
 

 )1( 

 

 مؤسسة مختبر  البحر المتوسط 
 الشبكة األورومتوسطية من أجل الحوار بين الثقافات والحضارات

 
 

 

 من نحن -1

بر   ""مؤسسة   مؤسسة    بر   مخت بحر المتوسط   مخت بحر المتوسط   ال و تضم دارسين ودارسات  من الجنسين       و تضم دارسين ودارسات  من الجنسين       هي منظمة ال تهدف للربح ذات توجه اجتماعي            هي منظمة ال تهدف للربح ذات توجه اجتماعي            " " ال
 ..  تخصص رفيع المستوى ومعترف بهم دوليا   تخصص رفيع المستوى ومعترف بهم دوليًاييذوذو

ى     هدف   هدف   تت ى     المؤسسة إل م الشراآة األورومتوسطية عن طريق         المؤسسة إل م الشراآة األورومتوسطية عن طريق         دع   ذا ذا   اا عنصر  عنصر  والحضارات بوصفه   والحضارات بوصفه   دعم الحوار بين الثقافات       دعم الحوار بين الثقافات        دع
نطقة                 ناء م رخاء المشترآين وب ة لضمان السالم و ال نطقة                أولوي ناء م رخاء المشترآين وب ة لضمان السالم و ال بادل حر   أولوي بادل حر   ت ول    ت ول     بحل م الترتيب لذلك  خالل المؤتمر       20102010 بحل ا ت م الترتيب لذلك  خالل المؤتمر        ،  آم ا ت  ،  آم

 ..19951995 في برشلونة عام  في برشلونة عام انعقد انعقد األورومتوسطي الذي األورومتوسطي الذي 

نذ   نذ م أتها    م أتها     نش وم   نش وم  تق    الحوار بين الشعوب األورومتوسطية ، وبشكل خاص شعوب شرق  وجنوب شرق أوربا الحوار بين الشعوب األورومتوسطية ، وبشكل خاص شعوب شرق  وجنوب شرق أوربا بدعم   بدعم    المؤسسة  المؤسسة  تق
ة و   ة و  من جه ذه الشعوب      شعوب الساحل الجنوبي    شعوب الساحل الجنوبي   من جه ة أخرى،   ه ذه الشعوب       من جه ة أخرى،   ه  على  على اا ثانوي ثانويموقعا موقعا ظلت ألسباب تاريخية تحتل ظلت ألسباب تاريخية تحتل   التي  التي   من جه

 . . الساحة السياسية العالمية في القرون األخيرةالساحة السياسية العالمية في القرون األخيرة

اواة       المؤسسة     المؤسسة    كز هدف   كز هدف   يرتيرت  بدأ المس ى م اواة       عل بدأ المس ى م ن الشعوب     عل ن الشعوب     بي ى حقها  في        و  و  بي ى حقها  في        عل  وذلك في إطار احترام التعددية  وذلك في إطار احترام التعددية مصيرها ،مصيرها ،تقريرتقرير عل
  ..واالختالفات الثقافية  من أجل التخلص من اآلراء المتحيزة و الصور النمطيةواالختالفات الثقافية  من أجل التخلص من اآلراء المتحيزة و الصور النمطية

ية المشارآة بين الحكومات والهيئات         المؤسسة   المؤسسة   وتعتبروتعتبر  ية لتنم اد حقيق ثابة نقطة استرش ية المشارآة بين الحكومات والهيئات          بم ية لتنم اد حقيق ثابة نقطة استرش ومتوسطية ومتوسطية ررشبكة أوشبكة أو  "" و تقوم ببناء  و تقوم ببناء  بم
ثقافات        ن ال ثقافات       من أجل الحوار بي ن ال ى جنب مع شرآائها      " "  والحضارات   والحضارات  من أجل الحوار بي بًا إل ى جنب مع شرآائها      ، جن با  إل  هذه الشبكة في  المجتمع المدني للدول  هذه الشبكة في  المجتمع المدني للدول وتجد وتجد . . ، جن

 و  و  المحلية والجامعات و التنظيمات المهنية و النقابات  المحلية والجامعات و التنظيمات المهنية و النقابات الجماعات  الجماعات  األقاليم و المدن و     األقاليم و المدن و     ، في   ، في    في المقام األول      في المقام األول     –األورومتوسطية   األورومتوسطية   
خ  يات، ال ية والجمع ير الحكوم نظمات غ خ الم يات، ال ية والجمع ير الحكوم نظمات غ تكامل الجوانب االقتصادية   –الم تكامل الجوانب االقتصادية العنصر األساسي ل ية الخاصة  ووالعنصر األساسي ل ية  والثقاف ية الخاصة   األمن ية  والثقاف  األمن

 ..بالشراآة األورومتوسطيةبالشراآة األورومتوسطية

 .. ورأس حربة شبكتها اإليطالية ورأس حربة شبكتها اإليطالية،،األورومتوسطية للحوار بين الثقافاتاألورومتوسطية للحوار بين الثقافات  Anna Lindhوالمؤسسة هي فرع أوروبي لمؤسسة والمؤسسة هي فرع أوروبي لمؤسسة 

 

 األهدافاألهداف -2

 -:: هي  هي  للمؤسسة  للمؤسسة ف األساسيةف األساسيةاألهدااألهدا  

ة   � رية والعدال يد الح يلة لتأآ ثقافات آوس تمعات وال ن المج وار بي ية الح ة  تنم رية والعدال يد الح يلة لتأآ ثقافات آوس تمعات وال ن المج وار بي ية الح نوية تنم ية والمع يم األخالق اء الق ى إرس نوية بالسعي إل ية والمع يم األخالق اء الق ى إرس بالسعي إل
 .. التسامح و قبول االختالفات التسامح و قبول االختالفاتالمتجسدة في المتجسدة في 

هديدات القائمة ضد السالم من هديدات القائمة ضد السالم من  أداة للبحث عن حلول للمشاآل التي لم يتم حلها بهدف القضاء على الت           أداة للبحث عن حلول للمشاآل التي لم يتم حلها بهدف القضاء على الت           المؤسسة    المؤسسة   أن تصبح  أن تصبح   �
 ..خالل إستراتيجيات التعايش السلمىخالل إستراتيجيات التعايش السلمى

ترآة   � ترابط للوصول إلدارة مش تكامل وال ترآة  أن تصبح أداة لل ترابط للوصول إلدارة مش تكامل وال اء أن تصبح أداة لل اء   للفض ثالث     للفض ام ال ط األقس ريق رب ن ط طي ع ثالث   األورومتوس ام ال ط األقس ريق رب ن ط طي ع   ة  ة  األورومتوس
 ::وهي وهي  ببعض ،  ببعض ، هاها بعض بعض9595األساسية  التفاقية برشلونة األساسية  التفاقية برشلونة 

ناء  -1 ناء ب الب المج طمج تري ي  أورومتوسط أورومتوس ترمش الم واالسهه يعم يعمككمش الم واالس الس ترام ييتقرار وتقرار و الس تعلق باح ية ت بادئ أساس ى م ز عل ترام رتك تعلق باح ية ت بادئ أساس ى م ز عل وق رتك وق  حق    حق
 ..اإلنسان والديمقراطيةاإلنسان والديمقراطية

 الحر بين االتحاد األوربي وشرآائه وآذلك        الحر بين االتحاد األوربي وشرآائه وآذلك       للتبادل  للتبادل   الرخاء المشترك وذلك من خالل إنشاء منطقة          الرخاء المشترك وذلك من خالل إنشاء منطقة         هه يعم  يعم فضاءفضاءخلق  خلق   -2
                                                                                         ..بين الشرآاء المتوسطيين أنفسهم ، على أن تكون مدعمة ماديا  من االتحاد األوربيبين الشرآاء المتوسطيين أنفسهم ، على أن تكون مدعمة ماديًا من االتحاد األوربي

 تعريف موجز
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 .. من خالل الحوار بين المجتمعات والثقافات من خالل الحوار بين المجتمعات والثقافات نشيط  نشيط  التفاهم المتبادل وتنمية مجتمع مدني التفاهم المتبادل وتنمية مجتمع مدنيتقويةتقوية -3

د سعت       د سعت     ولق دار    راتها راتها  المؤسسة من خالل مق       المؤسسة من خالل مق      ولق ى م بها عل دار     و مكات ى م بها عل ى   سنوات   سنوات  1010 و مكات ى  إل  التعريف ببرامج االتحاد األوربي الخاصة  التعريف ببرامج االتحاد األوربي الخاصة إل
 . .  قوية قويةائها دفعةائها دفعةبدول البحر المتوسط وإعطبدول البحر المتوسط وإعط

 

 التاريخالتاريخ   -3

 ::منمنة آل ة آل وقد اعترف بصفتها القانونيوقد اعترف بصفتها القانوني، ، 19941994 البحر المتوسط في نابولي عام  البحر المتوسط في نابولي عام مؤسسة مختبر مؤسسة مختبر نشأت نشأت 

 ..19971997//33//2525 ، الصادر في  ، الصادر في 1131511315 وذلك بقرار رقم  وذلك بقرار رقم Campania  ""آمبانياآمبانيا " " إقليم إقليم �

تاريخ             � رار ب ك بق تراث وذل ثقافة وال تاريخ             وزارة ال رار ب ك بق تراث وذل ثقافة وال د تم  نشره في الجري   ( (19991999-44-2020 وزارة ال د تم  نشره في الجري  وق //55//1717 بتاريخ  بتاريخ 113113دة الرسمية رقم دة الرسمية رقم وق
19991999.( .(  

رار رقم      د الق رار رقم     بع د الق هيئة ثقافية  رفيعة هيئة ثقافية  رفيعة " "  تم اإلعتراف بالمنظمة وإعطائها صفة  تم اإلعتراف بالمنظمة وإعطائها صفة Campania إلقليم  إلقليم 19991999//55//1818 بتاريخ  بتاريخ 22282228بع
 ".".المستوىالمستوى

د األخير         د األخير       في العق ال التي تميزها آشبكة أورومتوسطية للحوار بين المجتمعات و   المؤسسة   المؤسسة      استكملت   استكملت  في العق ال التي تميزها آشبكة أورومتوسطية للحوار بين المجتمعات و    بعض األعم . . الثقافاتالثقافات بعض األعم
 ::نذآر منها واحدة عن آل عامنذآر منها واحدة عن آل عام

ابقة              " " إصدار   إصدار   : :19941994في   في    � داء من أجل السالم في يوغوسالفيا الس ابقة             ن داء من أجل السالم في يوغوسالفيا الس وإنشاء أول شبكة من هيئات المجتمع المدني من          وإنشاء أول شبكة من هيئات المجتمع المدني من          " " ن
 ..أجل مبادرات تضامن لصالح شعوب البلقانأجل مبادرات تضامن لصالح شعوب البلقان

نة        ::  19951995في   في    � ي بمدي نة         تنظيم المؤتمر الدول ي بمدي ي   " " تنظيم المؤتمر الدول ي   نابول بحر المتوسط وأورو   " "  تحت عنوان       تحت عنوان      "" نابول بحر المتوسط وأورو   ال والمساهمة في الملتقي   والمساهمة في الملتقي   " " با  با  ال
 ..19951995 ديسمبر  ديسمبر 11 نوفمبر و  نوفمبر و 3030 و  و 2929  أيامأيامالمدني األول األورومتوسطي الذي إنعقد في برشلونة المدني األول األورومتوسطي الذي إنعقد في برشلونة 

ة شبكة      : :19961996في     في      � ة شبكة      إقام بر (( إقام بر المخت يم األورومتوسطية من أجل        ) )  المتوسطي   المتوسطي  المخت ن شرآاء األقال يم األورومتوسطية من أجل        بهدف تسهيل التواصل بي ن شرآاء األقال بهدف تسهيل التواصل بي
 . . تنمية الحوار بين المجتمعات والثقافاتتنمية الحوار بين المجتمعات والثقافات

ي  � ي ف يم ::  19199797ف يم  تنظ ي  " "  تنظ ي األورومتوسطي الثان ي المدن ي  الملتق ي األورومتوسطي الثان ي المدن ي " " الملتق د ف ذي انعق ي ال د ف ذي انعق ي""ال ينابول ام ""نابول ام  أي مبر 1414 ،  ، 1313 ،  ، 1212 أي مبر  ديس  ديس
ذه المناسبة     . .   19971997 ذه المناسبة     وفي ه ناول    وفي ه ناول     ت ثال  22482248   ت ثال   مم ئات مختلفة من المجتمع المدني األورومتوسط    لل   مم ئات مختلفة من المجتمع المدني األورومتوسط    هي   3636 من  من القادمون القادمون   ي،ي،هي

ة موضوعات       ة ، أربع ة موضوعات      دول ة ، أربع اتهم      دول اتهم       في نقاش دار      قسمت   قسمت    التي     التي     في نقاش ى م دار       عل ى م  خطط   خطط  وضعتوضعت جلسة ومجموعات عمل مختلفة ،           جلسة ومجموعات عمل مختلفة ،          1111 عل
تلفة    تلفة   عمل مخ تق   . . عمل مخ تق   إشترك في المل د من شباب دول األورومتوسطى    ى ى إشترك في المل د من شباب دول األورومتوسطى     العدي ان الهدف هو إعطا .. العدي ان الهدف هو إعطا  وآ هم فرص لبناء عالم هم فرص لبناء عالم ؤؤ وآ

 .. منذ قديم األزل منذ قديم األزل األولمبية  األولمبية  بشكل رمزي في األلعاب بشكل رمزي في األلعابااأفضل يعمه السالم ، آما آان مقترحأفضل يعمه السالم ، آما آان مقترح

 آذلك من خالل شبكتها بتنفيذ  آذلك من خالل شبكتها بتنفيذ  قامت قامتآماآما, ,  المدني األورومتوسطي الثاني  المدني األورومتوسطي الثاني ى ى الملتقالملتق لمقترحات  لمقترحات المؤسسة المؤسسة   تنفيذ    تنفيذ  ::  19981998في   في    �
 ::ط العمل األساسيةط العمل األساسيةططخخ

ية      � ئات التال ية     إنشاء الهي ئات التال بحر المتوسط ،        : : إنشاء الهي ية ال بحر المتوسط ،        أآاديم ية ال نة األورومتوسطي    Almamedأآاديم نة األورومتوسطي    ، مدي  ، جزيرة   ، جزيرة  Euromedcity، مدي
 ..Labmed المتوسطي المتوسطيمختبرمختبر ،  ، Isolamedالمتوسطيالمتوسطي

ينما المتوسطي � ة مشروع س ينما المتوسطيإقام ة مشروع س رنامج    (  (" Cinemamed "  إقام ار ب ي إط ية ف نة األوروب ن اللج ه م م دعم ذي ت رنامج  ال ار ب ي إط ية ف نة األوروب ن اللج ه م م دعم ذي ت ال
"Euromed Audiovisuel"األورومتوسطي  للسمعيات والبصريات األورومتوسطي  للسمعيات والبصريات .(.( 

ة    � ة   إقام بل  من   من  " Collège de la Méditérranée "إقام بل ق  دارسين معترف بهم عالميا  ، بهدف خلق وعي مدني عام    دارسين معترف بهم عالميًا ، بهدف خلق وعي مدني عام   ق
 ..وعلمي بين شباب البالد األورومتوسطيةوعلمي بين شباب البالد األورومتوسطية

ة إقاإقا � ة م نزل األورومتوسطي الالم نزل األورومتوسطي م ان مج"La Maison de la Mediterranée"م و مك ان مج ، وه و مك يــ ، وه يازى وفعل  عظيم  عظيم ازى وفعل
 ..يتم فيه التعرف على مجتمعات وثقافات دول األورومتوسطييتم فيه التعرف على مجتمعات وثقافات دول األورومتوسطيإذ إذ ، ، الداللة الداللة 

تو    � ية ذات مس بادرات دراس ن خالل م دن، م ية الم يط الجماعي لتنم راآة والتخط م الش اد أداوت  لدع تو   إيج ية ذات مس بادرات دراس ن خالل م دن، م ية الم يط الجماعي لتنم راآة والتخط م الش اد أداوت  لدع ي ىىإيج ي  عال  عال
 .. في تنمية المجتمع في تنمية المجتمع))ستيرستيرآدرجة الماجآدرجة الماج((
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وذلك عن طريق خلق    وذلك عن طريق خلق    " " الشبكة األورومتوسطية من أجل الحوار بين المجتمعات والثقافات         الشبكة األورومتوسطية من أجل الحوار بين المجتمعات والثقافات         " " تقوية وتوطيد   تقوية وتوطيد     ::  19991999في   في    •
ى مستو          ية عل ى مستو         شبكة عمل حقيق ية عل اٍل     ىىشبكة عمل حقيق ئات        تضم تضم   عال        ع د من المؤسسات والهي ئات         العدي د من المؤسسات والهي ثل دول األورومتوسطي ،        , ,  العدي ثل دول األورومتوسطي ،        التي تم والتي والتي التي تم

اعدة ا          يمكن يمكن  ا ، من خالل ق اعدة ا           دعوته ا ، من خالل ق  لتطوير  لتطوير  ملموسة ملموسة إلي شراآه حقيقية ونشطة حول عمليات إلي شراآه حقيقية ونشطة حول عمليات وتفضي وتفضي،،المؤسسة المؤسسة تصاالت  تصاالت   دعوته
   ..الساحة األورومتوسطيةالساحة األورومتوسطية

 : :  التالية  التالية رات رات  بتأسيس المق بتأسيس المق المؤسسة  المؤسسة  قامت قامت19991999خالل عام خالل عام  

Skopje, Sarajevo, Marsiglia, Gerusalemme, Assisi, Cattolica, Chieti, Giffoni Valle Piana, 
Lecce, Nardò, Porto Torres, Sestri Levante, Isole Eolie, Ohrid, Struga, Alcalà de Henares.  
 

ي  • ي ف الل  ::  20002000ف اللخ ي خ ي  يوم يليا 66  و   و 55 يوم يو بمرس يليا  يول يو بمرس ات    – يول ئات ومؤسس ع هي تعاون م يليا وبال نة مرس ن مدي م م ات       بدع ئات ومؤسس ع هي تعاون م يليا وبال نة مرس ن مدي م م    بدع
طية   طية  أورومتوس يمأورومتوس م تنظ يمت م تنظ بحر المتوسط  " "ت ر ال بحر المتوسط مؤتم ر ال ك , , ""مؤتم ك وذل ية وذل تاح الرسمي ألآاديم ية باالفت تاح الرسمي ألآاديم بحباالفت بح ال تماعات  ال تماعات ر المتوسط واج ر المتوسط واج

و و . . 20002000 أآتوبر عام  أآتوبر عام 1111 و  و 1010 وذلك يومي  وذلك يومي  Labmed , Isolamed, Euromedcity, Almamed  من  من للمكاتب آ مكاتب آ 
" " دور الحوار بين الثقافات     دور الحوار بين الثقافات     " "  تحت عنوان     تحت عنوان    اا دولي  دولي اابناءا  على تكليف من االتحاد األوروبي أقامت المنظمة في عمان مؤتمر          بناءًا على تكليف من االتحاد األوروبي أقامت المنظمة في عمان مؤتمر          

 ..ائيليين والفلسطينيينائيليين والفلسطينيينبالتوازي مع تفاقم األوضاع بين اإلسربالتوازي مع تفاقم األوضاع بين اإلسر

 ..Torre de Lago   و وعمانعمان: :  والمكاتب التالية والمكاتب التاليةالمقرات المقرات  بتأسيس  بتأسيس  آذلك آذلك قامت المنظمة قامت المنظمة20002000 خالل عام  خالل عام 

ي في      نظم نظم   ::  20012001في   في    � ي في       مؤتمر دول  ثقافية وسياسية واقتصادية     ثقافية وسياسية واقتصادية    ،،بلقان، ألفية جديدة  بلقان، ألفية جديدة  ل ل اا" "  تحت شعار       تحت شعار      Skopje  ""اسكويبي اسكويبي "" مؤتمر دول
تعاون مع حكومة         " " من أجل السالم     من أجل السالم      ك بال تعاون مع حكومة         ، وذل ك بال  وأآاديمية العلوم والفنون بجمهورية مقدونيا بمشارآة أآثر من      وأآاديمية العلوم والفنون بجمهورية مقدونيا بمشارآة أآثر من     ""دونيادونيامقمق""، وذل

ية   300300 ات عالم بلقان ومؤسس ي دول ال ن ممثل ية    م ات عالم بلقان ومؤسس ي دول ال ن ممثل مال    ( (  م ف ش ية،  حل ادية األوروب ية االقتص ي ، الجمع اد األوروب مال    االتح ف ش ية،  حل ادية األوروب ية االقتص ي ، الجمع اد األوروب االتح
خ      تحدة، ال م الم نظمة األم خ     األطلنطي ، م تحدة، ال م الم نظمة األم ي      ) ) األطلنطي ، م توجهات األساسية من أجل جنوب شرق أوروب د ال ي      بهدف تحدي توجهات األساسية من أجل جنوب شرق أوروب د ال تجدد في  بهدف تحدي تجدد في  م م

 ..هياآله الديمقراطية والمدنية طبقا  لما جاء في إعالن حقوق اإلنسانهياآله الديمقراطية والمدنية طبقًا لما جاء في إعالن حقوق اإلنسان

م    ::  20022002في   في    � م     ت نة        ت ر مدي تاح مق نة       افت ر مدي تاح مق راآش ""افت راآش م   –أآاديمية البحر المتوسط أآاديمية البحر المتوسط " "  لـ  لـ ""نابولينابولي"" وآذلك فتح المقر الرئيسي بمدينة      وآذلك فتح المقر الرئيسي بمدينة     ""م
  مقرمقر، وهو   ، وهو   " " لمجتمعات والثقافات   لمجتمعات والثقافات   البيت األورومتوسطي المشترك ، من أجل الحوار بين ا        البيت األورومتوسطي المشترك ، من أجل الحوار بين ا        ""وهو  وهو  " " منزل البحر المتوسط    منزل البحر المتوسط    

نيمكن ئات دول األورومتوسطي يمك ئات دول األورومتوسطي  مؤسسات وهي ان  مؤسسات وهي ى مك توفر عل ان من ال ى مك توفر عل يل ومن ال يل و للتمث يام  للتمث يام الق بادل وشراآة من أجل الق ال ت بادل وشراآة من أجل بأعم ال ت بأعم
 ..مستقبل يعمه السالم والتقدممستقبل يعمه السالم والتقدم

 ..Benevento, Casertaبيروت ، بيروت ، : :  التالية التالية المقرات المقرات بتأسيس بتأسيس آذلك المؤسسة  آذلك المؤسسة  قامت قامت20022002خالل عام خالل عام 

ي  � ي ف ة إقاإقا  ::  20032003ف ة م طي   ""م ي األورومتوس ي المدن طي   الملتق ي األورومتوس ي المدن ي     " " 20032003الملتق اد األوروب ية لالتح ية اإليطال دورة الرئاس بة ال ي     بمناس اد األوروب ية لالتح ية اإليطال دورة الرئاس بة ال بمناس
د في           ذي انعق د في          والمؤتمر األورومتوسطي السادس ال ذي انعق ي ""والمؤتمر األورومتوسطي السادس ال ي نابول  وقد آان هذا الملتقي  مجد دا   وقد آان هذا الملتقي  مجِددًا ..20032003 ديسمبر  ديسمبر 44 و  و 33 يومي   يومي  ""نابول

 ..ديثةديثةوسمح ببدء عهد جديد في تنظيم وتقييم الملتقيات األورومتوسطية الحوسمح ببدء عهد جديد في تنظيم وتقييم الملتقيات األورومتوسطية الح

م      : :20042004في   في    � م   ت دد من األنشطة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنظمة               ت دد من األنشطة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنظمة               تنظيم ع    نظم  نظم  ومن بين هذه األنشطة     ومن بين هذه األنشطة    ؛؛تنظيم ع
نانات من العالم اإلسالمي تحت عنوان        للمعرض   معرض    نانات من العالم اإلسالمي تحت عنوان        ف   77-1212 نابولي  نابولي 20042004, , -66-2626 إلى  إلى 55-3131. . ميالنوميالنو) () (تمزيق  األحجبة  تمزيق  األحجبة  ( ( ف

ى  ى إل ى Lecce  55-1010 ,  , 20042004-1010-44إل ى  إل ك ، وآذ، وآذ) ) 20042004-1111-55 إل ك ل ل    " " ل ن أج طي األول م يقي األورومتوس ل الموس ل    الحف ن أج طي األول م يقي األورومتوس ل الموس الحف
ثقافات        ن ال ثقافات       الحوار بي ن ال رة    20042004-1212-3131 و  و 1111-2525لوآسمبورج   لوآسمبورج   " (" (الحوار بي رة    ، القاه الحوار الحوار " " ، وآذلك ورش عمل   ، وآذلك ورش عمل    )  ) 20042004-1212-44، القاه

ية    تحديات العالم طي وال ية   األورومتوس تحديات العالم طي وال   ، ،J. Esposito  1414-55-20042004 ،  ،  W. Schwimmer  2121-55-20042004 " (" (األورومتوس
Marseille Espérance   2828-55-22004004 ، ، W. Tamzali  1111-66-20042004   ، ، Fred Halliday  0303-1111-20042004 ، ، 
Cristopher Coker 1818-11-20052005 ، ،Roberto Aliboni    22-22-20052005 ، ،Cristopher Hill    1616-22-20052005 ، ،

Danilo Zolo    33-33-20052005 ، ،Michael Cox    1717-33-20052005 ، ،Alessandro Colombo    66-44-20052005 ، ،Joseph 
Camilleri    2121-44-20052005 ، ،Fred R. Dallmayr    1111-55-20052005 و  و Fabio Petito    2626-55-20052005((،،    يرًا يرا   وأخ مسابقة مسابقة وأخ

 ..Euromedcafé وموقع اإلنترنت وموقع اإلنترنت " " نظرات أخرى نظرات أخرى " " األفالم الوثائقية القصيرة األفالم الوثائقية القصيرة 

 



 

 )4( 

 األنشطةاألنشطة -4

د إلى توفير رؤية واضحة و تمثيل جيد                  ذا العق يذها خالل ه بر األورومتوسطي بتنف د إلى توفير رؤية واضحة و تمثيل جيد                 تهدف األنشطة التي قامت مؤسسة مخت ذا العق يذها خالل ه بر األورومتوسطي بتنف تهدف األنشطة التي قامت مؤسسة مخت
 .. إنشاء شبكة عمل خاصة بالحوار بين الثقافات في مساحة األورومتوسطي إنشاء شبكة عمل خاصة بالحوار بين الثقافات في مساحة األورومتوسطيوآذلك إلىوآذلك إلى

    org.euromedi.wwwأما فيما يتعلق بالقائمة الخاصة بتلك األنشطة وتفصيل آل منها يرجى زيارة موقع اإلنترنت أما فيما يتعلق بالقائمة الخاصة بتلك األنشطة وتفصيل آل منها يرجى زيارة موقع اإلنترنت 
 

 ::ونذآر من أهم األنشطة ونذآر من أهم األنشطة 

 نــــداءات نــــداءات  �
ياغة و  -  ياغة وص رننص رش نطاق         " "ش ي ال ثقافات ف وارد وال ئة  واألرض والم ة البي الم وحماي ل الس ن أج داءات م نطاق        ن ي ال ثقافات ف وارد وال ئة  واألرض والم ة البي الم وحماي ل الس ن أج داءات م ن

 ".".األورومتوسطياألورومتوسطي

ابقة                 -  داء من أجل السالم في يوغوسالفيا الس ابقة               ن داء من أجل السالم في يوغوسالفيا الس ، نداء من أجل أحجار     ، نداء من أجل أحجار      )  ) 19951995( ( ، نداء من أجل الماء      ، نداء من أجل الماء       )  ) 19941994( ( ن
Matera )  ) 19951995 (  (           نداء من أجل البحث العلمي في جنوب إيطاليا          ، نداء من أجل البحث العلمي في جنوب إيطاليا ، ) )19971997( ( ، نداء من أجل ألبانيا      ، نداء من أجل ألبانيا       )  ) 19199696 (  (  ، ،

، نداء من أجل حماية البحر لمتوسط  ، نداء من أجل حماية البحر لمتوسط   )  ) 20022002 ،    ،   20012001( ( ، نداء من أجل فلسطين      ، نداء من أجل فلسطين       )  ) 19991999( ( نداء من أجل آوسوفو     نداء من أجل آوسوفو     
  ). ).20032003( ( ، نداء من أجل السالم وضد الحرب الدائمة ، نداء من أجل السالم وضد الحرب الدائمة ))20032003((، نداء من اجل حماية جميع مدن العالم ، نداء من اجل حماية جميع مدن العالم  )  ) 20022002( ( 

 
 سينـــــماسينـــــما �

يم   يم أق دول العربية                     عد   عد  أق ا وال ينما دول وسط وشرق أوروب دول العربية                    د من المعارض عن س ا وال ينما دول وسط وشرق أوروب "" مشروع  مشروع بينهابينهامن من . .  المتوسطية   المتوسطية  –د من المعارض عن س
Cinemamed " " ذي ذي ال تال تتم ية   تم ينما العرب اريخ الس رجان عن ت ة مه ه إقام ن خالل ية    م ينما العرب اريخ الس رجان عن ت ة مه ه إقام ن خالل طية ، ودورات – م طية ، ودورات  المتوس ن المتوس نم   م

تو تومس تعلقة ىىمس ي تخص المهن الم تعلقة  عال ي تخص المهن الم ينما بب عال ينما الس رنامج ( ( الس رنامج ب د وصل المشر " ).  " ). Aristote " " ب روق د وصل المش ى وق ى وع حتى اآلن إل وع حتى اآلن إل
ية      تائج التال ية     الن تائج التال تها في     1010: : الن تها في      مهرجانات تمت إقام دن أورومتوسطية ،   1010 مهرجانات تمت إقام دن أورومتوسطية ،    م يلم 6969 م يلم  ف   60.00060.000 شاهدها الجمهور ،  شاهدها الجمهور ، اا ف

اهد ،     اهد ،    مش  تم نشرها في الصحف      تم نشرها في الصحف     الال مقا  مقا 380380 حلقة مناقشة بين المخرجين والجمهور ،         حلقة مناقشة بين المخرجين والجمهور ،        1212 طالب مشارك ،        طالب مشارك ،       1200012000مش
ية ،  5454، ،  ة تلفزيون ية ،   خدم ة تلفزيون رآاء ،  2525 خدم ن الش رآاء ،   م ن الش ة م1818 م ة م دول روع ،    دول ي المش ترآة ف روع ،   ش ي المش ترآة ف دوات66ش دوات ن     2222وو" " Aristote  "  "  ن

ٍل ،        و سيف              1818سيناريست  مؤهل  ،       سيناريست  مؤه ال صالح أب اريخ وأعم م ، معرضين حول ت م عمله يناريو ت و سيف               س ال صالح أب اريخ وأعم م ، معرضين حول ت م عمله يناريو ت ا في ا في مم إقامته إقامتهتمتتمت س
يا ،  ي وبولون يا ، نابول ي وبولون تالوج“ نسخة من  نسخة من 40004000نابول تالوجآ ية  (  ( ”آ دول العرب ينما ال ية س دول العرب ينما ال ا ، " " ، ، ) )  المتوسطية  المتوسطية –س م نشرها وتوزيعه ا ، ت م نشرها وتوزيعه ت

د  30003000 ن مجل خة م د   نس ن مجل خة م يف   " "  نس و س ينما صالح أب يف   س و س ينما صالح أب د  30003000، ، " " س ن مجل خة م د   نس ن مجل خة م ية   " "  نس دول العرب الم ال بة أف ية   مكت دول العرب الم ال بة أف   –مكت
 ..لنجيب محفوظلنجيب محفوظ" " جائزة البحر المتوسط جائزة البحر المتوسط " " ، وأخيرا  منح ، وأخيرًا منح " " المتوسطية المتوسطية 

 
 درجة األستاذية في دراسات البحر لمتوسطدرجة األستاذية في دراسات البحر لمتوسط �

تعاون مع جامعات دول األورومتوسطي تم تنفيذ ، من            تعاون مع جامعات دول األورومتوسطي تم تنفيذ ، من          بال  ابن   ابن  آرسيآرسي" : " : تاذيةتاذيةمجموعة آراسي األس  مجموعة آراسي األس  "" ،    ،   19961996 عام    عام   ذذبال
ن   Averroes  رشد رشد  ن    بمراآش ، آرسي ب ون     بمراآش ، آرسي ب بقرطبة بقرطبة  Maimonide  ابن ميمون ابن ميمون ، آرسى ، آرسىTangeri  بطنجةبطنجة   طول

Cordoba  آرسي ـ ، آرسي ـ ،Joachim du Bellay  ب  ب Nantes  آرسي   ، آرسي ، Paul Valery  يكا يكا   بكورس م  . .  بكورس م  وت شكل  شكل  ببوت
ة   اص إقام ة  خ اص إقام ي""خ يآرس د آرس ن رش د  اب ن رش يا األ  آآ  –  Averroes   اب ات العل كو للدراس ي اليونس يا األ  كرس ات العل كو للدراس ي اليونس طيةكرس طيةورومتوس ارآة بب" " ورومتوس ارآة مش مش

ياً        م عالم يا        دارسين معترف به م عالم ادر           " " دارسين معترف به ام ق ق وعي مدني ع ادر           بهدف خل ام ق ق وعي مدني ع ن الثقافات بشكل هيكلي من        اا   دعم   دعم    علىعلىبهدف خل ن الثقافات بشكل هيكلي من        لحوار بي لحوار بي
 ..خالل الشبابخالل الشباب

 
 معهد البحر المتوسط �

ي   ي ف ي""ف ينابول اء ""نابول م إنش اء  ت م إنش بحر المتوسط"" ت د ال بحر المتوسطمعه د ال دوة  ""معه ثابة ن و بم دوةوه ثابة ن و بم تووه تو ذات مس ي ىى ذات مس ي  عال يال تت عال زويد األج ى ت يال هدف إل زويد األج ى ت هدف إل
دة من      دة من     الجدي ابهم وعي حر و نقدي ، وهو أساس ال غني                       الجدي ية إلآس ية وثقاف أدوات علم ابهم وعي حر و نقدي ، وهو أساس ال غني                       الدارسين األورومتوسطيين ب ية إلآس ية وثقاف أدوات علم الدارسين األورومتوسطيين ب

 ..عنه من أجل دفع تنمية العلوم واآلداب وآذلك المبادرة االقتصادية والسياسيةعنه من أجل دفع تنمية العلوم واآلداب وآذلك المبادرة االقتصادية والسياسية

طة           يل األنش ك تفاص يذها وآذل م تنف ي ت ينما الت ية للس ة الرئيس ى القائم الع عل طة         لإلط يل األنش ك تفاص يذها وآذل م تنف ي ت ينما الت ية للس ة الرئيس ى القائم الع عل ت    لإلط ع اإلنترن ت   زوروا موق ع اإلنترن   زوروا موق
org.eurormedi.www 
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 مؤتمرات أورومتوسطية مؤتمرات أورومتوسطية  �
ة  ة إقام طية ""إقام رات أورومتوس طية مؤتم رات أورومتوس ثقافات    " " مؤتم تمعات وال ن المج وار بي يم الح ثقافات    لتدع تمعات وال ن المج وار بي يم الح ية      ..لتدع ة الرئيس ى القائم الع عل ية    لإلط ة الرئيس ى القائم الع عل لإلط

 org.euromedi.www رجاء زيارة موقع اإلنترنت رجاء زيارة موقع اإلنترنت الالللمؤتمرات األورومتوسطية وتفاصيل األنشطة للمؤتمرات األورومتوسطية وتفاصيل األنشطة 

 

 الملتقي المدني األورومتوسطيالملتقي المدني األورومتوسطي �
ى      ). ).20032003 ، نابولي  ، نابولي 19971997 ، نابولي  ، نابولي 19951995برشلونة برشلونة " ( " ( ملتقيات مدنية أورومتوسطيةملتقيات مدنية أورومتوسطية""إقامة ثالث إقامة ثالث   الع عل ى  لإلط الع عل لإلط

طة      يل األنش ك تفاص يات وآذل تائج الملتق ائق ون طة     الوث يل األنش ك تفاص يات وآذل تائج الملتق ائق ون ية   الالالوث ع اآلت ارة المواق ية   رجاء زي ع اآلت ارة المواق       org.euromedi.www : : رجاء زي
2003forumcivile/org.euromedi.www 

             
 درجة الماجستير درجة الماجستير  �

 : : من بين درجات الماجستير الرئيسية نذآر من بين درجات الماجستير الرئيسية نذآر 
بة وا      ""درجة الماجستير األوروبي       درجة الماجستير األوروبي        - اذج من الترآي بة وا      نم اذج من الترآي انية     نم ئة اإلنس انية     لبي ئة اإلنس ية المجتمع       : : لبي ى تنم ية المجتمع       أدوات تهدف إل ى تنم نابولي نابولي " (" (أدوات تهدف إل

ى العمل من أجل  دعم الـ              )  ) 20012001  –  19981998 ن عل ن قادري ام بتأهيل خريجي ذي ق ى العمل من أجل  دعم الـ             ، وال ن عل ن قادري ام بتأهيل خريجي ذي ق وهو استغالل وهو استغالل "  ("  (تمكينتمكين""، وال
 ).).الموارد الفردية والجماعية على مستوي المجتمعالموارد الفردية والجماعية على مستوي المجتمع

ة  - ة درج ية  اادرج ية الثان تير األوروب ية  لماجس ية الثان تير األوروب ئة ""لماجس بة والبي ن الترآي اذج م ئة نم بة والبي ن الترآي اذج م انيةنم انية اإلنس تمع : :  اإلنس ية المج ى تنم دف إل تمع أدوات ته ية المج ى تنم دف إل " " أدوات ته
ي   (( ي   نابول دور الوسيط االجتماعي وقادرين                       ) ) 20052005  –  20042004نابول يام ب ى الق ن عل يل شباب قادري ى تأه دور الوسيط االجتماعي وقادرين                       وهو يهدف إل يام ب ى الق ن عل يل شباب قادري ى تأه وهو يهدف إل

ى القيام بإسهامات من أجل تنمية المشارآة و التضامن والمواطنة             ى القيام بإسهامات من أجل تنمية المشارآة و التضامن والمواطنة            عل وقد تمت إقامة دورة للحصول على درجة  وقد تمت إقامة دورة للحصول على درجة  . . عل
 ..جماعات وهيئات من المجتمع المدنيجماعات وهيئات من المجتمع المدنيالماجستير بالتعاون مع الماجستير بالتعاون مع 

 

 ))المختبر األورومتوسطي المختبر األورومتوسطي ( ( الجائزة العالمية الجائزة العالمية  �

ام       نذ ع ام     م نذ ع نح     19961996م تم م نح      ي تم م بر األورومتوسطي     ( (  ي ية للمخت زة العالم بر األورومتوسطي     الجائ ية للمخت زة العالم نحها خالل مهرجان    ) . ) . الجائ م م نحها خالل مهرجان    التي ت م م   Triesteالتي ت
ائق        يلم وث الم ألفضل ف ائق       لألف يلم وث الم ألفضل ف ن المجتم                 ىىلألف يز الحوار بي ى تحف ة إل ال الهادف ى األعم ناءًا عل ن المجتم                  ب يز الحوار بي ى تحف ة إل ال الهادف ى األعم ناءا  عل عات وثقافات شرق أوروبا    عات وثقافات شرق أوروبا     ب

 .  .  والبحر المتوسطوالبحر المتوسط

 

 جائزة البحر المتوسطجائزة البحر المتوسط �
ام   نذ ع ام م نذ ع نح 19981998م تم م نح  ي تم م ط " "  ي بحر المتوس زة ال ط جائ بحر المتوس زة ال تلفة " " جائ امها المخ تلفة بأقس امها المخ ن ، ( ( بأقس ثقافة ، الف ينما ، ال الم ، الس ن ، الس ثقافة ، الف ينما ، ال الم ، الس الس

 Kiro: : لي آل منلي آل من وقد تم منح الجائزة حتى اآلن إ وقد تم منح الجائزة حتى اآلن إ..)) الفضي  الفضي دنفيل دنفيل المؤسسات ، الدبلوماسية ، اإلعالم ، التنمية  والالمؤسسات ، الدبلوماسية ، اإلعالم ، التنمية  وال
Gligorov, ,   وووان آارلوس األول ملك أسبانيا، وان آارلوس األول ملك أسبانيا، خخصاحب الجاللة الملك صاحب الجاللة الملك وو  Lamberto Dini ، ،  صاحب الجاللة صاحب الجاللة وو

ك   ك  المل ك األردن،  الالالمل ن طالل مل ك األردن،  حسين ب ن طالل مل ة   ووحسين ب ة   صاحب الجالل ك المغرب،  الالصاحب الجالل ك المغرب،  حسن الثاني مل ا،  و و حسن الثاني مل ة مالط ا،  جمهوري ة مالط يا ووجمهوري يا  ل  ل
 Julio Fuentes. Moni Ovadia, Paolo ,     و   و      ،،Nabil et Noa   و و ، ،Etzchegarayالكاردينال الكاردينال وورابين، رابين، 

Pucci di Benesichi,Maria Grazia Cutuli  جريدة جريدة ووأنطونيو باسولينو، أنطونيو باسولينو، وونهاد عبد اللطيف، نهاد عبد اللطيف، ووEl Mundo
 Corriere della sera، ، , Vittorio Nisticò, Marcello Gigante, Paolo Bufalini, Eliasجريدة  جريدة  وو، ، 

Chacou,,  بارك، و نشرة أخبا       وو بارك، و نشرة أخبا       سوزان م ، و نجيب محفوظ، ومسرح سان آارلو في نابولي،         ، و نجيب محفوظ، ومسرح سان آارلو في نابولي،         33ر االبحر المتوسط    ر االبحر المتوسط    سوزان م
  Carla Guido, Pino Tordiglione, Izet Sarajlic’, Federico Bugno, Raffaele La Capria ,و و 

نة   نة  مدي بد الواحد راضي ،   Ercolano ، ،Pat Coxمدي بد الواحد راضي ،    ، ع يان ،   ,Gianna Letta , ، ع يان ،  الب امل زهيري  الب امل زهيري  آ  Marcello . . آ
Piazza, Marseille-Esperance, Eugenio Bennato   
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 بحــــثبحــــث �
ي القطاع المستقل               تعاون مع الجامعات المنضمة إل نظمة بنشاط بحثي مكثف بال وم الم ي القطاع المستقل             تق تعاون مع الجامعات المنضمة إل نظمة بنشاط بحثي مكثف بال وم الم من بين  من بين  . .   Almamed  تق

 ::بحاث التي نفذت ، نذآربحاث التي نفذت ، نذآراالاال
  ).  ). 19991999نابولي نابولي ( ( دفع التنمية  في المجتمعات المحلية دفع التنمية  في المجتمعات المحلية  -
  ).  ). 19991999نابولي نابولي ( ( تحليل مدينة تحليل مدينة : : نابولينابولي -
- C.Bernari )  )  20022002نابولي ، ديسمبر نابولي ، ديسمبر .(  .(  
  ).  ). 20032003نابولي نابولي ( ( أدوات الحوار أدوات الحوار  -
  ). ).20042004نابولي نابولي " ( " ( وسط المدينة القديم وسط المدينة القديم : : نابولينابولي" " من البحث إلي التدخل من البحث إلي التدخل  -
  ) )F.Angeli  20042004روما ، روما ، ( (  المتطوع والتنظيم  المتطوع والتنظيم –ع والروابط الجماعية ع والروابط الجماعية المتطوالمتطو -

   
 أعمــال منشــورةأعمــال منشــورة �

ال سواء عن طريق دور نشر أو من خالل الوسائط المتعددة                 د من األعم نظمة بنشر العدي ال سواء عن طريق دور نشر أو من خالل الوسائط المتعددة               قامت الم د من األعم نظمة بنشر العدي ومن بين هذه ومن بين هذه قامت الم
       ::األعمال األعمال 

م   نة القدي م سحر وسط المدي نة القدي يا ) ) Arcidiacono, 2004 ( ( سحر وسط المدي يا ،  أنثروبولوج ،  ،   )  ) Signorelli, 2004 ( ( المتوسط المتوسط ،  أنثروبولوج
بحر المتوسط     رايا ال بحر المتوسط    م رايا ال الم سينما المتوسط     )  ) Lecce, 2003 ( ( م الم سينما المتوسط    ، أف و     )  ) AA.VV., 2003 ( ( ، أف ينما صالح أب و    ، س ينما صالح أب ، س

ر األآاديمية   )  ) Ceretto, 2002 ( ( سيف   سيف    ر األآاديمية  ، دفات  )  ) AA.VV, 2001 ( ( ، بيت المتوسطي ، بيت المتوسطي  )  ) AA.VV, 2001 ( ( ، دفات
ية المتوسطية  دول العرب ينما ال ية المتوسطية ، س دول العرب ينما ال يو  )  ) AA.VV, 2000 ( ( ، س يو ، فيزوف ير 19441944، فيزوف ار األخ ير  ، االنفج ار األخ  , Pesce ( (  ، االنفج

Rolandi 2000 (  (      ية في منطقة المتوسط ية والفن ال الحرف ية في منطقة المتوسط     ، األعم ية والفن ال الحرف ، بجرام ، يوغوسالفيا ، بجرام ، يوغوسالفيا  )  ) AA.VV, 1999 ( ( ، األعم
ابقة    ابقة   ويوغوسالفيا الس ، المتوسط ، إضطرابات ، المتوسط ، إضطرابات ) ) (Bugno1998   ,,، آانيتا ، آانيتا ) ) Bugno, 1998  (  ( 19971997  –  19911991ويوغوسالفيا الس

ال   )  ) Porcel , 1998 ( ( بحر  بحر   ال  ، أعم  /  / 19951995 برشلونة  برشلونة –نابولي نابولي ( ( لملتقي المدني األورومتوسطي األول والثاني     لملتقي المدني األورومتوسطي األول والثاني     اا، أعم
ي   ي  نابول يوم      )  ) 19971997نابول م نفس المجتمع ال يوم     ، عل م نفس المجتمع ال وداع    )  ) Arcidiacono , Gelli 1997 ( ( ، عل تاب ال وداع   ، آ تاب ال  , Sarajlic ( ( ، آ
ا     )  ) 1996 ا    ، المتوسط هو أوروب ، حول  ، حول   )  ) Matvejevic , 1995 ( ( ، مذآرات حرب   ، مذآرات حرب   ) ) Capano , 1995 ( ( ، المتوسط هو أوروب

ا              ة أوروب ا             هوي ة أوروب ة  )  ) Matvejevic , 1995 ( ( هوي ر عن الجامع ة ، تقري ر عن الجامع بحر  )  ) Minissi , 1995 ( ( ، تقري بحر ، ال ، ال
  ). ).Capasso , 1995 ( ( المتوسط وأوروبا المتوسط وأوروبا 

 
 معـــارضمعـــارض �

   دول األورومتوسطي   دول األورومتوسطي  يييي األعمال الحرفية وحرف    األعمال الحرفية وحرف   وو المعارض حول الفن      المعارض حول الفن      التظاهرات و   التظاهرات و   العديد من   العديد من  المؤسسة   المؤسسة     أقامت   أقامت    
 ::ومن بين هذه المعارض نذآر ومن بين هذه المعارض نذآر  .  . مهرة مهرة الال
 

 19951995 أغسطس  أغسطس 1414روتينو ، روتينو ،  ..مالئكة البحر المتوسطمالئكة البحر المتوسط
 19951995 ديسمبر  ديسمبر 77نابولي ، نابولي ،  " ." .الغذاء والحرب الغذاء والحرب " " معرض معرض 

   19951995 ديسمبر  ديسمبر 1212نابولي ، نابولي ،  ".".المعاناة واألمل المعاناة واألمل " " معرض فوتوغرافي معرض فوتوغرافي 
 19961996رس رس  ما ما22نابولي ، نابولي ،  . .  الهرسك الهرسك– تصميم للبوسنة  تصميم للبوسنة 160160" " أطفال في سراييفو أطفال في سراييفو " " 
 19961996 إبريل  إبريل 1616ميالنو ، ميالنو ،  " ." .يوم التسامح يوم التسامح " " 

 19961996 يونيو  يونيو 2424– مايو  مايو 55تورينو، تورينو،  ..المشاآل ، المشروع أوروباالمشاآل ، المشروع أوروبا
 19961996 يونيو  يونيو Sangemini ،  ، 1515 ".".الشباب والفن الشباب والفن " " مسابقة مسابقة 

 19961996 أغسطس  أغسطس 2424بونسا ، بونسا ،  ". ". بيئية بيئية / / تظاهرة  فنية تظاهرة  فنية " " 
تقديم       "" تقديم       المؤتمر الصحفي الخاص ب ي أوروبا والبحر   ي أوروبا والبحر   معرض الشباب فنان     معرض الشباب فنان     " " المؤتمر الصحفي الخاص ب

 ..المتوسطالمتوسط
 19961996 ديسمبر  ديسمبر 1414روما ، روما ، 

 19971997 يناير  يناير Trieste ،  ، 2222 ".".سراييفو سراييفو " " معرض معرض 
 19971997 إبريل  إبريل 2323تورينو ، تورينو ،  ..معرض الشباب فناني أوروبا والبحر المتوسطمعرض الشباب فناني أوروبا والبحر المتوسط

 19971997 مايو  مايو 1818-99بيتونا ، بيتونا ،  ".".هجرات روحية في البحر المتوسطهجرات روحية في البحر المتوسط""معرض معرض 
 19971997و و  يوني يوني1515-66ميالنو ، ميالنو ،  ".".قبائل مدنيةقبائل مدنية""معرض معرض 

 19971997 سبتمبر  سبتمبر 66  - يوليو يوليو1818شاآا ، شاآا ،  ..معرض سيراميك فنيمعرض سيراميك فني
 19981998 ديسمبر  ديسمبر 1212- نوفمبر نوفمبر1414نابولي ، نابولي ،  ".".بحرنا ، بحر غير عاديبحرنا ، بحر غير عادي""معرض معرض 

 19991999 إبريل  إبريل 1616نابولي ، نابولي ،   . .Pawel Skurski ملتقي شباب األورومتوسطي ، معرض ملتقي شباب األورومتوسطي ، معرض 
ونية ونية  عاما  على آرسي األستاذية في اللغة المقد        عامًا على آرسي األستاذية في اللغة المقد       3030معرض لالحتفال بمرور    معرض لالحتفال بمرور    

.. 
 19961996 نوفمبر  نوفمبر 1515نابولي ، نابولي ، 

Artisanat ’s du Maroc Maison de lésors cachéTr: Mostra
Art´et des Metiers d 

 20002000 مايو  مايو 2525مارسيليا مارسيليا 
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يو  Monte Argentario ،  ، 1100-2525 ".".هواء البحر هواء البحر " " تظاهرة تظاهرة  يو   يون  يون
20002000 

 20002000 يونيو  يونيو 2525-1616مراآش ، مراآش ،   ". ".Le Saisons de la vie " " المهرجان القومي للفنون الشعبية المهرجان القومي للفنون الشعبية 
 20002000 سبتمبر  سبتمبر 2121نابولي نابولي  ..ألوان وأصوات البحر المتوسطألوان وأصوات البحر المتوسط

 20002000 سبتمبر  سبتمبر 2424-2222نابولي نابولي  ".".آتب البحر آتب البحر " " تظاهرة تظاهرة 
 20022002تمبر تمبر  سب سب2828بيلال ، بيلال ،  ..مؤتمر في إبداع الفن من أجل سياسة متوسطية مؤتمر في إبداع الفن من أجل سياسة متوسطية 

 20032003 مايو  مايو 1717-1616نابولي ، نابولي ،  ".".أصوات من الثري أصوات من الثري : : جنين جنين " " 
 20032003 يوليو  يوليو 2222باريس ، باريس ،  ".".إيقونات عربية إيقونات عربية " " معرض معرض 

 20032003 يوليو  يوليو 2222باريس ، باريس ،  ..معرض جزائري بمعهد العالم العربي معرض جزائري بمعهد العالم العربي 
 20032003 سبتمبر  سبتمبر 88نابولي ، نابولي ،  . . الفن المزودي ألبطال مجلس أوروباالفن المزودي ألبطال مجلس أوروبا

 20032003 سبتمبر  سبتمبر Capri ،  ، 1212 ..حسنحسنلفتحي لفتحي " " أحاسيس أفريقية أحاسيس أفريقية " " معرض معرض 
 20032003 سبتمبر  سبتمبر Ercolano ،  ، 1414 ُ  ..مهرجان آورال البحر المتوسطمهرجان آورال البحر المتوسط

 20032003 سبتمبر  سبتمبر Ercolano ،  ، 1414إإ ..منح جائزة البحر المتوسط للفنون إلى مسرح سان آارلو بنابوليمنح جائزة البحر المتوسط للفنون إلى مسرح سان آارلو بنابولي
 20042004 أبريل  أبريل 2828القاهرة ، القاهرة ،  ..منح جائزة البحر المتوسط للفنون واإلبداع إلى نجيب محفوظمنح جائزة البحر المتوسط للفنون واإلبداع إلى نجيب محفوظ

 20042004 أبريل  أبريل 2828روما ، روما ،  ".".العالمة واللون العالمة واللون ""تاح معرض فاروق حسنى تاح معرض فاروق حسنى افتافت
 20042004 مايو  مايو 3131ميالنو ، ميالنو ،  ..، فنانات من العالم اإلسالمي، فنانات من العالم اإلسالمي" " تحطيم الحواجز تحطيم الحواجز " " معرض معرض 
 20042004 يوليو  يوليو 2626- يونيو  يونيو 2525نابولي ، نابولي ،  ..الكتابة بالضوءالكتابة بالضوء :  : Stroraro معرض معرض 

 20042004 يوليو  يوليو 1010-33آش آش مرامرا . . المهرجان القومي التاسع والثالثون للفنون الشعبيةالمهرجان القومي التاسع والثالثون للفنون الشعبية
   20042004 يوليو  يوليو 88نابولي ، نابولي ،  ".".تمزيق األحجبة تمزيق األحجبة "  "  

   20042004 يوليو  يوليو 1212نابولي نابولي  ).).تحطيم الحواجز وتمزيق  األحجبة تحطيم الحواجز وتمزيق  األحجبة ( ( افتتاح معرض افتتاح معرض 
  يوليو  يوليو 1313نابولي نابولي    .  .Capodimonte في في من العالم  اإلسالمي من العالم  اإلسالميفناناتفنانات

   20042004 سبتمبر  سبتمبر 1515  – يوليو  يوليو 1212نابولي نابولي  ..الميالمي، لفنانات من العالم اإلس، لفنانات من العالم اإلس))تحطيم الحواجز وتمزيق األحجبةتحطيم الحواجز وتمزيق األحجبة( ( معرض معرض 
 20042004 نوفمبر  نوفمبر 1616  – أآتوبر  أآتوبر Lecce    2323 ، لفنانات من العالم اإلسالمي، لفنانات من العالم اإلسالمي))تحطيم الحواجز وتمزيق األحجبةتحطيم الحواجز وتمزيق األحجبة( ( معرض معرض 
مبورج  ..، فنانات من العالم اإلسالمي، فنانات من العالم اإلسالمي" " تمزيق األحجبة تمزيق األحجبة " " معرض معرض  مبورج لوآس بر 2525لوآس بر  نوفم مبر 3131  – نوفم مبر  ديس  ديس

20042004 
 

 مسرح وموسيقي مسرح وموسيقي  �

ت   ت قام ة المؤالمؤقام ة سس ن  سس د م يم العدي ن   بتنظ د م يم العدي تظاهرات بتنظ تظاهراتال يقية  ال رحية والموس يقية   المس رحية والموس ر   .. المس ال نذآ ك األعم ن تل ن بي ر    م ال نذآ ك األعم ن تل ن بي الت " "  م الت حف حف
 ..في لغات مختلفة ، منها العربيةفي لغات مختلفة ، منها العربية" " دورات تأهيل لممثلين أورومتوسطيين دورات تأهيل لممثلين أورومتوسطيين " " و و " " موسيقية من أجل السالم موسيقية من أجل السالم 

ي  ي وف ة 20042004-1212-44وف نظم المؤسس ة  ت نظم المؤسس وار "" ت ن أجل الح يقي اليورومتوسطي األول م ل الموس وار الحف ن أجل الح يقي اليورومتوسطي األول م ل الموس ثقافاتالحف ن ال ثقافاتبي ن ال ي " " بي ي ف ف
 . . وسيتم تنظيم هذا الحفل آل عام في دولة متوسطية مختلفةوسيتم تنظيم هذا الحفل آل عام في دولة متوسطية مختلفة. . القاهرةالقاهرة
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تق         ى توصيات المل ناءًا عل تق       ب ى توصيات المل ناءا  عل م تنظيمه في نابولي في شهر ديسمبر           ىىب ذي ت م تنظيمه في نابولي في شهر ديسمبر            المدني األورومتوسطي الثاني ، وال ذي ت    ، قامت ، قامت19971997 المدني األورومتوسطي الثاني ، وال
 :: القطاعات المستقلة اآلتية  القطاعات المستقلة اآلتية   بإنشاء بإنشاءالمؤسسة المؤسسة 
ط   أآاأآا � بحر المتوس ية ال ط   ديم بحر المتوس ية ال ية         : : ديم طية عال ية األورومتوس ية والعلم ات الثقاف يات والمؤسس ن األآاديم دد م ع ع ية         تجم طية عال ية األورومتوس ية والعلم ات الثقاف يات والمؤسس ن األآاديم دد م ع ع تجم

   accademiamed/org.euromedi.www . . المستويالمستوي
� Almamed :  :  تجمع عدد من الجامعات والشبكات الجامعية األورومتوسطية تجمع عدد من الجامعات والشبكات الجامعية األورومتوسطية org.almamed.www   
� Euromedcity )  )   طية نة األورومتوس طية  المدي نة األورومتوس دن      ) : ) : المدي بكات الم ية وش ات المحل دن والجماع ن الم دد م ع ع دن      تجم بكات الم ية وش ات المحل دن والجماع ن الم دد م ع ع تجم

   org.euromedcity.www األورومتوسطية األورومتوسطية 
� Isolamed "  "   طية رة األورومتوس طية  الجزي رة األورومتوس طي      " : " : الجزي نطقة األورومتوس ي م بكاتها ف زر وش ن الج دد م ع ع طي      تجم نطقة األورومتوس ي م بكاتها ف زر وش ن الج دد م ع ع  . . تجم

org.isolamed.www   
� Labmedتجمع عدد من هيئات المجتمع المدني للدول األورومتوسطية ، تجمع عدد من هيئات المجتمع المدني للدول األورومتوسطية ، .. 

 
ثر من          د انضمت أآ ثر من         وق د انضمت أآ آما آما ( ( لك النزاعات القائمة بينها     لك النزاعات القائمة بينها      هيئة من الدول األورومتوسطية إلى هذه التجمعات، متجاوزة بذ          هيئة من الدول األورومتوسطية إلى هذه التجمعات، متجاوزة بذ         500500وق

رائيل    طين وإس ن فلس ال بي و الح رائيل   ه طين وإس ن فلس ال بي و الح ية    ). ). ه ات المحل يات والجماع ات واألآاديم دن والجامع ن الم د م دقت العدي ك ص ية    وآذل ات المحل يات والجماع ات واألآاديم دن والجامع ن الم د م دقت العدي ك ص وآذل
نظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات المختلفة على األوضاع القانونية لهذه التجمعات في بنود واضحة في نظمها               نظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات المختلفة على األوضاع القانونية لهذه التجمعات في بنود واضحة في نظمها              والم والم

 .. تمثيال شرعيا  تمثيال شرعيا  للشبكة  للشبكة  بالتالي  بالتالي لية،   مانحة لية،   مانحًةاإلدارية الداخاإلدارية الداخ



 

 )8( 

ئات مختلفة للدول األورومتوسطية                   دن و مقاطعات و جامعات وهي يم و م ك وافقت دول و أقال ئات مختلفة للدول األورومتوسطية                 آذل دن و مقاطعات و جامعات وهي يم و م ك وافقت دول و أقال  والتي تمثل رسميا  أآثر  والتي تمثل رسميًا أآثر –آذل
يون مواطن      150150من   من    يون مواطن       مل الها ، في عامي            - مل م إرس رارات رسمية ت ى ق اع عل الها ، في عامي             باإلجم م إرس رارات رسمية ت ى ق اع عل    إلى البرلمان األوروبي إلى البرلمان األوروبي20012001 و  و 20002000 باإلجم

ية      ية     واللجنة األوروب م اإلعتراف عن طريقها بحق تمثيل تلك الهيئات      –واللجنة األوروب م اإلعتراف عن طريقها بحق تمثيل تلك الهيئات       والتي ت  ، من أجل  تفعيل ودعم الشبكة ،  ، من أجل  تفعيل ودعم الشبكة ، التي تطالبالتي تطالب والتي ت
 ..بموارد مناسبةبموارد مناسبة

 
 
6- La Maison de La Méditérranée  
 

 ""La Maison de La Méditérranée"" )  )  MdM (  (  و و ه ن  " " ه وار بي ن أجل الح ن  البيت األورومتوسطي المشترك م وار بي ن أجل الح البيت األورومتوسطي المشترك م
ت  ت المج ثقافات    المج ثقافات    معات وال  مؤسسات وهيئات دول األورومتوسطي المختلفة أن تقوم بأعمال تبادل وشراآة   مؤسسات وهيئات دول األورومتوسطي المختلفة أن تقوم بأعمال تبادل وشراآة  هه تستطيع في    تستطيع في   فضاء فضاء " :" :معات وال

 ..من أجل مستقبل من السالم والتقدممن أجل مستقبل من السالم والتقدم
ك       ثل آذل ك     وهو يم ثل آذل  حيث تتقابل شخصيات وتوجهات مختلفة في منطقة األورومتوسطي من أجل تبادل الخبرات              حيث تتقابل شخصيات وتوجهات مختلفة في منطقة األورومتوسطي من أجل تبادل الخبرات             مشترآامشترآا   مجاال  مجاال وهو يم

ثقافات وتقريب     ثقافات وتقريب    وال  حوار على  طويل األجل بهدف  حوار على  طويل األجل بهدف والشروع فيوالشروع في مناقشة االختالفات  مناقشة االختالفات وو المصالح المختلفة   المصالح المختلفة  إبرازإبراز بهدف    بهدف   الرؤىالرؤىوال
 ..الوصول الى السالم والعدل من أجل األمان المتبادل والتقدم المشتركالوصول الى السالم والعدل من أجل األمان المتبادل والتقدم المشترك

 ).).آمنظمة ال تهدف للربحآمنظمة ال تهدف للربح((بيت المتوسط هو األولوية األولي لمنظمة مختبر البحر المتوسط بيت المتوسط هو األولوية األولي لمنظمة مختبر البحر المتوسط 
وم بتنشيط ود    وم بتنشيط ود   وهو يق ع أنظمة ثقافية واقتصادية ومؤسساتية للدول األورومتوسطية  وهو يق ع أنظمة ثقافية واقتصادية ومؤسساتية للدول األورومتوسطية  ف  ،  ، Campania خاصة إيطاليا ، إقليم خاصة إيطاليا ، إقليم ( ( ف

 ..بشكل متوافق مع السياسات الموضوعة من االتحاد األوروبيبشكل متوافق مع السياسات الموضوعة من االتحاد األوروبي) ) وجنوب إيطاليا بأآمله وجنوب إيطاليا بأآمله 
ك هو               يذ ذل رر لتنف يان األساسي المق ك هو             والك يذ ذل رر لتنف يان األساسي المق نافذة على نافذة على ( ( اتصال متعددة اتصال متعددة عن طريق أدوات عن طريق أدوات تتيح تتيح التي ، التي ، " " قرية متعددة الوسائط قرية متعددة الوسائط " " والك

ة صحفية          ة صحفية         أحوال الطقس ، وآال وتوثيق وتوثيق ) )  مرئية ، متحف البحر المتوسط  الخيالي ، متحف األعمال الحرفية والمهن الفنية             مرئية ، متحف البحر المتوسط  الخيالي ، متحف األعمال الحرفية والمهن الفنية            –أحوال الطقس ، وآال
ن مجتمعات    مجاال مجاال , , )) MdM  طبعات طبعات ( (  نظم بي ن مجتمعات     لحوار م نظم بي ى  لحوار م ى  عل يم        ( (  العالمي   العالمي  ىى المستو  المستو  عل ادة تقي تم إع ذا الهدف ي يم        ومن أجل ه ادة تقي تم إع ذا الهدف ي ومن أجل ه

 ).).لوجيا الرقمية لوجيا الرقمية واالستفادة من التكنوواالستفادة من التكنو
 ، بداخل المبني  ، بداخل المبني Depretis  شارع  شارع 130130 والذي يقع في نابولي ، في  والذي يقع في نابولي ، في –  Maison de la Méditerranée المقر الرئيسي لـ المقر الرئيسي لـ  

 ..20022002 يونيو  يونيو 2222 قد تم افتتاحه يوم  قد تم افتتاحه يوم –  Hotel de Londres التاريخي الذي آان فيما مضي فندق  التاريخي الذي آان فيما مضي فندق  
 ::ويتكـــون من ويتكـــون من 

يل    � يل   فضاءات للتمث ئ      فضاءات للتمث ئ       خاصة بمؤسسات وهي زة و خدمات تكنولوجية               خاصة بمؤسسات وهي زودة بصاالت مجه زة و خدمات تكنولوجية              ات دول األورومتوسطي م زودة بصاالت مجه ات دول األورومتوسطي م
 ..لالجتماعات ذات مستوي تمثيلي عاليلالجتماعات ذات مستوي تمثيلي عالي

 ..بين دول األورومتوسطيبين دول األورومتوسطي "  " Videoconferences " "  فنية مجهزة لعقد  فنية مجهزة لعقد فضاءاتفضاءات �
  ). ).Mednetwork ( ( ووآالة الصحافة المرئية ووآالة الصحافة المرئية  "  " Euromedi.org " " مساحات مخصصة لتحرير موقع مساحات مخصصة لتحرير موقع  �
 ..معارض المختلفةمعارض المختلفةمساحات مخصصة للمساحات مخصصة لل �
 ..الندواتالندواتمساحات مخصصة للمؤتمرات ومساحات مخصصة للمؤتمرات و �
 ..E-learning   ىىمساحات مخصصة لدورات تعليمية عالية المستومساحات مخصصة لدورات تعليمية عالية المستو �
 ..مساحات مخصصة لمناسبات مختلفةمساحات مخصصة لمناسبات مختلفة �

 La Maison de la Méditerranée  ئات ات وهي ر لمؤسس و مق ئات   ه ات وهي ر لمؤسس و مق طية تت ه راآة األورومتوس ثل الش طية م راآة األورومتوس ثل الش بحر ( ( م ية ال بحر أآاديم ية ال أآاديم
ط ،  ط ، المتوس ن  Almamed ،، Euromed city  ،  ،  Isolamed ،  ،  Labmed المتوس طي للمعماريي اد المتوس ن   ، االتح طي للمعماريي اد المتوس ، ، ) )  ، االتح

األمم المتحدة ، اليونسكو ، البرلمان األوروبي ، جمعية برلمان          األمم المتحدة ، اليونسكو ، البرلمان األوروبي ، جمعية برلمان           (  (  العالمية  العالمية  إجتماعات دورية للهيئات    إجتماعات دورية للهيئات    في آن واحد     في آن واحد    يستضيف يستضيف وو
 ).).األورومتوسطي ، الخ األورومتوسطي ، الخ 
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   Michele Capasso       ::الرئيسالرئيس
 Caterina Arcidiacono       ::رئيسرئيسنائب النائب ال
 Maison de la Mediterranée : : Antonio Bassolino      رئيسرئيس

 Maison de la Mediterranée : : Walter Scwimmer  سكرتير عامسكرتير عام
 John L. Esposito     ::رئيس اللجنة العلمية التنفيذيةرئيس اللجنة العلمية التنفيذية
 ).).آرواتيا آرواتيا ( ( Predrag Matrejevic     ::رئيس اللجنة العلمية الدوليةرئيس اللجنة العلمية الدولية

 ,Genoveffa R. Allamprese, Caterina Arcidiacono ::جلس اإلدارةجلس اإلدارةمم
Claudio Azzolini, Michele Capasso, Nullo Minissi 
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ية      ية الدول ية     اللجنة العلم ية الدول ة من دارسين ودارسات معترف بهم عالميًا ساهموا من خالل معرفتهم بأهدافها بتنمية أنشطة                  ::اللجنة العلم ة من دارسين ودارسات معترف بهم عالميا  ساهموا من خالل معرفتهم بأهدافها بتنمية أنشطة                   مكون  مكون
 ..المنطقةالمنطقة

 
 20052005  –  33  –  3030أعضاء في أعضاء في 

 
1- LESLIE AGIUS              ) ) مالطا مالطا(( 

 ) ) رئيس جامعة مالطا الدولية رئيس جامعة مالطا الدولية   ((..مدير مؤسسة الدراسات الدوليةمدير مؤسسة الدراسات الدولية 
2-  BRAHIM ALAOUI        ) المغرب( 

 مؤرخ فنيمؤرخ فني 
3- WIJDAN ALI       ) ) األردن األردن(( 

   فنانة و مؤرخة فن إسالمي و أآاديميةفنانة و مؤرخة فن إسالمي و أآاديمية 
4- KHALED FOUAD ALLAM       ) ) الجزائر الجزائر(( 

     ..العالم العربيالعالم العربي  آاتب و أستاذ  تاريخآاتب و أستاذ  تاريخ 
5- LUIGI AMBROSI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

     ..رئيس مجمع جامعات البحر المتوسطرئيس مجمع جامعات البحر المتوسط 
6- PIERO AMERIO        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

     ..أستاذ علم نفس المجتمع بجامعة تورينوأستاذ علم نفس المجتمع بجامعة تورينو 
7- CATERINA ARCIDIACONO                                                                  ))ايطالياايطاليا(( 

 ..فيدير يكو الثاني بنابوليفيدير يكو الثاني بنابولي" " النفس بجامعة النفس بجامعة علم علم   ةةوأستاذوأستاذ  ةةنفسينفسي  ةةو محللو محلل  ةةعالمعالم 
8- JUAN ARIAS         ) ) أسبانيا أسبانيا(( 

         ..صحفي وناقدصحفي وناقد 
9- MOHAMMED ARKOUN       ) ) فرنسا فرنسا(( 

    أستاذ تاريخ وفلسفة العالم العربي واإلسالميأستاذ تاريخ وفلسفة العالم العربي واإلسالمي 
10- MAURICE AYMARD        ) ) فرنسا فرنسا(( 

    ..مؤرخ و مدير مرآز أبحاث اإلنسان بباريسمؤرخ و مدير مرآز أبحاث اإلنسان بباريس 
11- NADIR MOHAMED AZIZA       ) ) تونس تونس(( 

          ..شاعرشاعر 
12- CLAUDIO AZZOLINI        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

        ..صحفي ومديرصحفي ومدير 
13- GIDEON BACHMANN        ) ) إسرائيل  إسرائيل -الواليات المتحدة الواليات المتحدة (( 

    ..صحفي وناقد سينمائيصحفي وناقد سينمائي 
14- PAUL BALTA         ) ) فرنسا فرنسا(( 

     ..آاتب ومتخصص في البحر المتوسطآاتب ومتخصص في البحر المتوسط 
15- BIAGIO BANDIERA        ) )إيطالياإيطاليا  (( 

        ATENA المنسق العام لـ المنسق العام لـ  
16- CORRADO BEGUINOT        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

   ..بنابوليبنابولي" " فديريكو الثاني فديريكو الثاني " " أستاذ علم المدن بجامعة أستاذ علم المدن بجامعة  
17- EUGENIO BENNATO        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

        ..مغني ومؤلف أغانيمغني ومؤلف أغاني 
18- FETHI BENSLAMA   

 ""  INTERSIGNERS" " محلل نفسي ومدير مجلة محلل نفسي ومدير مجلة  
19-  FAROUK MARDAM BEY      ) فرنسا( 

     ..مدير مكتبة مرآز العالم العربي بباريسمدير مكتبة مرآز العالم العربي بباريس 
20- GERARDO BIANCO        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

       ..صحفي ومدرس جامعيصحفي ومدرس جامعي 
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21- ROBERTO BIXIO        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
      ..كهوفكهوفللعالم متخصص في دراسة اعالم متخصص في دراسة ا 

22- MARCO BOATO        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
       ..صحفي وأستاذ جامعيصحفي وأستاذ جامعي 

23- SANDRO BONDI        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
         ..فيلسوففيلسوف 

24- REMO BODEI         ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
         ..فيلسوففيلسوف 

25- CHARLES BONN     ))فرنسافرنسا(( 
                                 PARIS NORD                    مدير المرآز الدولي للغات وأدب الدول الفرانكفونية بجامعة مدير المرآز الدولي للغات وأدب الدول الفرانكفونية بجامعة  

26- FERID BOUGHEDIR      ) ) تونس تونس(( 
         ..مخرجمخرج 

27- FEDERICO BUGNO      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
        ..صحفي وآاتبصحفي وآاتب 

28- MATILDE CALLARI GALLI     ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
      ..أستاذ علم اإلنسان جامعة بولونياأستاذ علم اإلنسان جامعة بولونيا 

29- GIUSEPPE CAMPIONE      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
    ..أستاذ الجغرافيا السياسية واالقتصاد بجامعة مسيناأستاذ الجغرافيا السياسية واالقتصاد بجامعة مسينا 

30- MICHELE CAPASSO       )) إيطاليا إيطاليا(( 
 .                        .                        جامعي ومتخصص في منطقة األورومتوسطيجامعي ومتخصص في منطقة األورومتوسطيمهندس معماري ومدرس مهندس معماري ومدرس  

31- FRANCO CARDINI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
      ..أستاذ تاريخ العصور الوسطيأستاذ تاريخ العصور الوسطي 

32- VITTORIO CASTELLANI     ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
      ..عالم فيزياء و أستاذ بجامعة بيزاعالم فيزياء و أستاذ بجامعة بيزا 

33- CLELIA CERQUA SARNELLI      ) إيطاليا( 
 ..( ORIETALE ) الدراسات اإلسالمية بمعهد الدراسات الشرقية بنابولي الدراسات اإلسالمية بمعهد الدراسات الشرقية بنابولي أستاذ ورئيس مدرسة أستاذ ورئيس مدرسة  

34- MARIO CERUTI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
  ""PLURIVERSO ""فيلسوف ، أستاذ في نظرية المعرفة ومدير مجلة فيلسوف ، أستاذ في نظرية المعرفة ومدير مجلة  

35- ABUNA ELIAS CHACOUR     ) ) فلسطين فلسطين(( 
    ..رئيس مرآز دار إلياس التعليمي بإبلينرئيس مرآز دار إلياس التعليمي بإبلين 

36- VITTORIO CIGOLI      ) )ا ا إيطاليإيطالي(( 
 ).).  LA CATTOLICA((  جامعة ميالنوجامعة ميالنوبب  أستاذ علم النفس ومدير مدرسة التأهيل العاليأستاذ علم النفس ومدير مدرسة التأهيل العالي 

37- VINCENZO CONSOLO      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
          ..آاتبآاتب 

38- GIORGIO CONTI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
      ANCOMA أستاذ علم  تخطيط المدن بجامعة أستاذ علم  تخطيط المدن بجامعة  

39- BIAGIO DE GIOVANNI       ))ايطالياايطاليا(( 
   .    .    لي لمعهد الدراسات الشرقية بنابوليلي لمعهد الدراسات الشرقية بنابوليفيلسوف و المدير الحافيلسوف و المدير الحا 

40-     ERRI DE LUCA      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
          ..آاتبآاتب 

41- GIOVANNI DEODATO      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
       ..محامي وعالم بالقانونمحامي وعالم بالقانون 

42- FRANCESCO D’EPISCOPO     ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
  بنابولي بنابولي ) ) فيديريكو الثاني فيديريكو الثاني ( ( أستاذ األدب اإليطالي بجامعة أستاذ األدب اإليطالي بجامعة  

43- ASSIA DJEBAR        ) )الجزائرالجزائر(( 
          ..آاتبة ومخرجةآاتبة ومخرجة 

44- JOHN L. EPOSITO     ))الواليات المتحدةالواليات المتحدة(( 
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 ..رئيس اللجنة العلمية التنفيذية، مدير مرآز الدراسات اإلسالمية بجامعة جورج تاونرئيس اللجنة العلمية التنفيذية، مدير مرآز الدراسات اإلسالمية بجامعة جورج تاون 
45- JOAQUIN ESTEFANIA      ) ) أسبانيا أسبانيا(( 

        ..صحفي وآاتبصحفي وآاتب 
46- THIERRY FABRE      ) ) فرنسا فرنسا(( 

          ..آاتبآاتب 
47- SILVIO FERRARI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

         ..مترجممترجم 
48- ENRICO FERRI      ) )إيطالياإيطاليا(( 

 . . بنابوليبنابولي" "   SUAR ORSALA BEAINCASA " " أستاذ بالمعهد الجامعي أستاذ بالمعهد الجامعي  
49- GRAZIA FRANCESCATO     ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

        ..عالم بيئة وصحفيعالم بيئة وصحفي 
50- MANUEL GALA        ) ) اسبانيا اسبانيا(( 

       ALCALA' DE HENARES رئيس جامعة رئيس جامعة  
51- MARIA TERESA GIAVERI    ))إيطالياإيطاليا(( 

 في نابولي في نابولي " "   ORIENTALE " " أستاذ األدب المقارن بمعهد الدراسات الشرقية أستاذ األدب المقارن بمعهد الدراسات الشرقية  
52- MARCELLO GIGANTE      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

  ..وأستاذ في التاريخ البيزنطيوأستاذ في التاريخ البيزنطي" "   LINCEI " " عضو في أآاديمية عضو في أآاديمية  
53- ARMANDO GNISCI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

   ..برومابروما" " LA SPIENZA " " عة عة أستاذ األدب المقارن بجامأستاذ األدب المقارن بجام 
54- LOUIS GODART      ) ) فرنسا فرنسا(( 

 . . بنابوليبنابولي" " فيديريكو الثاني فيديريكو الثاني " " وأستاذ فقه اللغة بجامعة وأستاذ فقه اللغة بجامعة " "   LINCEI " " عضو في أآاديمية عضو في أآاديمية  
55- GIUSEPPE GOFFREDO      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

         صحفي صحفي  
56- JOSÉ LUIS GOTOR     )) أسبانيا أسبانيا(( 

 . . برومابروما" " TOR VERGATA ""ي بجامعة ي بجامعة ناقد وصحفي وأستاذ اللغة واألدب األسبانناقد وصحفي وأستاذ اللغة واألدب األسبان 
57- JUAN GOYTISOLO      ) ) أسبانيا أسبانيا(( 

          ..آاتبآاتب 
58- NEDIM GÜRSEL      ) ) ترآيا ترآيا(( 

 . . بباريسبباريس" " LA SORBONNE NOUVELLE ""آاتب وأستاذ األدب الترآي بجامعة آاتب وأستاذ األدب الترآي بجامعة  
59- GUY HAARSCHER        ) ) بلجيكا بلجيكا(( 

      ..أستاذ بجامعة بروآسل الحرة أستاذ بجامعة بروآسل الحرة  
60- SHMUEL HADAS      ) )سرائيلسرائيلإإ(( 

      ..صحفي والسفير الحالي إلسرائيل لدي الفاتيكانصحفي والسفير الحالي إلسرائيل لدي الفاتيكان 
61- AHMED JEBLI      ))المغربالمغرب(( 

 رئيس جامعة القاضي عياد بمراآشرئيس جامعة القاضي عياد بمراآش 
62- TAHAR BEN JELLOUN      ) )المغربالمغرب(( 

            ..آاتبآاتب 
63- ISMAIL KADARÉ      ) ) ألبانيا ألبانيا(( 

          ..آاتبآاتب 
64- EDWAR AL KARRAT      ) ) مصر مصر(( 

          ..آاتب ومترجمآاتب ومترجم 
65- BICHARA KHADER      ) )فلسطينفلسطين(( 

  ..CERMAC مدير مدير   LOUVAIN أستاذ بالجامعة الكاثوليكية بـ أستاذ بالجامعة الكاثوليكية بـ  
66- MOHAMED KNIDIRI     ))المغربالمغرب(( 

 . . وأستاذ العلوموأستاذ العلوم  ششبمراآبمراآ" " CADI AYYAD ""  ر ئيس جامعة  القاضي عياضر ئيس جامعة  القاضي عياض 
67-   DIMOSTHENIS KOURTOVIK     ) ) اليونان اليونان(( 

          ..آاتبآاتب 
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68- RAFFAELE LA CAPRIA      )) إيطاليا إيطاليا(( 
          ..آاتبآاتب 

69- COSIMO LACIRIGNOLA    ))إيطالياإيطاليا(( 
 ). ). BARI ((  VALENZANO بـ بـ ) ) IAM ((مدير المعهد الزراعي للبحر المتوسط مدير المعهد الزراعي للبحر المتوسط  

70- PIETRO LAUREANO      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
     ..معماري وآاتب ومستشار باليونيسكومعماري وآاتب ومستشار باليونيسكو 

71- DONATO LAURIA      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
        ..أستاذ أمراض البيئةأستاذ أمراض البيئة 

72- UGO LEONE       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
   ..بنابوليبنابولي" " فيديرآو الثانيفيديرآو الثاني""أستاذ سياسة البيئة بجامعة أستاذ سياسة البيئة بجامعة  

73- EDUARDO LOURENÇO      ) ) البرتغال البرتغال(( 
      ..فيلسوف وناقد وآاتبفيلسوف وناقد وآاتب 

74- GIUSEPPE LUONGO      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
   ..بنابوليبنابولي" " فديريكو الثانيفديريكو الثاني""عالم براآين وأستاذ بجامعة عالم براآين وأستاذ بجامعة  

75- WALID S. MA’ANI      ) ) األردن األردن(( 
      ..الرئيس الحالي لجامعة األردنالرئيس الحالي لجامعة األردن 

76- ANTONIO MACCANICO     ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
         ..قاضيقاضي 

77- CLAUDIO MAGRIS     )) إيطاليا إيطاليا(( 
   ..TRIESTE آاتب وأستاذ اللغة واألدب األلماني بجامعة آاتب وأستاذ اللغة واألدب األلماني بجامعة  

78- GENNARO MALGIERI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
        ..آاتب وصحفيآاتب وصحفي 

79- IGOR MAN       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
    ..تب وخبير بمشاآل الشرق األوسطتب وخبير بمشاآل الشرق األوسطصحفي وآاصحفي وآا 

80- RAMON MANTOVANI      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 موظف موظف    

81- GERARDO MAROTTA        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..فيلسوف ورئيس المعهد اإليطالي للدراسات الفلسفيةفيلسوف ورئيس المعهد اإليطالي للدراسات الفلسفية     

82- ARMANDO MAURO        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ))تحدة تحدة األمم الماألمم الم( ( عضو الخطة العشرية العالمية للحد من الكوارث القومية عضو الخطة العشرية العالمية للحد من الكوارث القومية       

83- PIERRE MERTENS        ) ) بلجيكا بلجيكا(( 
 ..أستاذ بمعهد الدراسات االجتماعية ، مرآز الدراسات االجتماعية الخاصة باألدب ، جامعة بر وآسلأستاذ بمعهد الدراسات االجتماعية ، مرآز الدراسات االجتماعية الخاصة باألدب ، جامعة بر وآسل 

84- PREDRAG MATVEJEVIĆ       ) ) آرواتيا آرواتيا(( 
ة لمنظمة مختبر ة لمنظمة مختبر بروما ورئيس اللجنة العلمية الدوليبروما ورئيس اللجنة العلمية الدولي  " LA SAPIENZA "آاتب ودارس الحضارة السالفية وأستاذ بجامعة   آاتب ودارس الحضارة السالفية وأستاذ بجامعة    

 ..البحر المتوسطالبحر المتوسط
85- NULLO MINISSI        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

 ..بنابوليبنابولي  " ORIENTALE "أستاذ فقه اللغة اإلسالمية والرئيس الحالي لمعهد الدراسات الشرقية أستاذ فقه اللغة اإلسالمية والرئيس الحالي لمعهد الدراسات الشرقية  
86- ANTONELLO MONACO       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

 ..معماري ورئيس معهد الفن المعماري للبحر المتوسطمعماري ورئيس معهد الفن المعماري للبحر المتوسط 
87- MANUEL VAZQUEZ MONTALBÁN      ) ) أسبانيا أسبانيا(( 

 ..شاعر وآاتب وناقدشاعر وآاتب وناقد 
88- EDGAR MORIN        ) ) فرنسا فرنسا(( 

 ..CNRSفيلسوف وعالم اجتماع ومدير أبحاث الـ فيلسوف وعالم اجتماع ومدير أبحاث الـ  
89- ALIKI MOSCHIS-GAUGET       ) ) اليونان اليونان(( 

 ..رئيس شبكة البحر المتوسط للفناناترئيس شبكة البحر المتوسط للفنانات 
90- GIUSEPPE NARO        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

 ..مدرس جامعيمدرس جامعي 
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91- ERIC NAULLEAU        ) ) فرنسا فرنسا(( 
 ..لة البحر المتوسطلة البحر المتوسطمدير مجمدير مج 

92- OSCAR NICOLAUS        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..CNRعالم نفس عالم نفس  

93- VITTORIO NISTICÒ        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..صحفيصحفي 

94- ENZO NOCIFORA        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..IRSEAبروما، ورئيس بروما، ورئيس   " LA SAPIENZA "أستاذ بجامعة أستاذ بجامعة  

95- RAFFAELE PALLOTTA D’ACQUAPENDENTE     ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..وسطوسطرئيس معرض البحر المترئيس معرض البحر المت 

96- MAURIZIO PASINI        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..رئيس جمعية البحر المتوسط للمواصالترئيس جمعية البحر المتوسط للمواصالت 

97- ANNA MARIA PERCAVASSI       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..ALPE ADRIA  CINEMAرئيس جمعية رئيس جمعية  

98- SHIMON PERES        ) )إسرائيلإسرائيل ( ( 
 ..حاصل على جائزة نوبل للسالمحاصل على جائزة نوبل للسالم 

99- MARCELLO PIAZZA        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..بنابوليبنابولي" " فديريكو الثاني فديريكو الثاني " " ة ة طبيب و أستاذ بجامعطبيب و أستاذ بجامع 

100- GIOVANNI PIERACCINI       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 .. أوروبا أوروبا–رئيس مؤسسة روما رئيس مؤسسة روما  

101- ROBERTO PIRZIO-BIROLI       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..معماري ومن دارسي فن معمار البحر المتوسطمعماري ومن دارسي فن معمار البحر المتوسط 

102- FRANCA PIZZINI        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..واألبحاث حول  الظلم االجتماعيواألبحاث حول  الظلم االجتماعيعالمة اجتماع و أستاذ بجامعة ميالنو، مرآز الدراسات عالمة اجتماع و أستاذ بجامعة ميالنو، مرآز الدراسات  

103- BALTASAR PORCEL        ) ) أسبانيا أسبانيا(( 
 ..آاتبآاتب 

104- UMBERTO RANIERI        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..صحفيصحفي 

105- GIUSEPPE REALE        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 .." OLTRE IL CHIOSTRO "رئيس مرآز الفرنشيسكانو الثقافي رئيس مرآز الفرنشيسكانو الثقافي  

106- LUAN REXHA         ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..بباريسبباريس   ANSAصحفي ومسئول وآالة الـ صحفي ومسئول وآالة الـ  

107- FABIO ROVERSI MONACO       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ".".   TRECCANIمعهد موسوعة معهد موسوعة " " أستاذ ومسئول مكلف ب أستاذ ومسئول مكلف ب  

108- MAHMOUD SALEM ELSHEIKH      ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..CNRعالم في فقه اللغة ومسئول البحث في عالم في فقه اللغة ومسئول البحث في  

109- IZET SARAJLIC’        ) ) البوسنة البوسنة(( 
 ..شاعرشاعر 

110- FERNANDO SAVATER        ) ) أسبانيا أسبانيا(( 
 ..بمدريدبمدريد   COMPLUTENSEفلسفة األخالق بجامعة فلسفة األخالق بجامعة   آاتب وأستاذآاتب وأستاذ 

111- WALTER SCHWIMMER       ) ) النمسا النمسا(( 
 ..عالم قانون والسكرتير العام للبرلمان األوروبيعالم قانون والسكرتير العام للبرلمان األوروبي 

112- GUSTAVO SELVA        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 ..آاتبآاتب 

113- IBRAHIM SAPHIC        ) )البوسنةالبوسنة ( ( 
 ..مؤرخ الفن ورئيس المرآز الدولي للسالم بسراييفومؤرخ الفن ورئيس المرآز الدولي للسالم بسراييفو 

114- VALDO SPINI         ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
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 ..صحفي ومدرس جامعيصحفي ومدرس جامعي 
115- LUAN STAROVA        ) ) مقدونيا مقدونيا(( 

 ..آاتب وسفير جمهورية مقدونيا بفرنساآاتب وسفير جمهورية مقدونيا بفرنسا 
116- LUCIANA STEGAGNO PICCHIO     ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

 .." LA SAPIENZA "أستاذ اللغة واألدب البرتغالي بجامعة روما أستاذ اللغة واألدب البرتغالي بجامعة روما  
117- SALAH STÉTIÉ        ) ) لبنان لبنان(( 

 ..ناقد وشاعر وسفير لبنان بفرنساناقد وشاعر وسفير لبنان بفرنسا 
118- WASSYLA TAMZALI        ) ) الجزائر الجزائر(( 

 ..في القانونفي القانون  عالمعالم 
119- ABDERRAHMAN TENKOUL       ) ) المغرب المغرب(( 

 .. PARIS NORDوجامعة وجامعة   فاسفاسأستاذ األدب الفرانكفوني بجامعة أستاذ األدب الفرانكفوني بجامعة  
120- SEBASTIANO TIMPANARO       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

 ..أستاذ فقه اللغة الكالسيكيأستاذ فقه اللغة الكالسيكي 
121- ABDELAZIZ TOURI        ) ) المغرب المغرب(( 

 ..لجنة اليونسكو من أجل حماية الثروة الثقافية العالميةلجنة اليونسكو من أجل حماية الثروة الثقافية العالمية  عالم آثار وعضوعالم آثار وعضو 
122- VASSILI VASSILIKOS       ) ) اليونان اليونان(( 

 ..آاتبآاتب 
123- ENRICO VINCI        ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

 ..أستاذ قانون المجتمعأستاذ قانون المجتمع 
124- EGI VOLTERRANI       ) ) إيطاليا إيطاليا(( 

 ..معماري ومترجم وآاتبمعماري ومترجم وآاتب 
125- JOLANTA ZURAWSKA        ) ) بولونيا بولونيا(( 

 L'ORIENTALE "ي للدراسات الشرقية ي للدراسات الشرقية أستاذ بجامعة نابولأستاذ بجامعة نابول 

 
 

 المقارالمقار -8
 

بر       بر     مؤسسة مخت بحر المتوسط وبيت البحر المتوسط ، باإلضافة إلى القطاعات المستقلة ، لديها                 مؤسسة مخت ية ال بحر المتوسط وأآاديم بحر المتوسط وبيت البحر المتوسط ، باإلضافة إلى القطاعات المستقلة ، لديها                  ال ية ال بحر المتوسط وأآاديم    ال
ار  ار مق ثقافات أيضًا من خالل   مق ن المجتمعات وال ة الحوار بي يكلة وتقوي ثقافات أيضا  من خالل    ومكاتب في دول األورومتوسطي بهدف ه ن المجتمعات وال ة الحوار بي يكلة وتقوي   فضاءاتفضاءات ومكاتب في دول األورومتوسطي بهدف ه
 ::من بينـــها من بينـــها   .. والمكاتب والمكاتب المقار المقار العديد من العديد من فتح فتح تم تم19991999منذ عام منذ عام   ..أخرىأخرى

  Alcalà de Henares, Alessandria, Amman,, Beirut, Benevento, Bologna, Caserta, Cattolica, 
Chieti, Eolie, Gerico, Gerusalemme, Ibillin, Lecce, Marrakech, Marsiglia, Napoli, Ohrid, 

Porto Torres, Sestri Levante, Skopje, Struga, Trieste. 
 
 
 الشرآاء المؤسسونالشرآاء المؤسسون -9
 

رآاء    رآاء  ش ة  ش ة  المؤسس م دول المؤسس م دول  ه ئات     وو ه ية وهي ير حكوم نظمات غ ات وم ات و مؤسس دن و جامع يم و م ئات     أقال ية وهي ير حكوم نظمات غ ات وم ات و مؤسس دن و جامع يم و م دول أقال ة لل دول تابع ة لل   تابع
 ..معاتمعات الحوار بين الثقافات والمجت الحوار بين الثقافات والمجت تهم تهماألورومتوسطية والتي وقعت معها المنظمة بروتوآوالت تفاهم من اجل أنشطةاألورومتوسطية والتي وقعت معها المنظمة بروتوآوالت تفاهم من اجل أنشطة

 
 

 االعتراف بالمنظمة االعتراف بالمنظمة  -10
 

بر األورومتوسطي ، بفضل مبادراتها         نظمة مخت بر األورومتوسطي ، بفضل مبادراتها       م نظمة مخت من من    بمساعدة القطاعات المستقلة و بيت البحر المتوسط تم االعتراف بها بمساعدة القطاعات المستقلة و بيت البحر المتوسط تم االعتراف بهاووم
 :: من منآلآل  قبلقبل

  ). ).20042004 ،  ، 19961996( ( البرلمان األوروبي البرلمان األوروبي  -1
  ). ).19961996( (  اليونسكو  اليونسكو  -2
  ). ).19981998( ( رئيس جمهورية مقدونيا رئيس جمهورية مقدونيا  -3



 

 )15( 

  ). ).19981998( ( والهرسك والهرسك رئيس جمهورية البوسنة رئيس جمهورية البوسنة  -4
  ). ).Oscar lngi Scalfaro )  ) 19981998رئيس الجمهورية اإليطالية رئيس الجمهورية اإليطالية  -5
  ). ).19981998( ( صاحب الجاللة جوان آارلوس األول ملك أسبانيا صاحب الجاللة جوان آارلوس األول ملك أسبانيا  -6
  ). ).20002000( ( صاحب الجاللة محمد السادس ، ملك المغرب صاحب الجاللة محمد السادس ، ملك المغرب  -7
 ).).20002000( (  بن الحسين، ملك األردن  بن الحسين، ملك األردن الثانيالثانيصاحب الجاللة عبد اهللا صاحب الجاللة عبد اهللا  -8
  ). ).Ciampi   Carlo Azeglio )  ) 20022002يةيةرئيس الجمهورية اإليطالرئيس الجمهورية اإليطال -9

  ). ).Romano Prodi )  ) 20022002رئيس اللجنة األوروبية رئيس اللجنة األوروبية  -10
  ). ).Walter Schwimmer )  ) 20032003سكرتير عام البرلمان سكرتير عام البرلمان  -11
  ). ).Mario Monti )  ) 19981998المفوض األوروبي المفوض األوروبي  -12
  ). ).Jack lang) ) 19991999رئيس لجنة الشئون الخارجية بالجمعية القومية الفرنسية رئيس لجنة الشئون الخارجية بالجمعية القومية الفرنسية  -13
يع أ200.000200.000 -14 ي جم يع أ شخص ف ي جم ى  شخص ف يع عل اموا بالتوق ن ق الم والذي اء الع ى نح يع عل اموا بالتوق ن ق الم والذي اء الع ي يوغوسالفيا " " نح داء من أجل السالم ف ي يوغوسالفيا ن داء من أجل السالم ف ن

 ..حاصلين على جائزة نوبل ورؤساء دول ورموز ثقافية ودينية وسياسية واقتصاديةحاصلين على جائزة نوبل ورؤساء دول ورموز ثقافية ودينية وسياسية واقتصاديةالال   بعض بعضومنهمومنهم" " السابقة السابقة 
 ".".النداء العالمي من أجل المياه النداء العالمي من أجل المياه " "  على جائزة نوبل وعلماء قاموا بالتوقيع على  على جائزة نوبل وعلماء قاموا بالتوقيع على لونلونحاصحاص -15
  "  " Materaنداء من أجل أحجار نداء من أجل أحجار " " لمؤسسات والمجتمع المدني الذين قاموا بالتوقيع على لمؤسسات والمجتمع المدني الذين قاموا بالتوقيع على  ا الولوممثممث -16
 ".".نداء من أجل ألبانيا نداء من أجل ألبانيا " " رجال ونساء من أهل الثقافة والعلم والذين قاموا بالتوقيع على رجال ونساء من أهل الثقافة والعلم والذين قاموا بالتوقيع على  -17
 ".".نداء من أجل البلقان وآوسوفو نداء من أجل البلقان وآوسوفو " "  شخص وقعوا على  شخص وقعوا على 15.00015.000 -18
ثقافة وا           وو  يونيون سياس  سياس  -19 ثقافة وا            رجال ونساء من أهل ال م  رجال ونساء من أهل ال م لعل ث  و  و لعل ث  مم  عن جمعيات في مجال البيئة و من المجتمع المدني   عن جمعيات في مجال البيئة و من المجتمع المدني  لونلون مم

ى        يع عل اموا بالتوق ى       ق يع عل اموا بالتوق بحر المتوسط             " " ق ة ال داء من أجل حماي بحر المتوسط             ن ة ال داء من أجل حماي دقت دقت اا وقد ص وقد ص20022002-1111-2929 في    في   Otranto، في    ، في    " " ن
 .. له  له  اللجنة األوروبية اللجنة األوروبية حظي بقبول  حظي بقبول على النداء مدن وهيئات من دول األورومتوسطي آما على النداء مدن وهيئات من دول األورومتوسطي آما 

ات  -20 ات مؤسس ية ( ( مؤسس يات قوم ية أآاديم يات قوم ز    أآاديم ية ومراآ اهد  ثقاف زر ، مع ات ، ج يم ، مقاطع دن ، أقال ات ، م ية ، جامع ز    وإقليم ية ومراآ اهد  ثقاف زر ، مع ات ، ج يم ، مقاطع دن ، أقال ات ، م ية ، جامع وإقليم
يًال   ) ) بحث بحث  يال    وتمث إلي أآاديمية البحر المتوسط    إلي أآاديمية البحر المتوسط    " "  باالنضمام رسميا      باالنضمام رسميًا     هذه المؤسسات   هذه المؤسسات   قامت  قامت –لدول األورومتوسطي   لدول األورومتوسطي   " " وتمث

 ..حق التمثيلحق التمثيلوو     شرعية شرعيةااوبيت البحر المتوسط، معطية إياهموبيت البحر المتوسط، معطية إياهم
 .. Almamedمستقلمستقلجامعات قامت باالنضمام للقطاع الجامعات قامت باالنضمام للقطاع ال -21
 ..Euromedcityمدن قامت باالنضمام للقطاع المستقل مدن قامت باالنضمام للقطاع المستقل  -22
 ..Isolamedجزر قامت باالنضمام للقطاع المستقل جزر قامت باالنضمام للقطاع المستقل  -23
ن   -24 ثر م ن  أآ ثر م ة 8080أآ ة  مؤسس ت تت مؤسس ت قدم راتقدم راتبمق يزة و بمق يزة و  متم ن مبب متم ن مموظفي ي   ؤؤموظفي طة ف تحريك األنش ن ل ي   هلي طة ف تحريك األنش ن ل راتهلي راتالمق لة المق لة  المنفص  المنفص

 ..Labmed , Isolamed , Euromedity, Almamed: : والقطاعات المستقلةوالقطاعات المستقلة
ات،       وورؤساء دول،    رؤساء دول،     -25 ات،       رؤساء وأعضاء حكوم يم و قطاعات و جماعات محلية و محافظ          وورؤساء وأعضاء حكوم يم و قطاعات و جماعات محلية و محافظ          رؤساء أقال ن و رؤساء ن و رؤساء وورؤساء أقال

ث         لولوجامعات و حاص    جامعات و حاص     ل و مم زة نوب ى جائ ث         ن عل ل و مم زة نوب ى جائ ية وعلمية مهمة الذين انضموا بصفة مؤسسين          لل  لونلونن عل ية وعلمية مهمة الذين انضموا بصفة مؤسسين          مؤسسات ثقاف مؤسسات ثقاف
 .. بيت البحر المتوسط بيت البحر المتوسط–وأعضاء إلي أآاديمية البحر المتوسط وأعضاء إلي أآاديمية البحر المتوسط 

  ). ).Lamberto Dini   ) )19991999لي لي وزير الخارجية اإليطاوزير الخارجية اإليطا -26
نح مساهمات غير عادية الى المنظمة                       -27 ية التي قامت بم ي والبحث العلمي اإليطال يم العال نح مساهمات غير عادية الى المنظمة                      وزارة التعل ية التي قامت بم ي والبحث العلمي اإليطال يم العال طبقا  لقرار  طبقًا لقرار  , , وزارة التعل

 ..19981998-44-2929 بتاريخ  بتاريخ 9898 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم  الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 19981998 فبراير  فبراير 2626 في تاريخ  في تاريخ 680680رقم رقم 
ية           -2828 ثقافة اإليطال تراث وال ية        وزارة ال ثقافة اإليطال تراث وال م م 19991999//44//2020، و التي أعترفت بالصفة القانونية للمنظمة في قرار صدر يوم               ، و التي أعترفت بالصفة القانونية للمنظمة في قرار صدر يوم               وزارة ال

 ..مم19991999//55//1717 بتاريخ  بتاريخ 113113 الجريدة الرسمية رقم  الجريدة الرسمية رقم فيفيوتم نشره وتم نشره 
ي       -2929 ندت إل نظمة ، فأس ية للم يات التنظيم ك اإلمكان ية وآذل ية و التمثيل يمة الثقاف ت بالق ي اعترف ية الت نة األورب ي    اللج ندت إل نظمة ، فأس ية للم يات التنظيم ك اإلمكان ية وآذل ية و التمثيل يمة الثقاف ت بالق ي اعترف ية الت نة األورب اللج

نظمة تنسيق جزء من          نظمة تنسيق جزء من         الم ام      نشطة نشطة االاالالم ام       الخاصة بع حسين بن طالل   حسين بن طالل   الال بمناسبة إحياء ذآري صاحب الجاللة        بمناسبة إحياء ذآري صاحب الجاللة       20002000 الخاصة بع
 ..ملك األردنملك األردن

طي      -3030 دول األورومتوس ئات ال ات وهي ات و مؤسس دن و جامع يم و م طي   دول و أقال دول األورومتوس ئات ال ات وهي ات و مؤسس دن و جامع يم و م ن  ةةدول و أقال ثر م ميًا أآ ثل رس ن  ، تم ثر م ميا  أآ ثل رس ، تم
اع عدد من القرارات              150.000.000150.000.000 اع عدد من القرارات               مواطن و التي تبنت باإلجم   20012001  -  20002000 في عامي     في عامي    إصدارهاإصدارها تم    تم    التي  التي  مواطن و التي تبنت باإلجم

اد األوروبي و البرلمان اإليطالي بهدف دعم الحوار بين الثقافات و المجتمعات                 ي االتح اد األوروبي و البرلمان اإليطالي بهدف دعم الحوار بين الثقافات و المجتمعات                إل ي االتح الذي تقوم بها المؤسسة     الذي تقوم بها المؤسسة     إل
 ..بهيكلته و شبكتهابهيكلته و شبكتها

برلمان      -3131 برلمان   ال ي ال ي اإليطال ية العظم        اإليطال ام باألغلب ذي ق ية العظم         ال ام باألغلب ذي ق ة على قانون رقم               ى ألعضائه  ى ألعضائه   ال دًا بالموافق ة على قانون رقم                وفي وقت قصير ج دا  بالموافق   111111 وفي وقت قصير ج
 ..تعلق بمنح الموارد المالية الالزمة من اجل عمل المنظمة بقطاعاتها المستقلةتعلق بمنح الموارد المالية الالزمة من اجل عمل المنظمة بقطاعاتها المستقلة الذي ي الذي ي20022002//66//1515بتاريخ بتاريخ 

 . . البرلمان األوروبيالبرلمان األوروبي   -3232
 ..ةةالجمعية البرلمانية األورومتوسطيالجمعية البرلمانية األورومتوسطي   -3333
 

نظمة مختبر البحر المتوسط و الهيئات التي تتكون منها آشبكة أورومتوسطية من أجل الحوار                      نظمة مختبر البحر المتوسط و الهيئات التي تتكون منها آشبكة أورومتوسطية من أجل الحوار                     ويسمح االعتراف العالمي بم ويسمح االعتراف العالمي بم
ن المجتم  ن المجتم بي ثقافات ، بي ثقافات ، عات و ال نطقة عات و ال وم الم أن تق نطقة ب وم الم أن تق ادية للشراآة األورومتوسطية  ب ئة استرش العمل آهي ادية للشراآة األورومتوسطية   ب ئة استرش العمل آهي تع ب تعتتم شرعية و حق شرعية و حق بالبال  تتم

 ..التمثيلالتمثيل
 



 

 )16( 

 
 مواقع اإلنترنت    -11

 
 البحر المتوسط بتأسيس عدد من المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات التي تزود روادها بمعلومات                البحر المتوسط بتأسيس عدد من المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات التي تزود روادها بمعلومات               مؤسسة مختبر    مؤسسة مختبر    قامت   قامت   

 ::ومواقع منظمة مختبر البحر المتوسط على شبكة اإلنترنت هيومواقع منظمة مختبر البحر المتوسط على شبكة اإلنترنت هي  ..www.euromedi.net: : عن المنظمة عن المنظمة 
 

www.euromedi.org                                               www.cinemamed.org 

www.euromedi.org/forumcivile2003                   www.euromedcafe.org 

www.medlab.org                                                   www.euromedi.org/accademiamed 
www.almamed.org                                                www.euromedcity.org 

www.isolamed.org                                                 www.euromedi.info 
 
 

  المقار  عناوين -12
 

 ::  البحر المتوسط و القطاعات المستقلة في دول األورومتوسطى هي آاآلتي  البحر المتوسط و القطاعات المستقلة في دول األورومتوسطى هي آاآلتيعناوين المقار الرئيسية و مكاتب مؤسسة مختبرعناوين المقار الرئيسية و مكاتب مؤسسة مختبر
 

 نابولينابولي
 المقر الرئيسيالمقر الرئيسي

 ))إيطالياإيطاليا((، نابولي  ، نابولي  Depretis،،8013380133 شارع شارع   130130
            0039081552303300390815523033::هاتف هاتف 
    0039081420327300390814203273:  :  فاآس فاآس 

 org.info@madlab: : بريد إليكتروني بريد إليكتروني 
 Caterina Aradiaoono, Michele Capasso::االتصال بـ االتصال بـ 

 
 نابولي  

 ))Oltre il Chiostro((أآاديمية البحر المتوسط ،قسم الحوار بين األديان أآاديمية البحر المتوسط ،قسم الحوار بين األديان 
 ))إيطاليا إيطاليا ( (  نابولي  نابولي Santa Maria la Nova- . .80100 شارعشارع  4444

    0039081552159700390815521597: : االتصال بهاتف االتصال بهاتف 
 0039081552329800390815523298:        :        فاآس فاآس 

 info @@oltreilchiostio.org: : ي ي بريد إليكترونبريد إليكترون
 Giuseppe Reale:    :    االتصال بـ االتصال بـ 

 
 مـراآـش 

 Almamed المقر التنسيقي لشبكة  المقر التنسيقي لشبكة –جامعة القاضي عياد جامعة القاضي عياد 
 .. المغرب المغرب– مراآش  مراآش 4000040000، ، 511511. . بب. . شارع األمير عبد اهللا، صشارع األمير عبد اهللا، ص

 14 / 0021244434813: هاتف 
 0021244434494: : فاآس فاآس 

 presidence@ucam.ac.ma : : بريد إلكتروني بريد إلكتروني 
  رئيس الجامعة رئيس الجامعة–أحمد جبلي أحمد جبلي ./ ./    د   د: : االتصال بـ االتصال بـ 

 00212653771160021265377116: : هاتف هاتف 
 

Ibillin-Gerico 
Mar Elias Educationel Institutions , Ibillin 

 3001230012الجليل الجليل 
 ..إسرائيل إسرائيل 

 9724986684897249866848: : فاآسفاآس/ / هاتف هاتف 
 echacour@netvision.net::بريد إلكتروني بريد إلكتروني 

 Abuna Eliaz Chacour: : االتصال بـ االتصال بـ 
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Lecce  
Palazzo Comi , Piazza Comi –7303073030 

Lucugnano di Tricase    ) ) إيطاليا إيطاليا(( 
 0039083378453700390833784537: : هاتف هاتف 
 0093083378453700930833784537: : فاآس فاآس 

 org.info@mediterraneo:   :   بريد إلكتروني بريد إلكتروني 
 dott.Angelo Barreca:    :    االتصال بـ االتصال بـ 

 
 عمـان

Jordan National Gallery of Fine Arts 
 ) ) األردن األردن  (  (  1119111191عمان عمان 
 00962646301280096264630128: : هاتف هاتف 
 00962646511190096264651119: : فاآس فاآس 

  jo.com.jng@accessme:    :    بريد إلكتروني بريد إلكتروني 
 dott.Khalid Kheris:     :       االتصال بـ   االتصال بـ   
 

 بيروت  
Alba , Rond point Hauech , 

Sin el fil - 55251 لبنان لبنان ( (  بيروت  بيروت ( ( 
 009611480056009611480056  -::هاتف هاتف 
 0096115077900961150779  -::فاآس فاآس 

 idu.Cine@alba:    :    بريد إلكتروني بريد إلكتروني 
  Khalil Samayra::االتصال بـ االتصال بـ 

   ALBA              مدير مدرسة سينما               مدير مدرسة سينما   
 

Benevento    
   Villa dei papi , Pacevecchia شارع  شارع 151151

 Benevento 82100  )  إيطاليا( 
 00390834213900039083421390: : هاتف هاتف 
 00390824195100039082419510: : فاآس فاآس 

 roccadei@tin,it        -::بريد إلكتروني بريد إلكتروني 
 dott.Antonis Buratto: : االتصال بـ االتصال بـ 

 
Chieti  

 Nazacnalo ، شارع  ، شارع Mario Negri Sudمجمع مجمع 
Chieti , S. Mario Imbaro 66030 

 إيطاليا إيطاليا 
 003908725701003908725701: : هاتف هاتف 
 0039087257041600390872570416: : فاآس فاآس 

 it.info@negrisud:   :   بريد إلكتروني بريد إلكتروني 
 dott. Giovanni Tognaniالمدير ، المدير ، :  :  االتصال بـ االتصال بـ 

 
Skopje 

Macedonian Academy of sciences and Arts 
Bul krstc Misir kov,2-1000 ,  ,  skopje ) ) جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا(( 

 003892114200003892114200: : هاتف هاتف 
 003892115903003892115903: : فاآس فاآس 

 mk.edu.makakad@manu    -::بريد إلكتروني بريد إلكتروني 
                                                                                                                                                                                                                                                              Prof . Luan starova: : االتصال بـ االتصال بـ 


