
COR-2021-00449-00-04-TCD-TRA (AR) 1/5 

 

 

 

  
 م. 4:00، الساعة 23/02/2021إصدار 

  

 األورومتوسطية جمعية اإلقليمية والمحليةال

 2021توصيات عام 
  

في  2021فبراير شباط/  22 في التي ستنعقد لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةفي الجلسة العامة الثانية عشرة لـاعتُمدت 
 اإلنترنت( عبربروكسل، بلجيكا )

  

زال تإنشاء منطقة سالم ورخاء مشترك حول البحر األبيض المتوسط، ال  ههدف كانعاما على إعالن برشلونة الذي  25بعد مرور 

 خاللوفي إطار االحتفال بهذه الذكرى ت التي زادت حدتها. التحديا التي يتعين بلوغها، إضافة إلىالعديد من األهداف هناك 

 الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط الجمعية اإلقليمية والمحلية شجعت، 2020في نوفمبر المنعقد المنتدى اإلقليمي 

لسياسات القطاعية لالطابع اإلقليمي وتعزيز أصوات السلطات المحلية واإلقليمية  دعمعلى مواصلة األورومتوسطية 

 .األورومتوسطية

  

تجاجات الجماهيرية في العالم العربي، كانت التحوالت السياسية الملحوظة في بعض بلدان جنوب بعد عشر سنوات من االحف

ل بعد ذلك إلى تحو   وهو ما "،19 –في العالم قبل أزمة "كوفيد تباطؤ التنمية االقتصادية  تتناقض معالبحر األبيض المتوسط 

لقد  .صمن اإلغالق، تأثر قطاع السياحة الحيوي بشكل خايعاني االقتصاد بأكمله  كان مابينف ،الجائحةبسبب ي اقتصادانكماش 

أكثر من ستة  هناك ال يزالف ،رمعدالت الفق ارتفعتحيث " 19-هي األكثر تضررا من تأثير أزمة "كوفيد المهمشةكانت الفئات 

على التعليم والخدمات  أن جزًءا منهم ال يحصلكما ، إلى بالدهم قريًباعودة لل إمكانيةأي  ليست لديهمماليين الجئ سوري 

المالية العامة وتقديم التي لحقت بط وهذه الضغنتيجة لالتوترات في بعض  األمر الذي تسبباالجتماعية في البلدان المضيفة، 

 .الخدمات

  

معاً  الذين اجتمعواوبحر األبيض المتوسط لل الضفاف الثالثةالممثلون المحليون واإلقليميون على  يتذكر، 2021في بداية عام ف

لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث مع تأثير إنساني  وبائيةأزمة  شهد اعامً  ،الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في

 السير قدًما ىيتطلعون إل وهم، واقتصادي واجتماعي مدمر لم يكن هو نفسه بالنسبة للجميع، ولكن شعر به الجميع بشكل ملحوظ

الحكومة ككل والمجتمع بأسره، ويسترشدون يشمل نهج من خالل معاً نحو تطوير القدرة على الصمود وإعادة البناء بشكل أفضل، 

 .وأهداف التنمية المستدامة 2030بخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

  

 2027-2021بداية ميزانية جديدة طويلة األجل لالتحاد األوروبي )أو "إطار مالي متعدد السنوات"( للفترة  2021كما يمثل عام 

ة كبير في أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديد إلى حديتم فيه تعزيز النهج الجغرافي  ملحوظمع هيكل تمويل منقح بشكل 

(NDICI.) 

  

الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية " سوى أهمية مجاالت العمل الثالثة المحددة في خطة عمل 19-ديوفك" جائحةبرز تولم 

حتى : التنمية االقتصادية المستدامة، والعمل المناخي، وتمكين المرأة، والتي يجب تعزيز كل منها ، وهي2022-2020 للفترة

 .ذلك االنتعاش االقتصاديتعكس احتياجات مجتمعاتنا، بما في 

  

اللجنة األوروبية 

 لألقاليم

AR 
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 ُ لجمعية اإلقليمية والمحلية طلقت قبل خمس سنوات في الجلسة العامة لـوقد أظهرت مبادرة نيقوسيا للتعاون مع البلديات الليبية التي أ

 .في نيقوسيا كيف يمكن للتعاون بين األقران أن يساهم في سد الفجوات وتحسين الخدمات المقدمة للسكان األورومتوسطية

  

دعم التعاون بين  جمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةلومن خالل تمثيلها للبعد اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط، يمكن لـ

 .المحلي واإلقليمي ييناالتحاد األوروبي وشركائه الجنوبيين المجاورين على المستو

  

 2021لعام  لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاتوصيات 

  

 وجيرانها الجنوبيين أوروبا نحو شراكة متجددة بين

  

هم على تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة تساعدومجيرانه  العون إلىتقديم مزيد من يجب على االتحاد األوروبي  -1

 استراتيجيةوفي  التحديات المجتمعية: ويشمل ذلك إشراك الهيئات المحلية واإلقليمية في التحوالت الخضراء والرقمية

بالتزام  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية لذلك ترحب. والستقاللية المنفتحة واالستراتيجيةا تهدف إلى تحقيق

الذي تم التعبير عنه في االتصاالت المشتركة بين المفوضية األوروبية وتجاه جيرانه الجنوبيين  القوياالتحاد األوروبي 

، 2021فبراير شباط/  9شرت في بشأن شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي نُ ون الخارجية للشؤ ةدائرة األوروبيالو

ن تحقيق نتائج ملموسة من خالل التعاون أمر بالغ األهمية إليجاد سبيل لمستقبل أكثر ذلك أخاصة في هذه اللحظة، و

 .ازدهاراً وإنصافاً واستدامة وأماناً لمنطقة البحر األبيض المتوسط

  

في اعتبارها  تضعاالتحاد األوروبي والبلدان الشريكة له إلى أن  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوتدعو  -2

محرك للتنمية اإلقليمية القريبة من الناس عند التخطيط للتنمية االقتصادية كبشكل منهجي السلطات المحلية واإلقليمية 

أن  فال يجب ،العواصممناطق أبعد من إلى التعاون  هذا تصل فوائدأن  نبغيي، حيت والتجارة واالستثمار في هذا السياق

 .داخل البلدان المجاورة، بل يجب الحد من هذه الفوارق بمبادرات جديدة ةدالهائلة الموجوالتفاوتات اإلقليمية  تزداد

  

أن التنمية االجتماعية يجب أن تسير جنباً إلى جنب ب اعتقادًا راسًخاالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية  وتعتقد -3

االقتصادي واالجتماعي  للتفاوتمع التنمية االقتصادية من أجل االستجابة للمطالبات المشروعة للسكان والتصدي 

 ."19-كوفيد "فيروس بسبب أزمة  أصبح أكثر عمقًا والذيالمتزايد والخطير 

  

 "19كوفيد "

  

الجهات السياسية  التطعيم، وتحث   فيتفرقة القلق إزاء خطر حدوث  اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةالجمعية  ويساور  -4

عرضة للخطر في جميع أنحاء المنطقة  وأولئك األكثر على تيسير حصول العاملين في مجال الرعاية الصحيةالفاعلة 

 بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو بشكل عادل ومنصف ،"19 –كوفيد ـ "ل األورومتوسطية على اللقاحات المضادة

على الصحة  الجائحةللتخفيف من وطأة  عاماًل أساسيًاالتضامن  حيث يعدإلى جانب المرونة والتأهب، الثراء،  مدى

 .COVAX مخططات مثللينبغي تكثيف الجهود المشتركة ي، كما االقتصاد اوتأثيرهالعامة 

 

سيادة ب عدم المساسويجب ، وأن تكون التدابير مناسبة، ال سيما في أوقات األزمات مالئمة الحوكمةينبغي أن تكون   -5

 .القانون وحقوق اإلنسان وحرية التعبير باسم الصحة العامة

  

 التنمية االقتصادية المستدامة

  

يجب أن تكون التنمية االقتصادية مصحوبة بالتنمية االجتماعية الشاملة والمستدامة من أجل المساهمة في صمود السكان   -6

على الصعيد المحلي أو اإلقليمي،  سواءوتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تعزيز المؤسسات العامة  . وتحقيق استقرارهم العام

 .ساسيةلخدمات العامة األل هاتقديم أثناءورصدها 
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الشباب سكان بلدان جنوب البحر  بالنسبة لجزء كبير من" وتوفير منظور قابل للتطبيق 19-وللتعافي من أزمة "كوفيد  -7

من شأن زيادة في الوقت الحالي، فاألبيض المتوسط، يجب تسخير االستثمار العام والخاص على السواء لتعزيز التنمية 

 .إلمكانات اقتصادية هائلةطلق العنان يُ التكامل اإلقليمي أن 

  

الجمعية اإلقليمية والمحلية  ، وتقدمإلى رقمنة االقتصاد والخدمات الماسة الحاجة جليًّا19 –أبرزت جائحة كوفيد  قدلو -8

ً قويًا لرؤساء البلديات الذين يرغبون في االستفادة من اإلمكانات التي تكمن في رقمنة  األورومتوسطية ً عمليا دعما

تقريرها حول رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة  الصغيرة والمتوسطة في دوائرهم االنتخابية من خاللالشركات 

 (، إسرائيل: ليزي ديالريشا، غاني تيكفا/ةفي منطقة البحر األبيض المتوسط )المقرر

  

ض المتوسط إلى إشراك الحكومات المركزية في منطقة البحر األبي الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوتدعو  -9

ذكية  ةتخصصمالسلطات المحلية بشكل أكبر في وضع استراتيجيات مالئمة لألعمال التجارية ووضع استراتيجيات 

 .استراتيجي في المجاالت الرئيسية للتنمية المحلية واإلقليميةوتآزر خلق استقالل  فيللمساعدة 

  

إلى إنشاء مبادرة لالتحاد األوروبي لتيسير النمو وخلق فرص العمل  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوتدعو   -10

عن طريق تحسين بيئة األعمال التجارية المحلية، وتحفيز روح المبادرة، وجذب االستثمارات من أجل التنمية االقتصادية 

 .ن أجل النمو االقتصادي()رؤساء بلديات م القائمة بالفعل لشراكة الشرقيةاالمستدامة في منطقة الجنوب، مثل مبادرة 

  

في التنمية االقتصادية في منطقة البحر األبيض  ارئيسيً  عد عاماًل التي تُ وكمساهمة ملموسة في تنظيم المشاريع الشبابية   -11

يادة األعمال المحلية الشابة في منطقة البحر لر الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية جائزة ومن خاللالمتوسط، 

ُ  ؛المتوسطاألبيض  اد األعمال الشباب في منطقة البحر األبيض المتوسط وسهم الجمعية في عرض األمثلة الناجحة لرت

إلى إظهار التأثير اإليجابي الذي يمكن أن تحدثه  الجمعية هدفباإلضافة إلى ذلك، تو، مصدر إلهام لآلخرينباعتبارهم 

رواد  قدرة، وتسليط الضوء على بيئة ريادة األعمالريكة على السلطات المحلية واإلقليمية في البلدان المتوسطية الش

لتنمية تساهم في االمستقبل بشكل فعال وخلق فرص عمل التأثير في األعمال الشباب في البلدان المتوسطية الشريكة على 

البحر األبيض ريادة األعمال في منطقة لاالتحاد من أجل المتوسط في إنشاء مجتمع  يفكرقد ة. واالقتصادية المحلي

في القائمة  والمدرجة أسماؤهمبين المرشحين الفائزين من  ، مستمد من مختلف القطاعات ومستويات االبتكار،المتوسط

 .المختصرة

  

 العمل المناخي في البحر المتوسط

  

متوسط، تشجع وفيما يتعلق بالصلة الحاسمة بين تغير المناخ والزراعة والمياه واألمن الغذائي في البحر األبيض ال -12

على النظام الغذائي المتوسطي وتساهم بمجموعة محددة من التوصيات من اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية  الجمعية

قبيل االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد  )كتلة حزب الشعب األوروبي/ فرنسا( خالل تقريرها الذي قدمته السيدة رامبال

 والعمل المناخي. ةالبيئشأن من أجل المتوسط ب

  

اإلقليمية في تنفيذ  المحلية السلطاتإلى المشاركة الكاملة من قبل  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية وتدعو -13

الذي يضع إطاراً أساسياً لإلدارة الجماعية للمياه وينبغي أن يتيح المضي قدماً في وجدول أعمال المياه األورومتوسطي، 

 .اآلثار الضارة لتغير المناخ التي طالتهاحماية البيئة في هذه المنطقة 

 

 

المدن والمناطق بأن تلتزم كذلك بتعزيز العمل بشأن المناخ، وال  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوتوصي  -14

الجمعية اإلقليمية وتتطلع له،  عن دعمها الكامل الجمعيةالذي تعرب و ،لرؤساء البلدياتيما من خالل العهد العالمي س

إلى بناء شراكة قوية بين السلطات المحلية واإلقليمية في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر  والمحلية األورومتوسطية

، 2021في غالسكو في عام  (UNFCCC) اإلطارية بشأن تغير المناخالتفاقية األمم المتحدة  ( COP 26راف )األط

تها من أجل دعم دور المدن والمناطق في المساهمة في أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة وبهدف تعزيز حوكم

 .العالمية لتحسين شموليتها
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لمقرر فينتشنزو )ا البحر األبيض المتوسطوبعد اعتماد تقريرها عن االقتصاد األزرق للسلطات المحلية في منطقة  -15

حزب  ANCIلرابطة الوطنية للبلديات اإليطالية بيانكو، عضو مجلس مدينة كاتانيا ورئيس المجلس الوطني ل

العمل من أجل اقتصاد أزرق  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةستواصل ، االشتراكيين األوروبيين/ إيطاليا(

صمود من حيث االستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو االقتصادي، وتحسين سبل ذكي وقادر على ال

 .للمحيطات البيئيالعيش وفرص العمل، وصحة النظام 

  

 تمكين المرأة

  

جاهدة إلى تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من حيث  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوتسعى  -16

ينبغي ة، حيث الحقوق والفرص، باعتبارها رصيداً أساسياً لتعزيز االستقرار اإلقليمي والتنمية االجتماعية واالقتصادي

إزالة أي حواجز قانونية أو عوائق أخرى تحول وفي السياسة،  الفعالةمعالجة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة 

في نتائج االنتخابات، بما في ذلك في المناصب القيادية،  هااالنتخابية وتمثيللمرأة في العمليات السياسية لمشاركة الدون 

 .من أجل تشجيع إقامة مجتمعات أكثر استقرارا وازدهارا وشموال

  

وينبغي أن يسير تعزيز دور المرأة في المجال السياسي العام جنبا إلى جنب مع تحررها من العنف الجنسي والمنزلي،   -17

ُ المدنية، وسد الفجوة في العمل بين الجنسين فضال عن الفجوة في األجوروتمتعها بالحريات  الجمعية اإلقليمية  رحب. وت

تم  كماوأسرع نحو المساواة بين الجنسين، أكبر تقدم  إحرازاالتحاد األوروبي من أجل بدعم  والمحلية األورومتوسطية

التي ترى أن العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية و، 2025-2021التعبير عنه في خطة العمل الثالثة للفترة 

 .في منطقة البحر األبيض المتوسطأيًضا " تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات 19-ألزمة "كوفيد

  

 2027-2021اإلطار المالي الجديد لالتحاد األوروبي 

  

لتعاون  مليار يورو 17.2مع تمويل يصل إلى ، (NDICIالجديدة ) لجوار والتنمية والتعاون الدوليا أداةوبالنظر إلى  -18

 ُ السلطات المحلية  حقيقة كونبالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية رحب االتحاد األوروبي مع بلدان الجوار، ت

 الجغرافي المعزز، تدعو للنهجونظراً ، الجغرافي الدعممليون يورو في إطار  500ما ال يقل عن  قد تحصل على

وفود االتحاد األوروبي إلى اعتبار السلطات المحلية واإلقليمية ورابطاتها  لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةا

 .إعداد البرامج.محركات رئيسية للتنمية المستدامة، وشركاء في 

  

 التنمية الحضرية المستدامة

  

، 2021في عام  المقرر عقدهقبل المؤتمر الوزاري الثالث لالتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة   -19

 ُ وخطة عمل  2040بخطة العمل االستراتيجية للتنمية الحضرية  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية رحبت

اإلسكان الخاصة بها نظراً لألهمية العالية التي تتسم بها بالنسبة للمنطقة األورومتوسطية، وتأمل أن تشمل المشاريع 

 .التي هي قيد اإلعداد المجتمعات المحليةوالحضرية المتوخاة 

  

، مما 2020آب/أغسطس  4 تفجيرينمية حضرية شاملة في بيروت بعد من الضروري بشكل خاص تحقيق ت وسيكون -20

وال تزال الحاجة تدعو ف، أسفر عن مقتل المئات وإصابة اآلالف وتشريد مئات اآلالوأدى إلى تدمير الميناء ومستشفى، 

وخيم الذي أحدثه إلى الحكم الرشيد على جميع المستويات، فضال عن التعاون والتضامن الدوليين، للتخفيف من األثر ال

" والتضخم الكبير 19-"كوفيد جائحة، وعواقب بالفعلاألزمة االقتصادية القائمة فيه انفجار بيروت في وضع تتفاقم 

نحو  أساسيةلبنات  ولخلقبراثن الفقر المدقع،  بيناألخير في أسعار المواد الغذائية الذي يزج بالكثير من اللبنانيين 

 .مستقبل أفضل

  

 نيقوسيامبادرة 

  

بعد خمس سنوات من إطالقها  ، وذلك2021مرحلة جديدة في عام  ستدخل مبادرة نيقوسيا للتعاون مع البلديات الليبية  -21

مشاريع جديدة مختلفة وكبيرة بدء مع بالتزامن في نيقوسيا،  للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةفي الجلسة العامة 



COR-2021-00449-00-04-TCD-TRA (AR) 5/5 

 

. قدرات موظفي البلديات، والتنمية االقتصادية المحلية، فضالً عن الحكم المحلي لبناء باألساسيمولها االتحاد األوروبي 

بهذا االعتراف الواضح بالتعاون الناجح والنتائج التي تم التوصل  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية وترحب

 .الدعم الهيكلين مزيد مإليها من خالل ذلك، وكذلك التحول من الدعم التدريجي إلى 

  

ألول و، ال تعتبر REBUILDالبلديات الليبية، في مشروع  بكون الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوتشيد  -22

. تقديم بروح التعاون الحقيقية التي استرشدت بها المبادرة منذ إنشائهاالفي  ومشاركة شريكة، بل ةمرة مجرد مستفيد

بفخر أن مبادرة نيقوسيا بالنسبة لليبيين أصبحت أداة لتنسيق التعاون  والمحلية األورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية  وتالحظ

الدولي والتعاون داخل المجتمع المحلي على حد سواء، مما يدل على كيفية بناء الثقة عبر خطوط الصراع السياسي من 

 .خالل هذه المبادرة

  

 يوم البحر األبيض المتوسط

  

23-   ُ التعاون وتبني تعزيز هوية متوسطية مشتركة  ها المتمثلة فيأهداف اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية الجمعية شاطرت

يوم  المنتدى اإلقليمي الخامس لالتحاد من أجل المتوسط في بأن يكون إطالق، ولذلك ترحب والرفع من مكانته اإلقليمي

الجمعية اإلقليمية والمحلية وتشجع  .لبحر األبيض المتوسطل اتاريخ إعالن برشلونة، يومً وهو ، 2020من عام  نوفمبر 28

الروابط وتعزيز التبادل والحوار  تقويةأعضاءها على تنظيم فعاليات ثقافية في دوائرهم االنتخابية بهدف  األورومتوسطية

 .بين الثقافات واحتضان التنوع في المنطقة

_____________ 


