دعوة من طرف اتحاد الجامعات المتوسطية لعقد مؤتمر وزاري أورومتوسطي جديد حول التعليم العالي والبحث
العلمي

استنا ًدا إلى عمل اتحاد الجامعات المتوسطية( )UNIMEDفي المنطقة وال سيما تقريره "تدويل التعليم العالي في البحر األبيض
المتوسط ،االتجاهات الحالية والمستقبلية" بتكليف من أمانة االتحاد من أجل المتوسط( )UfMوالتوصيات الواردة فيه ؛
ونظراً لمطالبة ناصر كامل ،األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط بتنظيم اجتماع وزاري لالتحاد من أجل المتوسطحول التعليم
العالي؛
و بالنظر ألهداف عملية برشلونة والشراكة األورومتوسطية من أجل تعزيز التعاون في التعليم والبحث واالبتكار في منطقة البحر
األبيض المتوسط؛
و بالنظر إلى إعالن كتانيا لعام  2006الصادر عن ممثلين من الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا ومصر
والبرتغال وسلوفينيا وتركيا واألردن واليونان ؛
و بالنظر لإلعالن الذي أقره المؤتمر الوزاري األورومتوسطي للتعليم العالي والبحث العلمي عقب اجتماعه عام  2007في القاهرة
وال سيما أهدافه المتمثلة في إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي ومنطقة أورومتوسطية للبحوث ،
و بالنظر لإلعالن الختامي الصادر عن المؤتمر الوزاري لالتحاد من أجل المتوسطالذي عقد في نوفمبر  2008في مرسيليا والذي
التزم بموجبه وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسطالبالغ عددها  43دولة بإبالء اهتمام خاص للتعليم العالي
والبحث ؛
و مع االخذ باالعتبار على تركيز وثيقة المفوضية األوروبية لعام " 2021تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبي" على الشباب والتعليم
واالبتكار والبحث ؛
و مع االخذ باالعتبار إلى إطالق برنامج اراسموس  +الجديد( ، )+ Erasmusالجوار( ، )Neighbourhoodالتنمية والتعاون
الدولي ( )Development and International Cooperation Instrumentوبرنامج االفق االوروبي (Horizon
)Europe؛
و مع االخذ باالعتبار التماس اتحاد الجامعات المتوسطية لجيل إيراسموس المتوسطي ؛
و مع االخذ باالعتبار تحديات المنطقة بما في ذلك االضطرابات و جائحة كورونا؛

نحن الموقعون  ،ندعو االتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ اإلجراءات وتمهيد الطريق لعقد مؤتمر وزاري لالتحاد من أجل
المتوسط حول التعليم العالي والبحث العلمي في أقرب فرصة .إن أجندة إستراتيجية متجددة للتعاون ألنظمة التعليم العالي والبحوث
في منطقة البحر األبيض المتوسط  ،مع االعتراف باإلنجازات والتطورات التي حدثت على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية  ،أمر
حيوي للتنمية المستدامة في المنطقة و لنموها .وبالتالي  ،يجب اتخاذ التزامات جديدة لألهمية االستراتيجية للتعليم والبحث واالبتكار
في تنمية رأس المال البشري في المنطقة األورومتوسطية.

المبادئ التوجيهية

نقترح المبادئ التوجيهية التالية لعقد المؤتمر الوزاري لالتحاد من أجل المتوسطحول التعليم العالي والبحث العلمي:
● التأييد قوال وفعال للدور الحاسم للتعليم العالي والبحث واالبتكار في التقدم والحوار األورومتوسطي؛
● االعتراف بالجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في المنطقة األورومتوسطية للتعاون من خالل تنقل االئتمان الدولي
وبرامج بناء القدرات ؛
● دعم المبادرات اإلقليمية الرائدة الجديدة والمبتكرة التي تركز على التقارب بين أنظمة التعليم العالي األورومتوسطية ؛
● دعم أنظمة التعليم العالي األكثر شموالً واخضرارً ا ومساواة؛
على وجه الخصوص ،ندعو إلى تركيز الجهود على:
● البحث واالبتكار؛
● التعلم اإللكتروني والرقمنة واالبتكار التعليمي؛

● التنقل المادي والتبادالت االفتراضية؛
● قابلية الشباب للتوظيف؛

● نشر المعرفة؛

تأسس اتحاد الجمعات المتوسطية ()UNIMEDعام  1991من قبل البروفيسور فرانكو ريتسي  ،بهدف تطوير البحث والتعليم في
المنطقة األورومتوسطية و من أجل المساهمة في التعاون العلمي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي .يضم االتحاد حاليًا  138جامعة
و مؤسسة بحث من  23دولة من ضفتي البحر األبيض المتوسط .يحتفل االتحاد هذه السنة بمرور  30عامًا على عمله الداعم للتعاون
األكاديمي في منطقة البحر األبيض المتوسط.

المرفق األول
وثائق مفيدة

إعالن القاهرة "نحو منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والبحث" عقب المؤتمر الوزاري األورومتوسطي األول للتعليم العالي
والبحث العلمي  .2007 ،متاح هنا.
إعالن كتانيا بشأن "منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي والبحث" من قبل ممثلين من الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإسبانيا
وإيطاليا ومالطا ومصر والبرتغال وسلوفينيا وتركيا واألردن واليونان  .2006 ،متاح هنا.
اعالن مشترك إلى البرلمان األوروبي والمجلس واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ولجنة المناطق "شراكة متجددة مع
الجوار الجنوبي :أجندة جديدة للبحر األبيض المتوسط"  .2021 ،متاح هنا.
إعالن مرسيليا  ،البيان الختامي للمؤتمر الوزاري  ،االتحاد من أجل المتوسط .2008 ،متاح هنا.
عريضة االتحاد لجيل إيراسموس المتوسطي .متاح هنا.
تقرير االتحاد "تدويل التعليم العالي في البحر األبيض المتوسط  ،االتجاهات الحالية والمستقبلية" بتكليف من االتحاد من أجل
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