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 على العالم بأسره. لذلك، عُقدت معظم االجتماعات عبرالتي ألقت بظاللها  19-بآثار جائحة كوفيد  2021عام  اتّسملقد 

على الصحة أو النظم االجتماعية سواء –، وبينما ركز الكثير منها على مكافحة آثار الوباء مختلطةأو بطريقة  الفيديوخاصيةالتداولب

على التحديات المستقبلية ت بعض االجتماعات األخرى البحر األبيض المتوسط، ركزالمحيطة بفي المجتمعات  -أو االقتصاد 
في عام ( عملها ARLEMالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ) ، واصلتبالرغم من الصعاوبالتي تواجهها المنطقة. 

 .2022-2020 للفترة األولويات التالية وفقًا لخطة عمل الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية بشأن 2021
  

 التنمية االقتصادية المستدامة .1
 

الجمعية اإلقليمية والمحلية فل توزيع جوائز ح تنظيمتم (: الفيديوالتداول بخاصية ، بروكسل )عبر فبراير / شباط 22 -
جمعية للالجلسة العامة الثانية عشرة خالل ريادة األعمال المحلية الشابة في البحر األبيض المتوسط -الثالث  األورومتوسطية

، وهي شركة أدفتشرزألبانيان  1001إيريلدا كراسي من شركة بالجائزة فازت ولقد ة. اإلقليمية والمحلية األورومتوسطي
شركة صغيرة شابة أخرى من جميع  24على متنافسين من حوالي بذلك سياحية مقرها في مدينة بيرات )ألبانيا(، متغلبة 

لسياحة المستدامة والمسؤولة التي تساعد على نموذًجا لألبانيان أدفتشرز 1001 ويعتبر عمل. أنحاء البحر األبيض المتوسط
ضعت وتشجع الشركة جوالت المشي وركوب الدراجات والتخييم، وو. تجديد النسيج االقتصادي المحلي والبيئة الحضرية

، بما في ذلك إدارة حمالت التنظيف 2017منذ عام لزراعية وحماية البيئةعددا من المشاريع التي تركز على السياحة البيئية وا
، الذي يبيع متجر التضامن بيرات وينعكس التزام الشركة القوي تجاه المجتمع المحلي في . وتركيب صناديق القمامة

السلع التي ينتجها المنتجات التي يصنعها األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات المحرومة، فضال عن 
العديد من المشاريع التي تسعى من خاللها لدعم المشاريع الصغيرة على مدينة بيراتوتتوفر ون. المزارعون والحرفيون المحلي

كما تعمل مع المدارس والشباب لتطوير االهتمام  .في قطاع السياحة، مع أنشطة مثل ورش العمل والمعارض والعروض
لبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير في ألبانيا ووفد االتحاد األوروبي إلى ألبانيا، استنادا إلى نتيجة وأعلن ا . بقطاع السياحة

يمكن أن تنضم إلى برنامج دعم التنمية االقتصادية المحلية الذي يقوده البنك  ألبانيان أدفتشرز 1001شركة الجائزة، أن
ويدير البرنامج، الذي يموله االتحاد األوروبي جزئيا، حاليا مشاريع تجريبية في  . األوروبي لإلنشاء والتعمير في ألبانيا

 .أربعة مواقع، بما في ذلك بيرات
 

الجمعية اإلقليمية والمحلية أمانة حضرتو(: الفيديخاصية التداولب ، برشلونة )عبرأيار /يوما 25 -
  (.UfMط )في االتحاد من أجل المتوس حول التكامل اإلقليمي 2021التقرير المرحلي  إطالقاألورومتوسطية

 
الجمعية اإلقليمية والمحلية عمل  ورشةركزتو(: التداول بالفيديخاصية رين األول، بروكسل )عبر تش /أكتوبر 12 -

لبحر األبيض اوالمدن على تمويل السلطات المحلية واإلقليمية في بلدان  لألقاليم خالل األسبوع األوروبياألورومتوسطية
الجمعية اإلقليمية برئاسة نيكوال دوبروسالفيتش، رئيس منطقة دوبروفنكنيريتفا )كرواتيا( وعضو ، والشريكةالمتوسط

 MFF) قدمت ورشة العمل، في بداية فترة الميزانية الجديدة طويلة األجل لالتحاد األوروبي ،األورومتوسطيةوالمحلية 
قبل الشريكة تحديثا حول التمويل المتاح للسلطات المحلية واإلقليمية في بلدان البحر األبيض المتوسط ، (2021-2027

حول هذا الموضوع  قاليملألمن قبل اللجنة األوروبية  ة( باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربي)الدليل العملي نشر
 .الستثمار ومؤلف المنشورلاألوروبي والبنكممثلون عن المفوضية األوروبية هذه العمل  ورشةوحضر  .الهام

 
الجمعية اإلقليمية كريستوف رويون، عمدة بلدية كوالنيس )فرنسا( وعضو  شارك: أبيبتشرين األول، تل  /أكتوبر  21- 19 -

نظمه اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل لمناقشة التحديات  الذيMUNI WORLD مؤتمر، في والمحلية األورومتوسطية
 .والتهديدات الرئيسية التي تواجه المدن الذكية حول البحر األبيض المتوسط

  
األمين العام للعمل  خوسيه إنريكي ميلو روشيه، قدم(: التداول بالفيديو عبر خاصيةشرين األول، بروكسل )ت/أكتوبر 26 -

، الذي يمثل رابطة المناطق الحدودية الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية مقرر نائبالخارجي لحكومة األندلس )
اإليكولوجية لالبتكار والشركات الناشئة في البحر األبيض المتوسط كوسيلة للتعافي النظم  التقرير عن مسودة (،األوروبية

 .للتنمية اإلقليمية المستدامةالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةفي االجتماع السابع للجنة 19-ة كوفيد من أزم

 

http://www.1001albanianadventures.com/
http://www.1001albanianadventures.com/
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/05/Regional-Integration-in-the-UfM_EN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU%20financial%20assistance%20available%20to%20LRAs%20in%20Mediterranean%20partner%20countries/QG0721142ENN.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU%20financial%20assistance%20available%20to%20LRAs%20in%20Mediterranean%20partner%20countries/QG0721142ENN.pdf
https://www.muniexpo.co.il/muni-world/
https://www.muniexpo.co.il/muni-world/
https://www.muniexpo.co.il/muni-world/
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الحسيمة  رئيس بلديةقدم مقرر المنظمة محمد بودرة،  (:التداول بالفيديو خاصبةتشرين األول، بروكسل )عبر /أكتوبر  26 -
إعادة توجيه قطاع الخدمات: نقل المهارات  )المغرب( التابع لمجموعة شركاء البحر األبيض المتوسط، مشروع تقريره عن

 .ية األورومتوسطيةلجمعية اإلقليمية والمحللفي االجتماع السابع للجنة التنمية اإلقليمية المستدامة التابعة  من قطاع السياحة

  
 لعمل المناخي في البحر األبيض المتوسطا .2
 
فينتشنزو ةالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيقدم مقرر(:الفيديوخاصية التداول بفبراير/ شباط، برشلونة )عبر  2 -

في البحر األبيض  توصيات رئيسية من تقريره حول االقتصاد األزرقكو )حزب االشتراكيين األوروبيين/ إيطاليا(بيان
المتوسط إلى الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط والوزراء وغيرهم من ممثلي الدول األعضاء في االتحاد من أجل 

 .جل المتوسط حول االقتصاد األزرق المستدامالمؤتمر الوزاري الثاني لالتحاد من أ المتوسط في
 

في ةالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيأمانة  شاركت:(التداول بالفيديو عبر خاصية، بروكسل )طشبا/فبراير25 -
 .االقتصاد األزرقالمعنيبتحاد من أجل المتوسط ( باالSOM)كبار المسؤولين الخاص لجتماع اال
 

في ةالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيشاركت أمانة  (:التداول بالفيديو خاصية )عبر أبريل/ نيسان، بروكسل28 -

 .الفريق العامل المعني بالمياه التابع لالتحاد من أجل المتوسط
 

الجمعية اإلقليمية والمحلية شارك مقررا  (:التداول بالفيديو عبر خاصيةنيسان، بروكسل )/أبريل29 -
في )حزب االشتراكيين األوروبيين/ إيطاليا(وفينتشنزو بيانكوفرنسا(  /حزب الشعب األوروبي) أنييسرامبالةاألورومتوسطي

الخضراء لتشمل األوروبية للتأكيد على أهمية توسيع نطاق الصفقة  الفريق العامل المحلي المعني بالصفقة الخضراء اجتماع
 .الجوار الجنوبي لالتحاد األوروبي

 
 فيةالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيشاركت أمانة  (:التداول بالفيديو عبر خاصيةأيار، برشلونة )/مايو27 -

 .االجتماع الخامس لفرقة العمل المعنية بالبيئة التابعة لالتحاد من أجل المتوسط
 

شارك )حزب االشتراكيين األوروبيين/ إيطاليا(،بيانكوفينتشنزو و(:التداول بالفيديخاصية ، لشبونة )عبر حزيران /يونيو14 -
جدول أعمال جديد للبحر األبيض  -الجنوبي بالشراكة المتجددة مع الجوار  المعني اللجنة األوروبية لألـقاليممقرر 

لجمعية اإلقليمية والمحلية في المؤتمر الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول الطاقة لعرض عمال المتوسط
اإلعالن الوزاري الثالث لالتحاد من أجل المتوسط بشأن  وكان المؤتمر مناسبة العتماد . في مجال الطاقةاألورومتوسطية

 .السلطات المحلية واإلقليمية كجهات فاعلة في تنفيذ ومتابعة تدابيره تمت اإلشارة إلى، حيث الطاقة
 

أيام  في ةرقمي لألقاليممنصةللجنة األوروبية أقامتا (:التداول بالفيديوعبر خاصية حزيران، بروكسل )يونيو/ 16 – 15 -
 .الصفقة الخضراء من أجل مستقبل مستدام على 2021عام  نسخةوركزت . األعضاء بنشاط اشارك فيه التنمية األوروبية

 
في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةشاركت أمانة : التداول بالفيديو( عبر خاصيةحزيران، بروكسل )و/ يوني 23 -

بالبيئة والعمل المناخي إلعداد المؤتمر  المعنيتحاد من أجل المتوسط ( باالSOM)كبار المسؤولين الخاص لاالجتماع 
 .الوزاري القادم لالتحاد من أجل المتوسط بشأن هذا الموضوع

 
الشراكة المتجددة مع " المعنون بـ رأيها  لألقاليملجنة األوروبية ل 145الجلسة العامة اعتمدت(: )بروكسل حزيران /يونيو30 -

صاغه فينتشنزو بيانكو، عضو مجلس بلدية كاتانيا ، والذي جدول أعمال جديد للبحر األبيض المتوسط -الجوار الجنوبي 
الممثل السامي نائب الصادر عن المشترك  البيانفي  لألقاليملجنة األوروبية من الإسهام  بمثابةهذا الرأي يعد و (. )إيطاليا
للسلطات المحلية ويركز على الدور الهام الذي يمكن ، شباط/فبراير 9فارهيلي الذي اعتمد في  والمفوض بوريل -الرئيس 

محركات للتنمية اإلقليمية القريبة من الجمهور، وال باعتبارها  هذا الطموح جدول األعمالتنفيذ  من أجلأن تؤديه واإلقليمية

ولذلك، يدعو إلى إشراك  . أو التنمية االقتصاديةالمرأةتمكين  وكذلكاألخضر  التحولسيما فيما يتعلق بموضوعات مثل 
 .في تخطيط وتنفيذ جدول األعمال الجديد وشريكةعوامل رئيسية للتنمية المستدامة لكونها إلقليمية المحلية وا السلطات

 

https://ufmsecretariat.org/ufm-ministerial-conference-blue-economy/
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green%20Deal%20Going%20Local
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green%20Deal%20Going%20Local
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/06/3rd-UfM-Ministerial-Declaration-on-Energy-14-June-2021-1.pdf
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/06/3rd-UfM-Ministerial-Declaration-on-Energy-14-June-2021-1.pdf
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/06/3rd-UfM-Ministerial-Declaration-on-Energy-14-June-2021-1.pdf
https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1952-2021
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1952-2021
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الجمعية اإلقليمية والمحلية متابعة تقرير في إطار   :التداول بالفيديو( عبر خاصيةتموز )و/يولي6 -
الجمعية ةمقرر ت،تحدثالزراعة واألمن الغذائي في المناطق الحساسة للمناخ في البحر األبيض المتوسط عناألورومتوسطية

المعنية  في االجتماع األول لفرقة العملفرنسا(،  /حزب الشعب األوروبي) أنييسرامبالاإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

ة يالمتوسطاللجنة المشتركة بين المناطق  بتنسيق من، AGRIMED لمنظمة بالزراعة المستدامة والسيادة الغذائية التابعة
مرصد وتسمية  )فرنسا( من أجل تطويرRégionSudبالتعاون مع و،(IMC-CPMR)الطرفية في مؤتمر المناطق البحرية 

 .محددة للنظام الغذائي المتوسطي
 

فينتشنزو ة، الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطياللجنة األوروبية لألقاليم و مقررشارك  :تشرين األول، مصر /أكتوبر4 -
 .االجتماع الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط المعني بالبيئة وتغير المناخ في،(بيانكو، عضو مجلس بلدية كاتانيا )إيطاليا

 
 أنشطة أخرى

  
 .ةالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيالنشرة اإلخبارية السادسة عشرة لصحيفة شرتنُل:، بروكسطشبا/فبراير 5 -

 
في معية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةجشاركت أمانة  (:التداول بالفيديوخاصية ، بروكسل )عبر شباط/فبراير25 -

 .اجتماع كبار المسؤولين في االتحاد من أجل المتوسط
 

شارك كريستوف رويون، عمدة بلدية كولينس )فرنسا(  (:التداول بالفيديو عبر خاصيةآذار، ستراسبورغ )/مارس26 -
 .مكتب مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا فياألورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية وعضو 

 
 .جمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةلصحيفة الالنشرة اإلخبارية السابعة عشرة  شرتنُ: ، بروكسلآذار/مايو27 -

 
في معية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةجأمانة  شاركت(: التداول بالفيديوخاصية حزيران، بروكسل )عبر و/يوني17 -

 .اجتماع كبار المسؤولين في االتحاد من أجل المتوسط
 

شارك كريستوف رويون، عمدة بلدية كولينس )فرنسا( وعضو  (:التداول بالفيديو عبر خاصيةستراسبورغ )تموز، و/يولي2 -
 .اللجنة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا فياألورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية منظمة

 
معية اإلقليمية والمحلية الج النشرة اإلخبارية الثامنة عشرة لصحيفة شرتنُ:تشرين األول، بروكسل/أكتوبر19 -

 .األورومتوسطية
 

معية اإلقليمية والمحلية الجشاركت أمانة  (:التداول بالفيديوخاصية تشرين األول، بروكسل )عبر  /أكتوبر21 -
 .في اجتماع كبار المسؤولين في االتحاد من أجل المتوسطاألورومتوسطية

 
الجمعية اإلقليمية والمحلية نيابة عنن)بياتريستوليغشاركت (:التداول بالفيديو خاصية تشرين األول )عبر/أكتوبر22 -

 2021لعام  متوسطيةاألورولحوار اعاصمةجائزة في إطار في لجنة التحكيم الدولية لتقييم مداخل المدن (األورومتوسطية
 .التي تمنحها مؤسسة آنا ليندو

 
نب االتحاد من أجل المتوسط، اجإلى  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةتانضم:، برشلونةتشرين األول /أكتوبر27 -

في  المدن وبعضهاالتعاون بين حول عمل تنظيم ورشة  إلىوشركاء آخرين، (، Medcitiesوشبكة المدن المتوسطية )
 .الممارسات الناجحة واألطر الواعدة -المنطقة األورومتوسطية 

 
الجمعية اإلقليمية والمحلية نس )فرنسا( وعضوليحضر كريستوف رويون، عمدة بلدية كو:فالنسيا ،تشرين الثاني /نوفمبر12 -

المنعقد لمشاركة في المؤتمر ل، (نالمتوسطييمؤسسة جمعية المواطنين )MCA لمؤسسة االجتماع التاسعاألورومتوسطية
 ."من البحر المتوسط المنقسم إلى البحر المتوسط المشترك: عقد منمقاومة المواطنينتحت عنوان "

 

https://ufmsecretariat.org/ministerial-climate-environment-2021/
https://ufmsecretariat.org/ministerial-climate-environment-2021/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Newsletters/ARLEM%20Newsletter%2016/ARLEM%20Newsletter%2016%20(EN).pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Newsletters/ARLEM%20Newsletter%2017/ARLEM%20Newsletter%2017%20(EN).pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Newsletters/ARLEM%20Newsletter%2018/ARLEM%20Newsletter%2018%20(EN).pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Newsletters/ARLEM%20Newsletter%2018/ARLEM%20Newsletter%2018%20(EN).pdf
https://fundacionacm.org/en/
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أندريه فيوال، عضو ،الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةألقى نائب رئيس:، برشلونة2021تشرين الثاني  /نوفمبر 29 -
المنتدى اإلقليمي  مجلس إدارة أود )فرنسا(، كلمة أمام الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط ووزراء الخارجية في

تشرين الثاني. /نوفمبر 28قد في إطار احتفاالت يوم البحر األبيض المتوسط في الذي عُ  السادس لالتحاد من أجل المتوسط

لمحة عامة عن التقدم المحرز منذ اعتماد خارطة الطريق لالتحاد من أجل المتوسط للعمل في  لعرضوكان االجتماع فرصة 
يمكن لالتحاد من حيث مجاالت عمل  5ضمن األولويات التي تم تحديدها في العام الماضي، في من ذلك أنه ، 2017عام 

العمل في العديد من المجاالت مثل  تحقيق انتعاش شامل ومستدام بعد الجائحة من أجلأجل المتوسط أن يلعب دورا حاسما 
االجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي  واإلدماجة والشاملة للجميع، التنمية االقتصادية والبشرية المستدامو البيئي والمناخي،

هذه المجاالت  فياألورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية سلط السيد فيوال الضوء على دورلقد و . والحماية المدنية
عرض أمثلة  2019احت منذ عام أت التياألورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية المختلفة، وذكر على سبيل المثال جائزة

كما أشار إلى مبادرة  ن.مصدر إلهام لآلخريباعتبارها ناجحة على ريادة األعمال الشبابية في منطقة البحر األبيض المتوسط 
على دخول المجتمع الدولي من خالل ا،كماتساعدهعلى تحسين الخدمات العامة في ليبيا 2015نيقوسيا التي تساعد منذ عام 

وفي البيان الختامي، ذكرت الرئاسة  . نموذج تم توسيعه اآلن ليشمل مناطق أخرى من الجوار يبين األقران، وهالتعاون 
أن تواصل أداء دورها الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةالمشتركة لالتحاد من أجل المتوسط صراحة أنه يتعين على 

وتعزيز نهج قائم على المناطق إزاء السياسات القطاعية  مسموعة أصوات السلطات المحلية واإلقليمية من أجل جعل
 .المتوسطية -األوروبية 

 
ومبادرات  فعالياتاألورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية ظم أعضاء(: ن)مواقع مختلفة تشرين الثاني /نوفمبر28 -

 .مختلفة لالحتفال باليوم الدولي األول للبحر األبيض المتوسط
 

نيابة عنالجمعية اإلقليمية والمحلية ن)بياتريستوليغشاركت و(:الفيديخاصية التداول ب)عبر تشرين الثاني /نوفمبر 30 -
حيث تم اإلعالن  ،التي تمنحها مؤسسة آنا ليندو 2021لعام  متوسطيةرولحوار األوجائزة عاصمةا في حفل(األورومتوسطية

 .عن الفائزين بالجائزة: موستار في البوسنة والهرسك، وليماسول في قبرص
 

في المؤتمر الذي نظمته اللجنة  شاركت ماري أنطوانيت موبرتويس(: الفيديوخاصية التداول )عبر  كانون األول /ديسمبر01 -
ومنطقة صقلية بمناسبة يوم البحر األبيض  )COPPEM (الدائمة للشراكة األورومتوسطية للسلطات المحلية واإلقليمية

 .وسطيةوالمحافظات والمدن في المستقبل الجيوسياسي للمنطقة األورومت األقاليمالمتوسط حول دور 
 

الجمعية اإلقليمية كريستوف رويون، عمدة بلدية كولينس )فرنسا( وعضو منظمة شارك: لشبونةكانون األول، /ديسمبر10و9 -
الذي تمحور  في منتدى لشبونة السابع والعشرين لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروباوالمحلية األورومتوسطية

 .الحوار بين الثقافات في عصر المعلومات حول
 

الجمعية اإلقليمية والمحلية شاركت أمانة  (:التداول بالفيديو خاصية كانون األول، بروكسل )عبر /ديسمبر 9 -
 .في اجتماع كبار المسؤولين في االتحاد من أجل المتوسطاألورومتوسطية

 
  

مثال ملموس للتعاون بمثابة مبادرة نيقوسيا تُعد )بدعم من وفد االتحاد األوروبي إلى ليبيا(:  مبادرة نيقوسيا للسلطات المحلية الليبية
 .الحوار الداخلي مفتوحا بين السلطات المحليةواإلبقاء على بين األقران الذي يساعد على خلق الثقة 

  
 33يورو، وسوف تستمر لمدة  3500000، بقيمة (TAMSALL)تامسالمبادرة تم إطالق : كانون الثاني /يناير01 -

 .متعددة المستويات حوكمةهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية واإلدارية على أساس عملية تو ا. شهرً 
 

ركز على تستمر لمدة أربع سنوات وستوسوف  يورو، 200000 4، بقيمة REBUILDمبادرةتم إطالق : نيسانل/ أبري01 -
 .تطويره بالفعلتمديد برنامج التعلم المستمر الذي تم 

 
في أيام التنمية  لألقاليممنصة اللجنة األوروبية  علىمبادرة نيقوسيا )مع كال المشروعين(  عُرضتحزيران:  /ويوني 16- 15 -

 .األوروبية

https://ufmsecretariat.org/6th-ufm-regional-forum-2021/
https://ufmsecretariat.org/6th-ufm-regional-forum-2021/
https://ufmsecretariat.org/6th-ufm-regional-forum-2021/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/winners-announced-euromed-capital-for-dialogue-award-2021.aspx
https://www.coppem.org/
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 .في االجتماع األول للجنة التوجيهية لمشروع تامسال لألقاليمشارك ممثلون عن اللجنة األوروبية : أيلول/سبتمبر7 -

 

جنبا إلى جنب مع االتحاد من أجل الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةت انضم:، برشلونةتشرين األول /أكتوبر27 -
 المدن وبعضهاالتعاون بين حول عمل تنظيم ورشة  إلىوشركاء آخرين، (، Medcitiesوشبكة المدن المتوسطية )المتوسط،

مبادرة نيقوسيا  لألقاليموقدم ممثلون من اللجنة األوروبية  . الممارسات الناجحة واألطر الواعدة - في المنطقة األورومتوسطية
 .مشاركين بتسليط الضوء على الكيفية التي يمكن أن يكون بها ذلك نموذجا للتعاونكما قامالعديد منال

 
التابعة للجنة والحوكمة والشؤون المؤسسية والخارجية اللجنة المعنية بالمواطنة  عقدت: روماديسمبر/ كانون األول، 10 -9 -

بناء الشراكات اإلقليمية: تجربة السلطات المحلية واإلقليمية  ندوتها الخارجية في روما حول( CIVEXاألوروبية لألقاليم )
 .(ANCI) ، إلى جانب الرابطة اإليطالية للسلطات المحليةفي مبادرة نيقوسيا لدعم البلديات الليبية

  
  

 للتعاون اإلنمائي واألقاليممنتدى المدن 
  

 واألقاليمالسابعة من منتدى المدن  النسخةعُقدت (: تشرين الثاني، بروكسل )عن طريق التداول بالفيديو/نوفمبر 30- 29 -
 .االنتعاش المستدام واألخضر، والمواطنة التشاركية والحكم الرشيد والتي تمحورت حول للتعاون اإلنمائي

  

 2021 خالل عام لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةالتنظيميةل اجتماعات

  

االجتماع الخامس والعشرون لمكتب الجمعية اإلقليمية والمحلية  الفيديو(:خاصية التداول ب، بروكسل )عبر شباط /فبراير  22 -
 .األورومتوسطية

الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية  الفيديو(:خاصية التداول ب، بروكسل )عبر شباط /فبراير  22 -
 .األورومتوسطية

االجتماع السادس والعشرون لمكتب الجمعية اإلقليمية والمحلية  الفيديو(:خاصية التداول ب، بروكسل )عبر نيسان /أبريل20 -

 .األورومتوسطية
لجمعية التابعةل لتنمية اإلقليمية المستدامةااالجتماع السابع للجنة  (:ةمختلطصيغة، بروكسل )تشرين األول /أكتوبر26 -

 .اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
- _____________ 

 


