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 الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

 

 2019-2018خطة العمل 

 

 في الجيزة، مصر 2018فبراير  21لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية المنعقدة في المعتمدة في الجلسة العامة التاسعة ل

 إشبيلية بإسبانيا في  2019فبراير  27العاشرة للجمعية والمنعقدة بتاريخ  العامة تم تحديث الجدول الزمني في الجلسة

 

 وبطالة الشبابتواجه المدن واألقاليم الكائنة على البحر المتوسط بشواطئه الثالثة التحديات التي تواجههم على األصعدة المختلفة مثل تغيرات المناخ 

المهاجرين وما شابه. فهم العبو األدوار األساسية في نقل أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها ودمج  التوسع الحضريوزيادة  والتفاوت الديمغرافي

 الخاص بجعل المدن من حيث الحياة فيها "مدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة". 11األمم المتحدة بما يتضمن الهدف رقم 

 

ي وجيرانه من األهداف التي تسعى إلى تحقيقها سياسة الجوار األوربية: فاستقرار إن نشد االستقرار وتحقيق الشراكة القوية بين االتحاد األورب

غي أن يكون الجوار من خالل اتباع سياسة الحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والحريات التي تكفلها الديمقراطية ينب

وار األوربية، حيث تبرز أهمية المعالجة األولية لألسباب االقتصادية واالجتماعية من األساس على رأس األولويات السياسية بالنسبة لسياسة الج

خلق فرص العمل وتشغيل الشباب.  علىوالتي تؤثر على األمن في الوقت الحالي وتتسبب في تحديات تدفق المهاجرين، كما تبرز أهمية التركيز 

سان ال يمكن لها أن تُفرض من الخارج وال من سلطة خارجية متآمرة، بل يجب أن تغرس هذه غير أن معايير الحقوق الديمقراطية وحقوق اإلن

 المعايير في ضمائر الشعوب.

 

حل هذه المعضالت الكبرى التي تواجه اإلقليم بأكمله. ولم يعد  من أجلولذلك فإن االتحاد األوربي يدرك أهمية تحقيق شراكة قوية مع جيرانه 

كائه في الجنوب والشرق في موقف الحياد بل يتحتم عليهم العمل سويًا باعتبارهم شركاء على قدم المساواة لهم نفس الحقوق االتحاد األوربي وشر

ويجب علينا أيًضا . إحساًسا مشترًكا بالمسئولية عنها في صورتها المنقحة ويتطلب نجاح سياسة الجوار األوروبيةوعلى أساس من النفع المشترك. 

ن التعاون مع االتحاد األوربي ال يؤدي إلى التنافس بين دول الجوار لالتحاد األوربي، بل يؤدي إلى التعاون على المستويين اإلقليمي التأكيد على أ

 والمحلي. ومن ثّم، فإن البعد التعددي القائم على تعددية األطراف في سياسة الجوار األوربية هو أمر ال يمكن التنازل عنه.

 

، والذي أثبت قيمته كمنتدى لمناقشة األمور ((UfMمع دول الجوار في الجنوب تقدًما كبيًرا من خالل االتحاد من أجل المتوسط ) ولقد حقق التعاون

 السياسية واالقتصادية، حيث قدم لنا إطار عمل للتعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك وفي المشروعات التشغيلية في اإلقليم.

 

عية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في تعزيز الدور الذي تؤديه السلطات المحلية في تحقيق التعاون األورومتوسطي هذا ويتمثل هدف الجم

وربية لديها وإضفاء الملمح المحلي اإلقليمي على االتحاد من أجل المتوسط. حيث تعتبر الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية سياسة الجوار األ

 على التأثير في حال جلبها لمزايا عملية لشعوب الدول األعضاء في االتحاد األوربي والدول التابعة لسياسة الجوار األوربية. وتؤكد على القدرة فقط

يمي أن تحقيق هذا األمر يتطلب المعالجة على مختلف األصعدة من المستوى القومي حتى المستوى اإلقليمي والمحلي باإلضافة إلى التعاون اإلقل

 وشبه اإلقليمي والعابر للحدود، ومن ثّم ضرورة تقديم الدعم إلجراء إصالحات الالمركزية في دول الجوار.

 

 األولويات االستراتيجية .1

 



COR-2018-00137-00-02-TCD-TRA (AR) 2/7 

بالتركيز على المجاالت الثالثة اآلتية لكي تركز عمل الجمعية بحيث يحقق  ةالحالي واليتهاستقوم الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في فترة 

أمانة  أقصى فائدة ممكنة للسلطات المحلية واإلقليمية في الثالث شواطئ المتوسطية باإلضافة إلى تحقيق االستغالل األمثل للموارد التي تحوزها

 الجمعية.

 

 الهجرة 1.1

 

الدول تشمل دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد بصورة فريدة من نوعها، وتتحول دول عديدة من تتداخل في منطقة المتوسط ثالث فئات من 

التعامل مع الظواهر المتعلقة بالهجرة وهو األمر الذي يتطلب  تتصدر الجهود الرامية إلىدول العبور إلى دول المقصد للمهاجرين. فالمدن واألقاليم 

الناس  يتعايش فيهاأن ، يتحتم تناول مشكلة دمج المهاجرين داخل المجتمعات لضمان وعلى المدى المتوسطاءة. في أحيان كثيرة إدارة أزمة ذات كف

 على أساس دائم وعادل. سويًا

 

م ويدهتشير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية إلى الحاجة لدعم المدن واألقاليم والمجتمعات التي تستقبل وتساعد الالجئين، وإلى تز

في سياسة بالخدمات األساسية الكافية والوصول المباشر إلى األموال. وستستمر الجمعية في العمل نحو التنفيذ األمثل اللتزامات االتحاد األوربي 

الدول التي تقع  الجوار األوربية، وتحديًدا تعزيز التعاون مع الجيران في هذه المنطقة، وتمكين التعاون بصورة أكثر فعالية بشأن مسألة الهجرة مع

أهمية السياسات الهادفة إلى "الهجرة الدائرية"  لتأكيد أن تفعل المزيدخارج حدود الجوار. وعالوة على ذلك، فإن السلطات شبه الوطنية ينبغي عليها 

لمناطق التي تستقبلهم، والتي من شأنها المساعدة على إحداث التوازن في تأثير الهجرة على كل من المناطق التي يخرج منها المهاجرين وا

 والمساهمة في تنمية كل منهما. ويشمل هذا األمر ضرورة الحاجة إلى تبني سياسة فعالة ودائمة تعود بعائد من ورائها.

 

شات ، وعلى المناق2014فالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية سوف تبني في تعاملها مع مسألة الهجرة على تقريرها الذي تبنته في عام 

التي قدمها العديد من أعضاء الجمعية في مالطة في فبراير مة مؤتمر عن الهجرة مع المساهمة العديدة التي جرت في اجتماعاتها، ويشمل ذلك إقا

في  الموسعةفي سياق رئاسة مجلس االتحاد األوربي. ستعقد مناقشة عن دور السلطات المحلية واإلقليمية في إدارة الهجرة في الدورة التاسعة  2017

 . محافظة الجيزة )مصر(

 

 التنمية االقتصادية المستدامة 1.2

 

ينزع لشباب الذي ل التعليم والتدريب والتوظيف فرصنظًرا للتركيبة السكانية في الدول الشريكة في البحر المتوسط، فإنه من األهمية بمكان تقديم 

مستقرة بين الشرائح الوظيفية غير ال وضاعاألاألمر وقد أدى إلى تفاقم في سوق العمل مقارنة بالمجموعات السكانية األخرى، لمعدالت مشاركة أقل 

يمكن الشبابية من السكان. ويمكن للتعاون األورومتوسطي أن يلعب دوًرا عظيًما في تحقيق آمال الشعوب في النمو االقتصادي وخلق فرص العمل. و

التعاون إذا توفر لديهم الموارد الالزمة والدعم الفني. حيث يمكن  مثل هذالية واإلقليمية أن تكون هي الالعب األساسي في إقامة للسلطات المح

 .هنا لعمليات التحول إلى الالمركزية واألقلمة أن تتيح لنا فرصة رائعة ينبغي أال تفوتنا

 

ظروف اإلعاشة وفرص العمل المحسنة المحيط لتحقيق النمو االقتصادي ولمستدام لموارد إن إقامة اقتصاد أزرق صغير ومرن من ناحية االستخدام ا

الواعدة. في تناولها لهذا الموضوع، فإن الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية سوف  التطلعاتوصحة النظام البيئي في المحيط يمنحنا هذه 

شأن "مبادرة التنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في غرب المتوسط" المعد من قبل المقرر: تنشئ حاالت تعاون مع عمل لجنة األقاليم )الرأي ب

صامويل أزوباردي، حزب الشعب األوروبي( باإلضافة إلى أنشطة االتحاد من أجل المتوسط ذات الصلة مثل مؤتمر أصحاب المصلحة في 

بشأن  2018. فعلى مستوى االتحاد من أجل المتوسط، ستبدأ مناقشة في 2017مبر االقتصاد األزرق الذي عقد في مدينة نابولي اإليطالية في نوف

 االجتماع الوزاري المحتمل الثاني عن االقتصاد األزرق.

 

وتونس ومصر ولبنان. وانخفضت عائدات السياحة بصورة شديدة في تونس. وتواجه  الجزائرخالل السنوات الماضية، تناقصت حركة السياحة في 

إليها السائحينقفًا متناقًضا حيث تواجه تناقًصا في العائدات رغم الزيادة في أعداد المغرب مو
1

. ونظًرا ألن مفهوم السياحة التضامنية يُنظر إليه 

دن المباعتباره الدور الرئيس للسياحة بالنسبة لكثير من المجتمعات المحلية في دول البحر المتوسط، فإنه يمكن تطوير هذا المفهوم على مستوى 

يمية واألقاليم لخلق نظرة إيجابية. وهناك مسألة أخرى في هذا السياق تتمثل في تركز السياحة في المناطق الساحلية؛ حيث يمكن للجمعية اإلقل

قافة الث تراث الذي يعتبر عام 2018والمحلية األورومتوسطية أن تدعم تبادل الخبرات بشأن مفاهيم السياحة البديلة. حيث يمكن في سياق عام 

الكتشاف الثقافات المختلفة كعامل الجتذاب المزيد من الناس  األوربية أن يؤدي بنا األمر أن نضع في الحسبان دور التراث الثقافي في هذا الصدد

 . والتفاعل معها

 

ارد أن ينعقد االجتماع يمكن تناول هذا الموضوع عن طريق ورشة عمل خاصة في إطار األسبوع األوربي لألقاليم والمدن. حيث إنه من الوو

 .2020إلى  2018الوزاري األول عن السياحة على مستوى االتحاد من أجل المتوسط في الفترة من 

                                                           
1 

 335عن البحر المتوسط الصادر عن مؤسسة المعهد األوربي للبحر األبيض المتوسط، ص  2017الكتاب السنوي لعام  
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"جعل المدن شاملة وآمنة ومرنة  من أجلللتنمية المستدامة  11فالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية سوف تستمر، توازيًا مع الهدف رقم 

دعوة إلى تبني أجندة عمل تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة المتكاملة الشاملة في المدن. إن أعضاء الجمعية اإلقليمية ومستدامة"، في ال

 2017 مايووالمحلية األورومتوسطية، متابعة منهم لالجتماع الوزاري الذي عقده االتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة بتاريخ 

لالتحاد من أجل المتوسط للتنمية الحضرية المستدامة  الخاصة بالمنبر اإلقليمي بالقاهرة، على أهبة االستعداد للمساهمة في مجموعات العمل المختلفة

في ناقش هذا وسيُ  في لجنة األقاليم وسوف يقدمون تقريًرا عن التقدم المحرز إلى الجمعية في اجتماعاتها الرسمية. 2017التي أطلقت في نوفمبر 

 مع مساهمة عالية المستوى من مندوب االتحاد من أجل المتوسط. في الجيزة )مصر( الدورة الموسعة التاسعة

 

األخير المتصل وستستمر الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في دعم تحالفات المدن والدبلوماسية المتعلقة بقضايا المناخ تماشيًا مع التقرير 

 .أنبهذا الش

 

 المستقبل السياسي والحكم الرشيد 1.3

 

وإصالح اإلدارة العامة  ،المواطنين مستوى للحكومة بما في ذلك نموذج الحكم القريب من المتنوعةتُعد القدرات والموارد الكافية في المستويات 

 التركيز عليها.فمن األهمية بمكان تعزيز الشفافية هي األعمدة الرئيسة لتحسين الحكم، ومن ثّم خطوات و

 

ن، مع استعداد الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية وبين الممثلين المحليين واإلقليميي أعضاء حيث يمكننا أن ننظر إلى تبادل الخبرات بين

 في إطار اإلصالحات القومية.لالضطالع مسؤوليات متزايدة الشركاء 

 

والتي أكد فيها المجلس األوربي على "الحاجة الملحة لدعم تنمية المجتمعات المحلية  2017أكتوبر  19تماشيًا مع النتائج التي تم التوصل إليها في 

بلديات الليبية في ليبيا"، فإن الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية واللجنة األوربية سوف تستمران في الدعم السياسي لمبادرة نيقوسيا لدعم ال

للتعاون الالمركزي من أجل التنمية في اإلطار األورومتوسطي ومتابعة األنشطة المخططة وًسامثاال ملمبحيث يمثل ذلك 
2

. وبناًء على حسن 

 التخطيط للموارد قبل اإلقدام على أي خطوة، تتاح إمكانية توسيع مبادرة نيقوسيا لتشمل دوالً أخرى.

 

 البحر المتوسط واإلقليمية من بدلنالفرص المفتوحة والمتاحة للسلطات المحلية  االتحاد األوروبي بشأن تمويل 2013كما أن إصدار لجنة األقاليم 

 بناًء على طلب دراسة من لجنة األقاليم. 2018يتم تحديثه في عام  الشريكة سوف

 

 البعد السياسي .2

 

 منتدى الحوار السياسي المستمر  2.1

 

المفوضية األوربية والخدمة اإلجرائية  مع المؤسسات األوربية والدولية: للحوار السياسي يمية والمحلية األورومتوسطية منبًراتوفر الجمعية اإلقل

 وما إلى ذلك.  والبرلمان األوروبي، ، واالتحاد من أجل المتوسط،((EESAالخارجية األوربية )

 

 المساهمة في العمل االستشاري عبر التقارير المتخصصة  2.2

 

بإعداد تقارير متخصصة مرتبطة ببعض  2018/2019لية األورومتوسطية بمبادرة من أعضائها أن تقوم في من المحتمل للجمعية اإلقليمية والمح

 أولوياتها االستراتيجية. 

 

 تمثيل المستوى المحلي واإلقليمي في مؤتمرات القمة التي يعقدها االتحاد من أجل المتوسط 2.3

 

صوت المعبر عن السلطات المحلية واإلقليمية إلى طاولة المؤتمرات التي يعقدها االتحاد تقوم الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية بتوصيل ال

لرسمية من أجل المتوسط. ولمزيد من التحديد، فإنها قد تشارك عند دعوتها كجهة مراقبة ومساهمة في االجتماعات الوزارية المدرجة واالجتماعات ا

 (.5ات الرسمية عالية المستوى المنتظمة )انظر النقطة عالية المستوى المؤقتة باإلضافة إلى االجتماع

 

                                                           
2 

 Regions.aspx-the-of-Committee-the-and-http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Pages/Libya  

http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Pages/Libya-and-the-Committee-of-the-Regions.aspx
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 دور الشركاء بالنسبة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية .3

 

بيةوسوف تعمل الجمعية في متابعة أهدافها بالتعاون ليس فقط مع المؤسسات األور
4

التي تمثل الهيئات اإلقليمية والمحلية التي تلعب دوًرا فعاالً  

العضوية في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في أنشطتها ومشروعاتها، بل أيًضا مع عدد من الشركاء اآلخرين بحثًا عن بصفتها 

 .2018/2019المشاركة في األحداث العظمى الدولية والمبادرات المخطط لها في 

 

 المحلية الليبية كمراقبين في االجتماعات واألحداث الرسمية.ستشرك الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ممثلين من الهيئات 

 

إن التعاون المبهر مع االتحاد من أجل المتوسط
5

سوف يتيح للجمعية وضع الملمح المحلي اإلقليمي في مختلف السياسات التي يتبناها االتحاد من أجل  

 . 2018/2109المتوسط في 

 

المحلية واإلقليمية لمجلس أوربا في التفويض الحالي، وتمد تعاونها مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية سوف تتابع الجمعية تعاونها مع السلطات 

يكان يشغل األوربية في المجاالت التي يمكن التعاون فيها بين الهيئات اإلقليمية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أقصى فائدة. كال الشر

 قليمية والمحلية األورومتوسطية.صفة المراقب في الجمعية اإل

 

إن الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية منفتحة على التعاون التضامني مع مؤسسة التدريب األوربية
6

والجمعية األوربية للديمقراطية المحلية.  

ة في إطار البرامج وفرص التمويل المتاحة لدول حوض وسوف تمد الجمعية يدها للتعاون مع بنك االستثمار األوربي والبنك األوربي للتشييد والتنمي

 البحر المتوسط وتحديًدا الهيئات اإلقليمية والمحلية التابعة لها، بغية الوصول إلى تحديث النظرة الشاملة لفرص التمويل المتاحة.

 

 البعد التشغيلي .4

 

  عدد صفحة( من قبل  20ل دراسة لجنة األقاليم المكونة من )مع البيانات المدخلة من قب كل عام االستفاضة في أكثر من تقريرين تتملن

 المقررين من االتحاد األوربي ومجموعات شركاء البحر المتوسط. مساو من 

  فإن الجمعية ستستمر في المشاركة الفعالة في أنشطة 2013تماشيًا مع إعالن التفاهم الموقع مع أمانة االتحاد من أجل المتوسط في عام ،

 االتحاد.

 كن تناول أحد الموضوعات في أحد االجتماعات، ويتراوح ذلك من مناقشة داخل اجتماع الجمعية الرسمي إلى حلقة نقاشية خاصة أو يم

ورشة عمل أو مؤتمر أو دراسة الزيارة التي يمكن للجمعية أن تنظمها أو داخل إطار األسبوع األوربي لألقاليم والمدن. يساهم أعضاء 

األقاليم والمدن من أجل التنمية، للمشاركة في تنظيمه في بروكسل من  –سادسة من مؤتمر دعم التعاون الالمركزي الجمعية في النسخة ال

 .2019قبل المفوضية األوربية واللجنة األوربية لألقاليم في عام 

 لمجاالت إلى الجمعية أو مكتبها.تمنح االجتماعات الرسمية الفرصة لألعضاء المشاركين في مجاالت معينة أن يقدموا تقاريًرا عن هذه ا 

  يستحسن تناول الموضوعات الخاصة عن طريق الدراسات أثناء توفير ميزانية لجنة األقاليم. لكل تقرير من التقريرين اللذين تصدرهما

 20، تنوي لجنة األقاليم تقديم الدعم الموضوعي الخاص إلى المقررين عبر القيام بدراسة مكونة من كل عام الجمعية من التقارير الخاصة

"أموال االتحاد األوربي المتاحة للسلطات اإلقليمية والمحلية من دول حول  2102صفحة. كما أنه ستصدر نسخة منقحة محّدثة من كتيب 

، لتزويد دول جنوب وشرق المتوسط بمصدر 2108لجنة األقاليم في خالل عام  جنوب وشرق البحر المتوسط: دليل معلومات" من قبل

 .ةواإلقليمي ةالمحليللسلطات معلومات سهل االستخدام عن أموال االتحاد األوربي المتاحة 

 ت مثل يمكن للجمعية أيًضا أن تقدم ألعضائها فرصة الوصول إلى المعلومات عن طريق دعم وتنمية أدوات مختلفة عبر اإلنترن

المعلومات الخاصة بتقسيم القوى بين مستويات عديدة من الحكومة في االتحاد األوربي ودول حوض البحر المتوسط على موقع لجنة 

األقاليم
7

. عبر البوابة األوربية للتعاون الالمركزي، يقدم كل من لجنة األقاليم والمفوضية األوربية خريطة توضح أنشطة التعاون القائمة 

لتواصل بين الهيئات اإلقليمية والمحلية الباحثين عن شركاءوتسهل ا
8.

 

 .إن التعاون مع الشركاء اآلخرين هو أمر يُسعى إليه في جميع األنشطة، والجمعية مفتوحة لتقديم أي اقتراحات يتقدم بها شركاؤها 

 

 2018/2109احات العمل لعام الجدول الزمني لألنشطة المتعلقة بالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية واقتر .5

 

ة حسب يعتبر هذا الجدول بمثابة الوثيقة الحية. حيث يُدرج فيه األحداث المنتظمة واالقتراحات من قبل أعضاء الجمعية وشركاءها وأصحاب المصلح

وشركاءها وأصحاب المصلحة، ما تم اعتماده من قبل الرئاسة المشتركة للجمعية. ويرحب بأي أفكار أو مقترحات إضافية من أعضاء الجمعية 

 وسيؤخذ بها بعد اعتمادها من الرئاسة المشتركة للجمعية. سيُحّدث الجدول الزمني أثناء فترة اإلحالة.

 



COR-2018-00137-00-02-TCD-TRA (AR) 5/7 

اجتماعات  ينعقد االجتماع السنوي الموسع للجمعية مرة في العام. وينعقد اجتماع مكتب الجمعية مرة في العام بمناسبة االجتماع الموسع، وقد تنعقد

اعات أن إضافية في الفترة بين االجتماعين الموسعين. وسوف تنعقد مفوضية الجمعية للتنمية المحلية المستدامة مرة واحدة في العام. يمكن لالجتم

 تنعقد في بروكسل أو )عند الدعوة( في دولة الشريك أو دول االتحاد األوربي. 

 

2018 

 

 فبراير، الجيزة )مصر( 20-21

  الموسع للجمعية يسبقه اجتماعات تنسيقية واالجتماع العشرين لمكتب الجمعيةاالجتماع التاسع 

  )تبني مشروعات تقارير الجمعية عن "تمكين المرأة في إقليم البحر المتوسط" )المقرر: ماري فريهيل، حزب االشتراكيين األوروبيين

د والتطرف العنيف بين الشباب" )المقرر: محمد كمال وعن "دور السلطات شبه الوطنية من منطقة البحر المتوسط في مواجهة التشد

 الدالي، محافظ الجيزة، مصر(

  2108والتوصيات السياسية لعام  2018/2019تبني خطة العمل لعام 

 

 سبتمبر، بروكسيل  20-21

 مستدام. عنية باإلسكان الميسور والالمو التابعة لالتحاد من أجل المتوسط االجتماع األول لمجموعة العمل المتخصصة 

 

 رشلونة أكتوبر، ب 8

 )المنتدى اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط )الذكرى السنوية العاشرة 

 

 أكتوبر، بروكسيل  11

 مية االجتماع الحادي والعشرين لمكتب الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية، وذلك فور انتهاء االجتماع الرابع للجنة التنمية اإلقلي

 التابعة للجمعية.المستدامة 

 

 أكتوبر، بروكسيل  8-11

 أعضاء الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في األسبوع األوروبي لألقاليم والمدن، وورشة عمل السياحة التضامنية،  مشاركة

 والتراث الثقافي والتعايش 

 محّدث لفرص التمويل المتاحة للسلطات المحلية واإلقليمية من الدول الشريكة في البحر المتوسط إصدار دليل 

 

 خالل العام

 متابعة مبادرة نيقوسيا 

  االجتماعات الرسمية عالية المستوى لالتحاد من أجل المتوسط/ االجتماعات الرسمية عالية المستوى المؤقتة: متابعة ومشاركة أمانة

 يمية والمحلية األورومتوسطية حسب الحاجةالجمعية اإلقل

 

 

2019 

 

 فبراير، بروكسيل 4-5

  األقاليم والمدن من أجل التنمية الذي يشترك في  –مشاركة أعضاء الجمعية في النسخة السادسة من مؤتمر دعم التعاون الالمركزي

 تنظيمه لجنة األقاليم والمفوضية األوروبية

 

  إسبانيافبراير، إشبيلية،  26-27

 لمكتب  والعشرينالعاشر الموسع للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية يسبقه اجتماعات تنسيقية واالجتماع الثاني  العام االجتماع

 الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

 منطقة المتوسط" )المقرر: أولجيرد تقارير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية حول "ريادة أعمال الشباب في مشروعات إقرار 

جيبليفيز، بولندا/حزب الشعب األوروبي( وحول "الحوكمة والشفافية في منطقة البحر المتوسط" )المقرر لوتفو سافاس، عمدة هاتاي، 

 تركيا(

  2019لعام  التوصيات السياسيةإقرار 

  المراسم  –لمحلية الشبابية في منطقة البحر المتوسط ريادة األعمال ا –جائزة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 



COR-2018-00137-00-02-TCD-TRA (AR) 6/7 

 االجتماعي التنسيقي ألصدقاء مبادرة نيقوسيا دعًما للسلطات المحلية في ليبيا 

 

 إبريل، كاسكايس، البرتغال 2-3

 وعرض تقرير حول ريادة الشباب في البحر المتوسط حول التوظيف والعمالة،  االجتماع الوزاري الرابع لالتحاد من أجل المتوسط 

 

 يونيو/يوليو، رام هللا )سيتم تأكيد الموعد(

  اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاالجتماع الثاني والعشرون لمكتب الجمعية 

 

 أكتوبر، بروكسيل 

  األوروبي لألقاليم والمدن لمتابعة الجائزة في األسبوع ورشة عمل الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

 األورومتوسطية المعنية بالتنمية اإلقليمية المستدامة  االجتماع الخامس للجنة الجمعية اإلقليمية والمحلية 

 

 خالل العام

 متابعة لمبادرة نيقوسيا 

  المؤقتة: متابعة ومشاركة أمانة االجتماعات الرسمية عالية المستوى لالتحاد من أجل المتوسط/ االجتماعات الرسمية عالية المستوى

 الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية حسب الحاجة

 

  الملحق في الجانب الخلفي من الصفحة. مالحظة:
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 الملحق

 

 2017- 2010تقارير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية والوثائق المتعلقة بالوضع من 

 

 المقرر عنوان التقرير

 السياسة: الطاقة والبيئة وتغير المناخمجال 

رامون لويس فالكاريل سيسو )مورسيا/إسبانيا( )لجان  ( 2010اإلدارة المحلية للمياه في البحر المتوسط )

الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية للتنمية 

المستدامة(
3

 

التشجيع على مصادر الطاقة المتجددة: عامل مهم للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ( 2011المشتركة في منطقة البحر المتوسط )

مايكل ليبرون )والونيا/بلجيكا( )لجان الجمعية اإلقليمية 

 والمحلية األورومتوسطية للتنمية المستدامة(

نيتشي فيندوال )بوليا/إيطاليا( )لجان الجمعية اإلقليمية  ( 2011توسط )العالقة بين التصحر وتغير المناخ في البحر الم

 والمحلية األورومتوسطية للتنمية المستدامة( 

محمد بودرا )تازة الحسيمة تاونات/المغرب( )لجان  ( 2014إدارة المخلفات على المستويين المحلي واإلقليمي في منطقة البحر المتوسط )

والمحلية األورومتوسطية للتنمية الجمعية اإلقليمية 

 المستدامة(

 محمد صديقي )الرباط/المغرب( (2016الطاقة وتغير المناخ )

 مجال السياسة: االنتقال والهجرة ودمج المهاجرين

  ( 2013وثيقة الوضع بشأن دور المرأة )

ية دالقتصانطونيو كوستا )لشبونة/البرتغال( )الشؤون اأ ( 2014دور السلطات المحلية واإلقليمية في إدارة الهجرة في البحر المتوسط )

 إلقليمية(واالجتماعية وا

  (2015قائمة الممارسات الجيدة بشأن دمج المهاجرين )

 إليني لوكايدو )نيقوسيا/قبرص( (2015التوظيف والتنمية اإلقليمية في البحر المتوسط )

 فريهيل )دبلن(ماري  (2017تمكين المرأة في منطقة البحر المتوسط )

دور السلطات شبه الوطنية من منطقة البحر المتوسط في مواجهة التشدد والتطرف 

 (2017العنيف بين الشباب )

 محمد كمال الدالي، )محافظ الجيزة، مصر(

 مجال السياسة: التنمية االجتماعية االقتصادية والحضرية، القضايا الثقافية 

خالد الحنيفات )الطفيلة الكبرى/األردن( )الشؤون  (2011) التنمية الحضرية في البحر المتوسط

 إلقليمية(واالجتماعية واية دالقتصاا

ية دالقتصافتح هللا كوااللو )الرباط/المغرب( )الشؤون ا ( 2011دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحر المتوسط )

 إلقليمية(واالجتماعية وا

عاصم غوزلبي )غازي عنتاب/تركيا( )الشؤون  ( 2011حر المتوسط )الحفاظ على التراث الثقافي ودعمه في الب

 إلقليمية(واالجتماعية واية دالقتصاا

ميشيلي صابان )جمعية األقاليم األوربية( )لجان الجمعية  ( 2012السياحة المستدامة في البحر المتوسط )

 اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية للتنمية المستدامة(

ية دالقتصابيتر بوسمان )بيران/سلوفينيا( )الشؤون ا (2012والتدريب المهني في البحر المتوسط )التعليم الفني 

 إلقليمية(واالجتماعية وا

كريم بينور )الجزائر( )لجان الجمعية اإلقليمية والمحلية  (2013التحرك الحضري المستدام في البحر المتوسط )

 األورومتوسطية للتنمية المستدامة(

 فوزي مسعد )عمان/األردن(  (2015الحضرية المستدامة في البحر المتوسط ) أجندة العمل

 مجال السياسة: الشؤون الخارجية والتعاون

  (2015وثيقة الوضع في سياسة الجوار األوربية )

 فرانسيسكو بيجليارو )سردينيا/إيطاليا( (2016التعاون العابر للحدود )

، كاتالونيا/إسبانيا( CRPMجوانا أورتيجا العليماني ) ( 2015سياسة التماسك لمنطقة البحر المتوسط )

 إلقليمية(واالجتماعية واية دالقتصا)الشؤون ا

_____________ 
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توسطية للتنمية المستدامة، والشؤون االقتصادية واالجتماعية واإلقليمية اعتباًرا تم دمج اللجان السابقة للجمعية اإلقليمية والمحلية األوروم 

 .2015من 


