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  المزيد من التحديات.   2022عام  يواجهمع انقشاع الجائحة العالمية ببطء عن العالم وتعلم كيفية التعايش مع عواقبها، 

.  ال تخفى على أحد العدوان الروسي على أوكرانيا  أنتغير المناخ يمثل خطًرا كبيًرا بمنطقة البحر المتوسط، كما   فال يزال

ة  خير طريقة األتم الترحيب بال قد بشكل شخصي حصريًا، و االنعقادالمختلط أو   النمطاالنعقاد إماب  االجتماعات إلى عادت وقد 

، واصلت الجمعية  المعلوماتهذه   وفي ظل. بين األشخاص مرة أخرى بالتفاعالت  تسمح اعلى نطاق واسع ألنه  وقبولها

على أولوياتها الرئيسية التي تم تحديدها في خطة عمل الجمعية اإلقليمية والمحلية  العملاإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

 . 2022-2020األورومتوسطية 

 

 االقتصادي المستدام: النمو  .1

االنترنت:مايو/    17-18 - عبر  المؤتمر    آيار،  في  األورومتوسطية  والمحلية  اإلقليمية  الجمعية  ميلو  إنريك  يمثل 

الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، وقدّم رسائل أساسية من مسودة تقرير اللجنة اإلقليمية  

إليكولوجية لالبتكار والشركات الناشئة في منطقة البحر األبيض المتوسط  النظم اوالمحلية األورومتوسطية بشأن

 .19-كوفيد كمحركات لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة بعد أزمة

والمحلية  مثّل ماركو ماركوال عضو اللجنة األوروبية لألقاليم الجمعية اإلقليمية  حزيران، عبر االنترنت:  يونيو/  17 -

اللجنة االقتصادية واالجتماعية التحول الرقمي في المنطقة    األورومتوسطية خالل جلسة خبراء  األوروبية حول 

ديالريشاخاللها  قدم    والتياألورومتوسطية،   ليزي  تقرير  من  توصيات  منطقة    أيًضا  في  الناشئة  الشركات  عن 

 المتوسط من بين أمور أخرى. 

من جائزة   2022اجتمعت لجنة تقييم نسخة  سبتمبر، اجتماع عبر االنترنت وفي بروكسل وبلجيكا )مختلط(:  14 -

المتوسط    -  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية المحلية الشابة في منطقة البحر األبيض  األعمال  ريادة 

طلبًا من أحد عشر دولة. وتتألف اللجنة من ممثلين عن المفوضية األوروبية،    53القائمة المختصرة بعد تلقي  لوضع

اللجنة المتوسطية  وأمانة االتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة التدريب األوروبية، ومركز البحوث المشتركة، و

المحيطية البحرية  المناطق  التجارة و  ميدسيتيز ولمؤتمر  غرف  األوروبية  رابطة  غير والصناعة  والمنظمة   ،

 اللجنة األوروبية لألقاليم. برئاسة  ANIMA Invest" و Womenpreneurالحكومية "

شاركت أمانة الجمعية اإلقليمية والمحلية    أكتوبر/ تشرين األول، عبر االنترنت وفي نيقوسيا، قبرص )مختلط(: 7 -

المتوسط   أجل  من  االتحاد  مؤتمر  في  والصغيرة  حواألورومتوسطية  الصغر  متناهية  الشركات  قدرة  تعزيز  ل 

جنبًا إلى جانب الفائز بجائزة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية لعام   والمتوسطة على التكيف والصمود،

 إيريلدا كراسي من ألبانيا.  2021

 المتوسط منطقة في  األعمال المتعلقة بالمناخ  -2

 

المنتدى األورومتوسطي، شارك العديد من أعضاء اللجنة  عمل  ضمن إطار    :فرنسا  -مارسيليافبراير/ شباط،    7 -

مقاطعة  والتي نظمتها  ،اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في المؤتمر المخصص لألقاليم التي تواجه تغير المناخ 

ع الجمعية اإلقليمية والمحلية  العمل الخارجي للسلطات المحلية، وم باالشتراك مع بعثة   بروفنس ألب كوت دازور 

التركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية   وقد انصب. األورومتوسطية ومجلس شباب البحر األبيض المتوسط

وإدارتها بشكل متوازن، والمخاطر الطبيعية التي تتعرض لها األراضي بشكل متزايد )مثل الحرائق والفيضانات  

 األزمات(. وتآكل السواحل أو أنواع مختلفة من  

برشلونة  24 - بلجنة    إسبانيا:  - مارس/آذار،  المشارك  الرئيس  والمحلية  شاركت  اإلقليمية  الجمعية 

البيئة  خالل جلسة  ميدكاتدايز بالنيابة عن رئيس اللجنة األوروبية لألقاليم  فعالية  أريانا سينسي فياألورومتوسطية

 الرقمي في منطقة المتوسط: تبني نهج البدء من القاعدة.   حولتوالالخضراء

 أنشطة أخرى

تابعت أمانة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية منتدى االتحاد من أجل   ، عبر االنترنت:فبرير/ شباط 17 -

 المتوسط اإلقليمية حول التنمية الحضرية المستدامة



كبار المسؤولين  أمانة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية اجتماع   تابعت: اإلنترنت عبر، مارس/ آذار  7 -

 االتحاد من أجل المتوسط. في 

والجمعية اإلقليمية   اللجنة األوروبية لألقاليم شارك فرانسوا ديكوستر، عضو   ،إشبيلية، إسبانيا:آذار  /مارس 16 -

 تحكيم جوائز البحر األبيض المتوسط. والمحلية األورومتوسطية، في النسخة األولى من اجتماع لجنة 

والجمعية اإلقليمية   اللجنة األوروبية لألقاليم : شارك فرانسوا ديكوستر، عضو ، على اإلنترنتآذار/مارس 19 -

والمحلية األورومتوسطية في الجمعية العامة لجمعية العمد المغربية لعرض أعمال الجمعية اإلقليمية والمحلية  

 األورومتوسطية.

: شارك عضو مجلس النواب كريستوف رويلون في اجتماع مكتب  فرنسا  -، ستراسبورغآذار  /مارس 25 -

 مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا. 

الحوار اإلقليمي  منتدى أمانة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية تابعت، عبر اإلنترنت:آيار /مايو 31 -

 لمرأة. حول تمكين الالتحاد من أجل المتوسط 

الجمعية اإلقليمية والمحلية  : شاركت الرئيسة المشاركة للجنة المغرب-، مراكش آيار /مايو 31 -

الشبكات في  : الخامسةأريانا سينسي في القمة األورومتوسطية، وأدلت ببيان خالل الجلسة األورومتوسطية

 تطوير التعاون اإلقليمي.  -متوسطية -المنطقة األورو

، فرانسوا ديكوستر، في منتدى  اللجنة األوروبية لألقاليم : تحدث مقرر إسبانيا -، إشبيليةحزيران/يونيو 14 -

 والحوار ومستقبل الهجرة الحضرية.  التواصلالهجرة الحضري المتوسطي خالل جلسة النقاش العامة حول  

اللجنة ومتوسطية ومقرر قدم عضو الجمعية اإلقليمية والمحلية األور  ، بروكسل ، بلجيكا:حزيران /يونيو 14 -

حول جدول األعمال   اللجنة األوروبية لألقاليمرأي بشأن فينسينزو بيانكو الرسائل الرئيسية األوروبية لألقاليم

 بالبرلمان األوروبي.  الشؤون الخارجيةخالل اجتماع لجنة الجديد لمنطقة البحر األبيض المتوسط 

األمانة العامة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية اجتماع   تابعت: ، على اإلنترنتحزيران/يونيو 15 -

 االتحاد من أجل المتوسط. 

: شارك عضو مجلس النواب كريستوف رويلون في اجتماع مكتب  فرنسا -، ستراسبورغ حزيران/يونيو 17 -

 مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا. 

، عمل الجمعية  اللجنة األوروبية لألقاليمو ماركوال، عضو قدم مارك ، عبر اإلنترنت:حزيران /يونيو 27 -

اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في مجال االبتكار في المؤتمر الوزاري األول لالتحاد من أجل المتوسط  

 حول البحث واالبتكار. 

ل تمكين الشباب  ورشة عمل حوت اللجنة األوروبية لألقاليم نظم )عبر اإلنترنت(: تشرين األول /أكتوبر 12 -

بوقديدة من مجلس شباب البحر األبيض  هاضميوالديمقراطية خالل األسبوع األوروبي للمناطق والمدن مع 

 كمتحدث. المتوسط 

الجمعية اإلقليمية   أمانةشاركت  ، عبر اإلنترنت وفي إشبيلية، إسبانيا )مختلط(:تشرين األول /أكتوبر  14 -

التي روجت لها حكومة  لجنة تحكيم جوائز البحر األبيض المتوسط والمحلية األورومتوسطية في اجتماع 

 األندلس بإسبانيا. 

كريستوف  الجمعية اللجنة األوروبية لألقاليم : شارك عضو  ، لشبونة، البرتغالتشرين األول /أكتوبر 17 -

 رويلون في اجتماع مكتب مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا. 

: شاركت عضوة مجلس النواب أريانا سينسي في المؤتمر الوزاري  ، مدريد، إسبانياتشرين األول /أكتوبر 26 -

 حول تعزيز دور المرأة في المجتمع. الخامس لالتحاد من أجل المتوسط 



 

، تم تنفيذ  2022)بدعم من وفد االتحاد األوروبي في ليبيا(: طوال عام    مبادرة نيقوسيا للتعاون مع السلطات المحلية الليبية

إنجازات تعاون   بناًء على  لألقاليممشروعين  األوروبية  البلديات    اللجنة  األورومتوسطية مع  اإلقليمية والمحلية  والجمعية 

 الليبية.

- - REBUILD  الكونسورتيوم الذي تقوده  )البحث والتعليم بناء المؤسسات الحضرية للتنمية المحلية(. ضم

بلديات ليبية كمتقدمين  10مقاطعة ترينتو اإليطالية المتمتعة بالحكم الذاتي أيًضا منطقة فريوليفينيتسيا جوليا و

 إنجاز نادر في المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي. وهو  مشاركين؛ 

- TAMSALL  يبيا( من قبل  )نحو نهج مشترك جديد متعدد المستويات للحكم المحلي في لART-ER    )إميليا رومانيا(

 وإنفورست )فريوليفينيتسيا جوليا( ويورادا. 

 2022اجتماعات الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

للتنمية اإلقليمية المستدامة، في سياق منتدى    ARLEMاالجتماع الثامن للجنة   ، مرسيليا، فرنسا:شباط/فبراير 7 -

 متوسط. عوالم البحر األبيض ال

: االجتماع السابع والعشرون لمكتب الجمعية اإلقليمية والمحلية  ، إزمير، تركياتشرين الثاني /نوفمبر 7 -

 األورومتوسطية.

 الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية  نوفمبر، إزمير، تركيا: 7-8 -

 


