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انخفض ه، حيث " على العالم بأسر19-باآلثار الرهيبة التي جلبها وباء "كوفيد 2020عام اتسملقد 
بالجوانب  المتعلقة -، وتركزت الجهود على مكافحة اآلثار لها عقد إلى أدنى حداالجتماعات التي كانت ت  عدد

ومع ذلك،  ط. على المجتمعات في جميع أنحاء البحر األبيض المتوس -الصحية أو االجتماعية أو االقتصادية 
فترة والية جديدة مع الرئيسين المشاركين 2020الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في عام  بدأت
رئيس اللجنة األوروبية للمناطق، وموسى ،()كتلة حزب الشعب األوروبي/ اليونانولوستزيتزيكوستاسأبوست

لجمعية اإلقليمية حديد، عمدة رام هللا، فلسطين، وواصلت أعمالها بشأن األولويات التالية وفقا لخطة عمال
 .2022 – 2020لعام  والمحلية األورومتوسطية

  
 المستدامةالتنمية االقتصادية  .1

 

ريادة الثانية ل الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةقام حفل "جائزةي :، برشلونةكانون الثاني/ يناير 23 -
لجمعية اإلقليمية البحر األبيض المتوسط" خالل الجلسة العامة الحادية عشرة ل الشابة فياألعمال المحلية 

تليلى ريما . لقد أنشأمن الجزائر "ريما للتمور"الجائزة مؤسسة ة، حيث تفوز بوالمحلية األورومتوسطي
على  انصب نشاطهماو، 2014في عام  تهمامؤسسبوسعادة وشقيقها حمو بوسعادة من غرداية، الجزائر 

أو خل التمور،  التمور إلنتاج منتجات السوق الجديدة مثل شرابذات التقييم المنخفض التمور  من أصناف
من ر" في منطقة وتما للتعمل "ريم ة. الشوكوالتوالمغطاة ب المكسراتبمحشوة ال التمورإضافة إلى 

وعي المحليين، كماترفع مستوى الالجزائر، مما يجلب ديناميكية اقتصادية وفرص دخل جديدة للسكان اتبواحال
ت تماًما. من النفايا التخلصبغرضدورة اإلنتاج  خالل الممارسات الجيدة ألنها تنتج السماد العضوي منبشأن 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن لها تأثيراً هاماً على ، 2014ست وظائف مباشرة منذ عام  المؤسسةقد أنشأت ل
 الوظائف غير المباشرة حيث تدرب المزارعين وأسرهم على الممارسات الجيدة بعد الحصاد مثل تنظيف

، وهي (ANSEJ) الشباب لدعم تشغيلمن الوكالة الوطنية  ا" دعمً اللتمورتلقت "ريملقد  التموروتصنيفها. 
ئها إعفامن خالل لشركة لدعم لقد قدمت الولي، تدعم رواد األعمال الشباب على المستوى المحوكالة وطنية 

 لها.وتسهيل تمويعند إنشائها الضرائب  من
 

أندروسكارايانيس، عمدة بلدية ديرينيا )قبرص( وعضو مجلس يشارك :فبراير، تل أبيبشباط/  20 – 18 -
الذي ينظمه اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل  (MUNI WORLD" )موني العالمي"النواب، في مؤتمر 

 .لمناقشة التحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجه المدن الذكية حول البحر األبيض المتوسط
 
الجمعية اإلقليمية والمحلية تقييم جائزةلجنة تجتمع : بروكسل )عبر الفيديو(أكتوبر، تشرين األول /  15 -

من ممثلي المفوضية  المكونةفي البحر األبيض المتوسط ) الشابةيادة األعمال المحلية ة لراألورومتوسطي
 (JCR)أمانة االتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة التدريب األوروبية، ومركز البحث المشتركاألوروبية، 

 وشبكة المدن المتوسطية ،(IMC-CPMR) مؤتمر المناطق البحرية الطرفيةاللجنة المتوسطية ، و
(MedCities ،)(ورابطة غرف التجارة والصناعة األوروبيةEurochambres ومبادرة ،)

Womenpreneurاالستثمار ، واتحاد هيئات ( االورومتوسطيةAnima Invest) اللجنة رأسها تالتي و؛

 .دول طلباً وردت من عشر 23 بين قائمة مختصرة تضم خمسة مرشحين من لوضع، لألقاليم(األوربية 
 
الجمعية اإلقليمية والمحلية تعقدهاالعمل التي  ورشةتركز :تشرين األول/أكتوبر، بروكسل )عبر الفيديو( 15 -

خالل األسبوع األوروبي للمناطق والمدن على "كيفية تعزيز التنمية المستدامة من خالل األورومتوسطية
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الجمعية مقرر ،)كتلة حزب الشعب األوروبي/ بولندا(أولجردجيبلوفيتشبرئاسة ة"، تنظيم المشاريع الريفي
شعب األوروبي/ )كتلة حزب الوأنييسرامبالشباب، للحول ريادة األعمال اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

"الزراعة واألمن الغذائي في المناطق حول الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية، مقررة فرنسا(
الجمعية اإلقليمية ، الفائز بجائزةبوسعادةلمناخ في البحر األبيض المتوسط"، وحمو سريعة التأثر بتغيراتا

مع ممثلين من إكستريمادورا، إسبانيا،  كما ستجري مناقشات، 2020لعام والمحلية األورومتوسطية

 .وبرنامج اإلرشاد في منطقة الشوف، لبنان
 
الجمعية اإلقليمية والمحلية مقررة تعرض :أكتوبر، بروكسل )عبر الفيديو(تشرين األول/ 29 -

"رقمنة  ابشأنليزي ديالريشا، عمدة غاني تيكفا، إسرائيل، بإيجاز مشروع تقريرهاألورومتوسطية
الجمعية االجتماع السادس للجنة  أثناءالشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر األبيض المتوسط" 

 .لتنمية اإلقليمية المستدامةلاإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
 

 العمل المناخي في البحر المتوسط .2

 
اإلقليمية والمحلية  الجمعيةمقررةتعرض :أكتوبر،بروكسل )عبر الفيديو(تشرين األول/  29 -

وتناقش مشروع تقريرها حول "الزراعة )كتلة حزب الشعب األوروبي/ فرنسا(أنييسرامبالاألورومتوسطية
لمناخ في البحر األبيض المتوسط" في االجتماع السادس سريعة التأثر بتغيراتاواألمن الغذائي في المناطق 

للتنمية اإلقليمية المستدامة مع إيسيدروغونزاليس، نائب الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةللجنة
الجمعية اإلقليمية األمين العام المسؤول عن المياه والبيئة في أمانة االتحاد من أجل المتوسط، وأعضاء

 .والمحلية األورومتوسطية
 

 تمكين المرأة .3
 

الجمعية اإلقليمية والمحلية إنشاءاألولى منذ عشر سنوات من  للمرةة: برشلونيناير،/  كانون الثاني 23 -
 .عضاءمقررتين في آن واحد للتقارير المواضيعية التي سيتم إعدادها هذا العاماأل، يعين األورومتوسطية

 
لعام الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةلجنة تقييم جائزة تأخذل: بروكستشرين األول/أكتوبر،  15 -

 .المؤسسات التي تقدمت بطلباتهااالعتبار بشكل خاص النسبة المئوية للمرأة ووضعها في  بعين 2021

 

 
مؤتمر االتحاد من أجل المتوسط للمرأة من أجل خالل: تشرين الثاني/نوفمبر، برشلونة )عبر الفيديو( 18 -

والمحلية الجمعية اإلقليمية المتوسط، ترحب اليا بونيت رول، نائبة عمدة برشلونة وعضوة
التي و،بإطالق آلية المتابعة الوزارية المؤسسية لالتحاد من أجل المتوسط ومؤشراتهااألورومتوسطية

ستسمح برصد وقياس التقدم المحرز  حيثاعتمدتها الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط هذا العام، 
 .في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة خالل السنوات المقبلة

  
 أنشطة أخرى
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لجمعية اإلقليمية والمحلية ل 14رقم النشرة اإلخبارية تشرن  : يناير، بروكسلكانون الثاني/  21 -
 ية.األورومتوسط

 
مخصص  في اجتماعالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةأمانةتشارك : فبراير، بروكسلشباط/  25 -

 .االقتصاد األزرق بشأن لكبار المسؤولين

 
كريستوف رويون )حزب االشتراكيين األوروبيين / يشارك: الفيديو( عبرنيسان/أبريل، ستراسبورغ ) 29 -

مكتب مركز الشمال في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاللجنة األوروبية لألقاليم وعضو فرنسا(
 .والجنوب التابع لمجلس أوروبا

 
 .جمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةلل15 رقم شرت النشرة اإلخباريةن  : يونيوحزيران/  3 -
 
كريستوف رويون )حزب االشتراكيين يشارك : يونيو، ستراسبورغ )عبر الفيديو(حزيران/  30 -

في اللجنة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاللجنة األوروبية لألقاليم وعضو األوروبيين / فرنسا(
 .والجنوب التابع لمجلس أوروباالتنفيذية لمركز الشمال 

 
في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةتشارك أمانة: يوليو، بروكسل )عبر الفيديو(تموز/ 22 -

 .اجتماع كبار المسؤولين لالتحاد من أجل المتوسط
 
في األورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية تشارك أمانة:سبتمبر، بروكسل )عبر الفيديو(أيلول/  15 -

 .اجتماع الفريق العامل المعني باالقتصاد األزرق التابع لالتحاد من أجل المتوسط

 
في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةتشارك أمانة:سبتمبر، بروكسل )عبر الفيديو(أيلول/  23 -

 .اجتماع كبار المسؤولين لالتحاد من أجل المتوسط

 

كريستوف رويون )حزب االشتراكيين األوروبيين يشارك:بالفيديو( عبرأيلول/سبتمبر،ستراسبورغ ) 28 -
مكتب مركز الشمال في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاللجنة األوروبية لألقاليم وعضو فرنسا( /

 .والجنوب التابع لمجلس أوروبا
 

لجنة التنمية اإلقليمية لالسادس  : يعتبر االجتماعالفيديو(أكتوبر، بروكسل )عبر تشرين األول/  29 -
مناسبة ألعضائها لمناقشة مستقبل الشراكة للجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةالتابعة المستدامة 

 -كوفيد أزمةفي ظل تداعيات  المتجددة بين االتحاد األوروبي وجيرانه الجنوبيين وحول إمكانات التحول
 .لمنطقةعلى ا 19

 
يقدم االتحاد من أجل المتوسط خطة عمله االستراتيجية :أكتوبر، بروكسل )عبر الفيديو(تشرين األول / 29 -

واللجنة األوروبية  الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةبشأن التنمية الحضرية المستدامة إلى أعضاء
 لألقاليم.
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الجمعية اإلقليمية والمحلية تشارك أمانة:(الفيديوعبر بروكسل ) نوفمبر، /تشرين الثاني 5 -
 .التحاد من أجل المتوسطلكبار المسؤولين في اجتماع األورومتوسطية

 
الجمعية اإلقليمية والمحلية تشارك أمانة :نوفمبر، بروكسل )عبر الفيديو( /تشرين الثاني 17 -

 .المعنية بالبيئةفي فرقة العمل الرابعة لالتحاد من أجل المتوسط األورومتوسطية

 
ود، الرئيس المشارك للجنة التنمية هدبوةمين تشارك(:الفيديو)عبر شرين الثاني/نوفمبر، برشلونة ت 24 -

 كفيفاتلجماعةرئيسة المجلس المحلي ، الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاإلقليمية المستدامة في 
)المغرب( ونائب رئيس المجلس اإلقليمي لمنطقة البحر األبيض المتوسط في الندوة 

 25نحو إستراتيجية إقليمية متجددة لمنطقة البحر األبيض المتوسط +" MedCoopAllianceاإللكترونية
." 
 

هللا  لرئيس المشارك موسى حديد، عمدة رامايخاطب (: تشرين الثاني/نوفمبر، برشلونة )عبر الفيديو 27 -

)فلسطين(، الرئاسة المشتركة لالتحاد من أجل المتوسط ووزراء الخارجية في المنتدى اإلقليمي الخامس 
بناء منطقة متوسطية أقوى بمناسبة االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين  –لالتحاد من أجل المتوسط 

بالعمل على أرض الواقع متوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية األورووجدد التزام أعضاءة. لعملية برشلون
من أجل تحقيق األهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق االستقرار والتنمية واالزدهار من أجل تنمية مستدامة 

وفي البيان الختامي، . حقا في المنطقة األورومتوسطية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
على مواصلة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةمن أجل المتوسطشجع الرئاسة المشتركة لالتحاد ت

القيام بدورها في إعالء صوت السلطات المحلية واإلقليمية وتعزيز إضفاء الطابع اإلقليمي على السياسات 
 .القطاعية األورومتوسطية

 

اللجنة األوروبية عضو ، كريستوف رويونيشارك (: الفيديوبر كانون األول/ديسمبر، لشبونة )ع 13 -
الشمال والجنوب التابع  لمركز 2020في منتدى لشبونة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةلألقاليم و

 ."تعزيز التضامن -لمجلس أوروبا: "التعلم من التحديات العالمية 
 
 (ليبيابدعم من وفد االتحاد األوروبي إلى ) مبادرة نيقوسيا" للسلطات المحلية الليبية"

 
ورشات عمل تعليمية مستمرة للبلديات والجامعات : سنتو، فبرايرشباط /  3 -يناير كانون الثاني/  27 -

 .الليبية
 

 لمناقشة الخطوات المقبلة لمبادرة نيقوسيا تنسيقي اجتماع: ستونفبراير، شباط/  3 -
 

ممثلو عشر بلديات وجامعات ليبية مع المحافظات  يجتمعو(: سبتمبر، ترينتو )عبر الفيديأيلول/  14 -
وهي تستند  .والمناطق ومعاهد البحوث األوروبية لمناقشة كيفية تعزيز كفاءات المديرين المحليين في ليبيا

إلى الشراكة الموحدة في إطار مبادرة نيقوسيا التي وضعت نظاما ال مركزية للتعلم المستمر على مدى 
 .ة، مما أدى إلى إقامة تعاون منظم بين الحكومات والجامعات في البلدالسنوات الثالث الماضي
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 2020القانونية الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاجتماعات
 
الجمعية اإلقليمية والمحلية ير، برشلونة: االجتماع الثالث والعشرون لمكتبيناكانون الثاني /  22 -

 األورومتوسطية
 معية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةلج، برشلونة: الجلسة العامة الحادية عشرة لـينايركانون الثاني/  23 -

الفيديو(: االجتماع السادس للجنة التنمية اإلقليمية المستدامة التابعة رتشرين األول/أكتوبر، بروكسل )عب 29 -
 .لجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةلـ

  
_____________ 

  
 


