الخرائط القائمة في المنطقة، في مجال الطاقات المتجددة .ل

وتحديث نظم الطاقة الكهربائية )مثل تكنولوجيات الشبكات الذكية(، وتشجيع التكنولوجيات 

، وتطبيق طرق التخزين والبِّنَى green hydrogenالمتقدمة، خاصةً في مجاالت إنتاج 

   الطاقة المفقودة من خالل النُُهج االبتكارية. األساسية، وأخيًرا تحسين مستوى إدارة

باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة والوقود  حتباس الحراريالحد من انبعاثات غازات اال .م

وبوجه خاص، معالجة المجاالت المترابطة ذات األثر المشترك بين تغير المناخ،  األخضر.

، لمخلفاتأجل المتوسط: الموارد المائية، وا والصحة، والطاقات المتجددة في بلدان االتحاد من

والنظم البيئية وخدماتها، وحلول النقل المستدامة والذكية، وسالمة الغذاء وأمنه، واألمن الصحي 

  والبشري.

، والسيما blue and green economyفي مجال رصد األرض، إعداد المشاريع القائمة على  .ن

، واالستفادة من الفرص green transitionلتقديم معارف جديدة للتصدي الفعال للتحديات أمام 

التي يول ِّدها التحول الرقمي، بما في ذلك إنشاء نظم لإلنذار المبكر والرصد للمياه والزراعة 

 والمحيطات النظيفة والمشاكل الجوية.

خرائط الطريق للبحث واالبتكار،  تنفيذي تيسر تشجيع اإلجراءات الشاملة والتمكينية الت .س

بما يشمل التعليم واالبتكار،  العلمي ووبصفة خاصة المثلث المعرفي الذي يتضمن البحث 

: الباحثون، والطالب، ورواد األعمال، ومسؤولو المنظمات غير الحكومية، ةالتالي االطراف

معارف، والمهارات، والتدريب المهني، تشجيع االبتكار بوصفه أداة لبناء ال وصانعو السياسات.

 والمسارات المهنية، والشمول االقتصادي للخريجين والباحثين في بلدان المتوسط.

تعزيز العلوم االجتماعية والبحث واالبتكار في مجال العلوم اإلنسانية، بهدف التصدي لكل  .ع

وإعالن لشبونة  2017عام التحديات في المنطقة األورومتوسطية، لمتابعة العمل بإعالن فاليتا ل

  بشأن العلوم اإلنسانية وانفتاح البحث واالبتكار. 2021لعام 

على ضرورة تحقيق تكافؤ فرص التعاون في البحث واالبتكار، وفرص االستثمارات؛ يشددون و

على  smart specializationوتوجيه السياسات على المستوى الوطني، واستراتيجيات وبرامج 

مستوى جميع الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط، وفقًا ألولويات التغير المناخي، 

والصحة، والطاقات المتجددة، وما يستتبعها من مجموعة خرائط طريق في البحث واالبتكار، 

واإلجراءات الموَصى بها أو الخطوات المستقبلية، كما حددته منصة االتحاد من أجل المتوسط 

  قليمية في البحث واالبتكار.اإل
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بأن التعاون في البحث واالبتكار بين الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط يجب  يقرونو

أن يرتكز على رؤية مشتركة للقيم والمبادئ األساسية للبحث واالبتكار، تشمل احترام حرية البحث 

   العلمي، من أجل بناء أشكال للتعاون المتبادل وتعزيزها.

 

المنسقون بالتفصيل  هايتفق مع خطة التنفيذ التي أعد ضرورة العمل السريع بما على ويؤكدون

االتحاد من أجل المتوسط اإلقليمية في البحث واالبتكار، وااللتزام بتعبئة  في الوطنيون االعضاء

السياسات على المستوى الوطني، بما في  تنسيقالتمويل الوطنية و جهاتالموارد بوسائل تشمل 

 ذلك البرامج الثنائية.

 

، (PRIMA)ببرنامج الشراكة من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر المتوسط علًمايحيطون و

باعتباره منصة فريدة للبحث واالبتكار من شأنها تمكين التصدي للتحديات المركبة في المنطقة، 

المالئمة بما يتماشى مع نهج  قطربال هأهمية مناقشة استمرارعلى  دونيؤكوبناًء على نجاح عمله، 

Horizon Europe .للشراكات، وأولوليات السياسات كما يحددها هذا اإلعالن  

 Restore our Oceans and Waters 2030”      and its“في تنفيذ ونشر مهمة يشاركون و

Mediterranean zero pollution lighthouse  ،البحر للحفاظ على ؛ على سبيل المثال

المتوسط والمناطق المحيطة باألنهار الرئيسية والقضاء على ما يلوثها، السيما النفايات، 

والبالستيك، والمواد الغذائية، والتلوث الكميائي، وغير ذلك من أشكال التلوث التي تشمل التلوث 

  السمعي.

  

 Mission lighthouses of the Mission Restore our Ocean andإعداد  يدعمونو

Waters 2030   ومهمة تنفيذ ،charterمن  المساهمات، وتشجيع تعبئة البرامج والمبادرات و

  القطاعين العام والخاص.

 

الفرصة والقيمة المضافة للتعاون المتعدد األطراف في البحث واالبتكار  يأخذون بعين االعتبارو

وإنتاجيته،  blue economy، واستدامة climate neutralفي إطار الشراكات األوروبية من أجل 

والنقل المائي الخالي من االنبعاثات الكربونية، والمياه للجميع، التي يمكن من خاللها تمويل 

ل برامج العمل المختلفة ومهام مشروعات البحث واال  Horizonبتكار تموياًل مشترًكا، بما يكم ِّ

Europe.   

 

دور االتحاد من أجل المتوسط، بوصفه منتدى فريدًا للحوار في منطقة البحر  علىيؤكدون و

المتوسط، ومنصة رئيسية لتحقيق التعاون اإلقليمي الفعال، وتشجيع منصة االتحاد من أجل المتوسط 

اإلقليمية في البحث واالبتكار لمتابعة تنفيذ هذا اإلعالن، وتقييم التقدم المحرز، وإتمام/دعم تنفيذ 

 ولويات المتفق عليها.األ

 

بأمانة االتحاد من أجل المتوسط لمواصلة تعزيز الروابط المعنية بالبحث واالبتكار والتعليم يهيبون و

والمهارات في منطقة البحر المتوسط، واالستخدام الكامل لألدوات المتاحة التي تشجع تكافؤ الفرص 

التنقل، ودعم بناء القدرات، والتنسيق في المسار المهني للباحثين، والمهارات والقدرة على 
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واألعمال المشتركة، بما في ذلك األمور المعنية باالبتكار وإمكانية حصول طالب وخريجين 

وتتولى كذلك أمانة االتحاد من أجل المتوسط مهمة االستمرار  وباحثين دول المتوسط على وظائف. 

بحث واالبتكار، باتباع التوجيهات اإلرشادية في دعم منصة االتحاد من أجل المتوسط اإلقليمية في ال

 لمن يشارك في رئاسة المنصة.

 

 

 

 االجتماع مجددًا في خالل ثالث سنوات مبدئيًا، لمناقشة إجراءات المتابعة المالئمة. ينوونو

 

ال تستهدف هذه الوثيقة إرساء حقوق أو فرض واجبات بموجب قانون دولي أو محلي، أو التسبب 

  ملزمة. في عواقب مالية

 

 

 

 


