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 لجمعيةاالعامة الثامنة  تهاجلس فيتقرر كما , األولويات الست التالية على عملها الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ركزت 2017في عام 

  :2017لسنة  ARLEM خطة عمل في شكل بسانت جوليانز، مالطة

 

 .1 دور السلطات المحلية واإلقليمية في إدارة تدفقات الهجرة وتوفير دعم أفضل للهجرة الدائرية

، مالطة، والذي يُنظم بالتعاون بين لجنة المناطق " في سانت جوليانزعالج األسباب الجذرية للهجرة واستقبال المهاجرينمؤتمر " فبراير: 22 -

 ( ورئاسة المجلس المالطي. وقد تحدث كالً من الرئيسينCIVEX)اللجنة الخاصة بالمواطنة والحوكمة والشؤون المؤسساتية والخارجية 

 بر من أعضاء الجمعية.المشتركين للجمعية فضالً عن العديد من أعضاء الجمعية اآلخرين في المؤتمر، والذي حضره أعداد أك

الهجرة على أثناء مناقشة رأي لجنة المناطق بشأن " CIVEXأجرى الممثلون المحليون الليبيون مداخلة في اجتماع لجنة المواطنة  إبريل: 6 -

 ".طريق وسط البحر األبيض المتوسط

"، والذي ينظمه مركز التنمية االقتصادية المحلية التماسك اإلقليمي ودور المدن فيحول " Urban Hubالمؤتمر اإلقليمي لمنصة  مايو: 4-5 -

وقد تم تمثيل الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية من خالل أحد موظفي لجنة المناطق والذي  -التكامل المتوسطي في مارسيليا بفرنسا 

 ".ARLEMتحدث في الفعالية الخاصة بـ "التكتالت األوروبية للتعاون اإلقليمي وجمعية 

قام )بيتر بوسمان(، عمدة بيران في سلوفينيا وعضو كالً من اللجنة الخاصة بالمواطنة والحوكمة والشؤون المؤسساتية والخارجية  سبتمبر: 6 -

حول  CPMRوالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية، بتمثيل لجنة المناطق في جلسة العصف الذهني لمؤتمر المناطق البحرية الطرفية 

 في بروكسيل. وكان السيد بوسمن هو مقرر رأي لجنة المناطق حول "إطار للشراكة مع دول العالم الثالث بشأن الهجرة". الهجرة

قام )فينسينزو بيانكو(، عمدة كاتانيا، بالمشاركة في "ندوة حول المناطق الحضرية الكبرى الجنوبية والشمالية المواجهة  ديسمبر: 5 -

 اصمة.للهجرات"، إقليم بروكسيل الع

 

 .2 الحوكمة الرشيدة على المستوى دون الوطني والتدابير الفعالة لمكافة الفساد

" في بروكسيل، والذي تنظمه اللجنة دور السلطات المحلية واإلقليمية في منع الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدةالمؤتمر حول " فبراير: 28 -

التابعة للجنة المناطق، بمشاركة أعضاء لجنة المناطق وجمعية  CIVEXجية الخاصة بالمواطنة والحوكمة والشؤون المؤسساتية والخار

ARLEM. 

, طنية لمكافحة الفسادرئيس الهيئة الوشوقي طبيب,  السيدو ,ARLEMعضو مكتب جمعية فان دين براندي,  لوك السيد ساهمر: أكتوب11  -

" البحر األبيض المتوسط دياتشفافية في بلوال الرشيد الحكم"حولمن بلجيكا وفلسطين في ورشة  Transparency Internationalلو ممثو

 (.ARLEMبمشاركة أعضاء جمعية ) والمدن ألقاليملوروبية االسبوع االإطار  فيلجنة االقاليم  تهامظنالتي 

- ) 

 

 .3 تمكين المرأة

 حول "تمكين المرأة في منطقة البحر المتوسط" ARLEMتقرير جمعية  -

)ماري فريهيل  :المقرر االشتراكيين األوروبيينحزب   (أيرلندا/

أكتوبر في بروكسيل 24 للتنمية اإلقليمية المستدامة من  ARLEMقدمت المقّررة مسودة تقريرها أثناء انعقاد لجنة جمعية  . 

 .ARLEMوقد تم التكليف بإجراء دراسة حول نفس الموضوع من قبل لجنة المناطق، وتم نشرها في الصفحة اإللكترونية لجمعية 

السيدة ماري فريهيل اجتماع كبار المسؤولين المخصص، وذلك للتحضير  ARLEMفي برشلونة: حضرت مقررة جمعية  يوليو 3-4 -

عقدت أيًضا اجتماعات ثنائية مع ممثلين عن فريق  للمؤتمر الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول تقوية دور المرأة في المجتمع. كما

 الشؤون االجتماعية والمدنية في أمانة االتحاد من أجل المتوسط.

في بروكسيل: وقد أخذت السيدة فريهيل الكلمة في منتدى المجتمع المدني في ندوة حول "إطالق طاقات المرأة في المجتمعات  يوليو 22 -

 وللقدرة على التكيف".

في بروكسيل: قّدمت السيدة فريهيل مسودة التقرير في اجتماع لجنة السياسات االجتماعية والتعليم والتوظيف واألبحاث والثقافة  نوفمبر 21 -

(SEDEC.التابعة للجنة المناطق ) 

دور المرأة في  في القاهرة: أخذت السيدة فريهيل الكلمة في االجتماع الوزاري الرابع لالتحاد من أجل المتوسط حول تقوية نوفمبر 27 -

كين المجتمع. وفي مداخلتها، نقلت السيدة فريهيل الرسائل األساسية والتوصيات من تقرير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية حول تم

 المرأة في منطقة البحر المتوسط.

 

 .4 الشباب ومكافحة التطرف

 بحر المتوسط"حول "مكافحة الشباب للتطرف في منطقة ال ARLEMتقرير جمعية  -

 (مصر)محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة  :المقرر

أكتوبر في بروكسيل 24 للتنمية اإلقليمية المستدامة من ARLEMقدم المقّرر مسودة تقريره أثناء انعقاد لجنة جمعية  . 

تم التكليف بإجراء دراسة حول نفس الموضوع من قبل لجنة المناطق، وتم نشرها في الصفحة اإللكترونية لجمعية  وقد ARLEM. 

 

 .5 التنمية الحضرية المستدامة



 برشلونة -المنتدى اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط   يناير: 23-24 -

سيد عبد المسيح متحدثًا في الهيئة حول "أجندة التنمية المستدامة: تلبية تحديات شارك الرئيس المشارك عبد المسيح والسيدة فريهيل. وكان ال

 االتصالية في البحر المتوسط".

بتنظيم المنتدى اإلقليمي لعملية تورينو في الرباط. وقام السيد صّديقي، عمدة الرباط،  ETFقامت مؤسسة التدريب األوروبية  فبراير: 15-16 -

وتدّخل بصفة خاصة حول دور السلطات المحلية لتنفيذ  2030ذه الفعالية. وقد شارك في جلسة حول أجندة عام في ه ARLEMبتمثيل جمعية 

 أهداف التنمية المستدامة.

 بروكسيل -اجتماع كبار المسؤولين المخصص الثاني لالتحاد من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية المستدامة  فبراير: 28 -

في عملية صياغة اإلعالن الوزاري وتشارك على المستوى اإلداري في اجتماع كبار  ARLEMة المناطق/جمعية يتم التشاور مع أمانة لجن

 المسؤولين المخصص.

شارك السيد فان دين براندي )حزب الشعب األوروبي/بلجيكا( في "أسبوع تونس" الذي نظمه البرلمان األوروبي. وفي إطار الطاولة  مايو: 3 -

ـ "التعاون مع السلطات المحلية واإلقليمية"، شّدد السيد فان دين براندي على أهمية السلطات دون الوطنية التونسية في المستديرة المكرسة ل

وأشار إلى إمكانية تطبيق حكم ديموقراطي أصيل فقط من خالل احترام مبادئ التبعية والتناسب، ومن خالل تعزيز  ARLEMأعمال جمعية 

 ويات.هياكل الحوكمة متعددة المست

ر جمعية  مايو: 21-22 - السيد فوزي مسعد في االجتماع الوزاري الثاني لالتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية  ARLEMساهم مقرِّ

 الحضرية المستدامة بالقاهرة بمصر.

في الجلسة االفتتاحية إلطالق المنصة  ARLEMقام السيد فان دين براندي )حزب الشعب األوروبي/بلجيكا( يتمثيل جمعية  نوفمبر: 9 -

. ويتمثل الهدف طويل االجل بروكسللجنة االقاليم في استضافتها التي  اإلقليمية لالتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة

 للمنصة في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة األورومتوسطية.

 

 .COP22 6 التغير المناخي والمتابعة حتى مؤتمر األطراف 

ولجنة المناطق السادة ليبرون والمبيرتز وبيجليارو وتيتاري في أنشطة مؤتمر  ARLEM، بون: شارك أعضاء جمعية نوفمبر 11-13 -

 لينقل الرسائل المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي. COP22األطراف 

 

 ."مبادرة نيقوسيا" للسلطات المحلية الليبية )مدعومة من بعثة االتحاد األوروبي الى ليبيا(

 منطقة فالندرز، بلجيكا -تدريب حول اإلدارة المالية والمسائلة والشفافية  فبراير: 7-11 -

 توزر، تونس -حول إدارة النفايات(  2016ورشة عمل حول استخدام وحدات التسميد )متابعة حول ندوة  مارس: 23-24 -

 تدريب في السالم اإليجابي ومكافحة التطرف )اليونيسيف ومعهد االقتصاد والسالم(، تونس. -الشباب إبريل: 19-23 -

 اجتماع البداية في تونس -المدارس  مايو: 8-9 -

  االوروبية التنمية في ايام مبادرة نيقوسيا السيد الونزو بليجيزيلو, عضو لجنة االقاليم, قدم :يونيو 8-9 -

 تبادل دراسي نظمته منطقة فريولي فينيتسيا جوليا بإيطاليا، ويتمحور حول مصائد األسماك والجمعيات التعاونية السمكية. يونيو: 13-15 -

 .(لجنة االقاليم ظفي)بمو واصحاب المصلحة آخرين للتعاون التنميةامام بعض اعضاء البرلمان االوروبي  مبادرة نيقوسيات قدم :يونيو 28 -

 مؤتمر في ,الزنتانو وغريان هراوةطبرق وبلديات  رؤساء بينهم, من جميع أنحاء ليبيا امحلي ممثالأحد عشر  يشارك :يوليلو 10ـ11 -

"Assises de la cooperation décentralisée – Regions and Cities for Development" ,تها لجنة االقاليممالتي نظ 

 .عملالورش  عدةفي ويساهمون  بروكسل في  مفوضية األوروبيةوال

 اللجنة السياسية واألمنية اجتماع غير رسمي أثناء الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مع من ليبيا نيمحلي نيممثل ةاربع يناقش :يوليلو 11 -

 .(السياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحاد األوروبيعن  ة)مسؤول

 لجنة االقاليم(. ظفي)بمو بروكسل(, بادن فورتمبيرغالمانيا ) مناطقمنطقة من  تنفيذيةشبكة  امام مبادرة نيقوسيات قدم :يوليلو 13 -

الملتقى الدولي حول االستراتيجيات واالدوات والتقنيات الحضرية في عصر االستدامة في مدينة  ممثلون ليبيون في يشارك :أكتوبر 17-18 -

 .Medcities تهامالتي نظ, صفاقس

: LEIEICوالجاميعات, مع  حول القضايا الملحة لممثلي السلطات المحلية واإلقليمية الليبيةأول مجموعة من ثالث وحدات  نوفمبر: 13-24 -

 .إدارة البلدية في فترة األزمة, تقديم الخدمات العامة, راتيجيتخطيط است

امام وزراء  مبادرة نيقوسيالجنة االقاليم, ل CIVEXة لجنة رئيس و ARLEM مكتب جمعية , عضوة بربرا دودينالسيد تقدم :نوفمبر16  -

 .(اإلقليميالوطني و لمستويينا علىتنمية المانيا )

 يومان تدريب للباحثين المحليين في تونس حول الشفافية والحوكمة الرشيدة نوفمبر: 27-28 -

منطقة , فنّي ليبي حول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري 20ساعة لعدد  100تدريب لمدة  ديسمبر 20 -نوفمبر 20 -

 .مرسية

 

 موضوعات أخرى

 



السيد ماركو ماركوال مداخلة في االجتماع الوزاري لالتحاد من أجل المتوسط حول  ARLEMأجرى الرئيس المشارك لجمعية  إبريل: 27 -

 أجندة مائية للبحر المتوسط، مالطة.

االجتماع الثالث لمجموعة عمل االتحاد من أجل المتوسط حول االقتصاد األزرق في بروكسيل. أرسلت لجنة الموارد الطبيعية التابعة  يوليو: 5 -

 - EC COMللجنة المناطق مقرر لجنة المناطق حول "مبادرة التنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في غرب البحر المتوسط" الخاصة بـ 

اردي )حزب الشعب األوروبي/مالطة(، والذي يُعد الممثل السياسي للجنة األوروبية للمناطق لمبادرة غرب المتوسط السيد صامويل أزوب

West-Med تم تضمين فقرة حول جمعية .ARLEM .والدعم المقدم ألنشطة االتحاد من أجل المتوسط في رأي لجنة المناطق 

نقاش حول في , ARLEMعضو جمعية , إيليني لوكائيدوة والسيد ,المشارك ARLEMجمعية رئيس , محمد بدرة السيدساهم  سبتمبر: 22 -

 . كاين ,نورماندي منطقةللجنة االقاليم و CIVEXلجنة التي نظمته  سالممؤتمر في  "المنطقة وفي أوروبا في السالم تعزيز"

 

 ARLEM ،2017االجتماعات التشريعية لجمعية 

 

 بسانت جوليانز، مالطة ARLEMفبراير: الجلسة العامة الثامنة لجمعية  22-23 -

 في بروكسيل. ARLEMأكتوبر: االجتماع التاسع عشر لمكتب جمعية  24 -

 أكتوبر: االجتماع الثالث للجنة التنمية اإلقليمية المستدامة في بروكسيل. 24 -

 

_______________ 

 


