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 م. 06:45، 07/02/2022إصدار 

 

 األورومتوسطيةالجمعية اإلقليمية والمحلية 
 2022توصيات عام 

 
رسيليا، اعقد في مة المنفي االجتماع الثامن للجنة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية للتنمية اإلقليمية المستدام المعتمدة
 .2022 شباط /فبراير 7في  بطريقة مختلطةفرنسا، 

 

الذي كان هدفه إنشاء منطقة سالم ورخاء مشترك حول البحر األبيض إعالن برشلونةا علىمرور ست وعشرين عام   رغم
. المتوسط، ال تزال هناك العديد من األهداف التي يتعين بلوغها، إضافة إلى التحديات التي زادت حدتها

لتعزيز  منصة لهاتوفير و لسلطات المحلية واإلقليميةا بدعم أصواتالتزامها  لجمعيةاإلقليميةوالمحليةاألورومتوسطيةوتواصال
 متوسطية وتعزيز التعاون على المستوى اإلقليمي.-لسياسات القطاعية األورولقليمي" اإل"الطابع 

 
يحدثفيبلدانجنوبالبحراألبيضالمتوسطالذربيع البحر األبيض المتوسط  علىأحد عشر عام ا  مرور بعدو

إلى أفضتوالتيج متباينة من حيث اإلصالحات الديمقراطية التي نزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بها، ،أدتاالنتفاضاتالشعبيةإلىنتائ
 في بعض الحاالت.ةمسلح اتنزاع

 
ا شديد ا على منطقة البحر األبيض المتوسط التي تطالتؤثر أزمة المناخ و الكوكب بأسره تأثير 

امنتغيرالمناخفيالع كما أوضحت لجنة الخبراء الدولية المعنية بتغير والم بعد القارة القطبية الجنوبية. ،وهيثانيأكثرالمناطقتضرر 
وستظهر انعكاسات . ذريةفيالعالمأكثرالتغيراتجمن بينسيكونفإن تغير المناخ في البحر األبيض المتوسط  ؛المناخ

ألمطار الشديدة والجفاف ومخاطر الحرائق موجاتالحرارةونوباتالبردالشديدوالفيضاناتوا: جميعأنواعالظواهرعلىالتغييراتهذه
. والظواهرالساحليةوماإلىذلكسرعةالرياحوزيادةاألعاصيرفيالبحراألبيضالمتوسطوانخفاض متوسط 

 الشديد. ،وتدهورإنتاجالغذاء،وانعداماألمنالغذائي،والتصحروالتلوثشّحالمياه،والسيماتواجهالمنطقةتهديداتخطيرةو
 

مليون نسمة، ضعف ما كان عليه قبل  500وقد تفاقمت هذه التهديدات في العقود األخيرة بسبب النمو الديموغرافي )أكثر من 
خطير على النسيج االقتصادي  بشكلالعناصر مجتمعة  كل هذهلقد أثرت عام ا(، والهجرة إلى المناطق الحضرية، والسياحة.  40

 والسياسي واالجتماعي لمجتمعات البحر األبيض المتوسط.
 

ا ل أزمة الوباء شكّلتلقد  االنقسامات االجتماعية حدة  فيما يتعلق بتفاقمبالفعل، وال سيما  القائمةلتغييرات عامال  محفز 
وخاصة بل جحافل حقيقية من البشر، ، من المهاجرين هائلةإلى تدفقات أن يؤدي ، األمر الذي من شأنه واالختالالت والتوترات

 .قبل كل شيءفضل مستقبألوفي حياة أفضل،  ينملآالشباب، 
 

لجعل  وكل ما يلزملتخطيط والتخطيط الحضري والمواد والتمويل أمام اا في الوقت نفسه، يمثل التوسع الحضري المتزايد تحدي  و
٪ من  96 قد تستقبلإلى أن المدن في بلدان الجنوب  يالحضرللتوسع الحالية توقعات التشير ومدن المستقبل أكثر استدامة. 
 .2050بحلول عام  يةالحضرالمناطق إجمالي الزيادة في عدد سكان 

 

اللجنة األوروبية 
 لألقاليم
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أن االقتصاد بأكمله كان يعاني من  الرغم من،وبل التطور البطيء لالقتصاد إلى ركوديتحوفي  19-كوفيدجائحة  لقد ساهمتفشي
-مة كوفيدمن آثار أز المهمشةبشكل أكبرالفئات  كما عانت. يقطاع السياحة الحيوأكثر القطاعات تضرَرا كان إال أن ، اإلغالق

 وارتفعت معدالت الفقر. 19

 
ا ضروري ا، حيث ال أصبحمواجهة هذا الوضع المعقد، ول  يمكن لدولة واحدة مواجهة التعاون الوثيق بين مختلف الدول أمر 

 التهديدات بمفردها. إنها مسؤولية دولية وجماعية.
 

، عالوة على ذلك، التعاون داخل الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية لتعزيز التعاون بين السلطات المحلية هذايتطلبو
 الثالث للبحر األبيض المتوسط. الضفافواإلقليمية على 

 
هذا بتقييم  2022في أوائل عام ن المحليون واإلقليميون المجتمعون في الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةقام الممثلولقد 

نحو تطوير دفة المن أجل توجيه  - جنب ا إلى جنب–السير قدم ا مع اإلى يتطلعون ورغم ذلك،. الذياتّسمبالعوامل سابقةالذكر عامال
التنمية ، مسترشدين بخطة عبأسرهجتملماوككل لحكومةيشمالنهج  من خاللوإعادة البناء بشكل أفضل،  القدرة على الصمود

يدعم هذا النهج أيض ا األهداف المشتركة المحددة في إطار عمل وأهداف التنمية المستدامة. و 2030ألمم المتحدة لعام لالمستدامة 
وار الجنوبي لالتحاد األوروبي، وهو إطار أساسي للجمعية اإلقليمية االتحاد من أجل المتوسط والشراكة المتجددة مع الج

 والمحلية األورومتوسطية.
 

 ونطقة البحر األبيض المتوسط م لصالحهذه الخطة الجديدةأيض ا نقطة البداية لتنفيذ  2022يجب أن يكون عام 
 2027 تستمرحتىعامحيث،تحاداألوروبيااللميزانيةجديدةطويلةاألجل فترةبرمجةوهو ،"اإلطارالماليمتعددالسنوات"

جديدة )أداة الجوار والتنمية والتعاون ال" أوروباالعالمية" تمتعزيزالنهجالجغرافيفيأداةإذ،ملحوظبشكلمنقحوتتميزبهيكلتمويل
 الدولي(.

 
لمجاالت العمل الثالثة المحددة في خطة عمل  البالغة، األهمية 19-كوفيد أبرزت التطورات األخيرة، وال سيما جائحة ولقد 

التنمية االقتصادية المستدامة والعمل المناخي وتمكين  ، أال وهي؛2022-2020الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 
 المرأة.

 
دعم  فهي تستطيعتوسط، تمثل البعد اإلقليمي لالتحاد من أجل المالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوعلى اعتبار أن 

 التعاون بين االتحاد األوروبي وشركائه الجنوبيين المجاورين على المستوى المحلي واإلقليمي.
 

 2022توصيات الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية لعام 
 

 التنمية االقتصادية المستدامة
 

 على الصمود السكان قدرةتنمية اجتماعية شاملة ومستدامة لتعزيز  جنب ا إلى جنب مع التنمية االقتصادية تسيريجب أن  .1
واالستقرار العام. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تعزيز السلطات العامة، بما في ذلك السلطات المحلية واإلقليمية، 

 تقديمها للخدمات العامة األساسية. أثناءومراقبتها 
 

توسطية بالخطة االقتصادية واالستثمارية في إطار جدول أعمال االتحاد ترحب الجمعية اإلقليمية والمحلية األوروم .2
األوروبي الجديد لمنطقة البحر األبيض المتوسط 

 .،والتيتهدفإلىتعزيزاالنتعاشاالجتماعيواالقتصاديطويالألجلفيالجوارالجنوبي
 

)المقرر: محمد  من قطاع السياحةبإعادة توجيه قطاع الخدمات: نقل المهارات التقرير المتعلق يتمكن أن في أمل وت .3
تشرين  /نوفمبر (، الذي ستعتمده في جلستها العامة في مجالس الجماعاتبودرة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء 

أزمة  منالعمال الذين تضرروا بشكل خاص  وقدرةقطاع الملّح للتحديث تساعد فيالالثاني، من إيجاد حلول ملموسة 
 .على التنقل19-كوفيد
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ين و .4 تدعو الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية المفوضية األوروبية إلى التركيز على ريادة األعمال، وخاصة ب
، وكذلك على االستثمار من أجل التنمية المستدامة لالقتصاد في جوارها منهم على وجه الخصوص النساءوالشباب 

ت هادفة في هذه المجاالت وتعزيز تبادل الخبرات بين الشباب الجنوبي. وتدعو المفوضية األوروبية إلى اتخاذ مبادرا

 في مجال ريادة األعمال.
 

تساعد الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية في تعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خالل جائزة "ريادة و .5
تعد ريادة األعمال الشبابية  ذلك أن– وهي اآلن في عامها الرابع -األعمال المحلية الشابة في البحر األبيض المتوسط" 

دافع ا للتنمية االقتصادية في منطقة البحر األبيض المتوسط
باعتبارها عرضاألمثلةالناجحةلريادةاألعمااللشبابيةفيمنطقةالبحراألبيضالمتوسطوتعماللجمعيةعلى؛

يجابي الذي يمكن للسلطات المحلية عالوة على ذلك، تهدف هذه المبادرة إلى إظهار التأثير اإلوخرين. مصدرإلهاملآل
يأخذ  واإلقليمية في البلدان المتوسطية الشريكة أن تحدثه على النظام البيئي لريادة األعمال، وتسليط الضوء على كيف 

رواد األعمال الشباب في البلدان المتوسطية الشريكة مستقبلهم بأيديهم ويخلقون فرص عمل من أجل التنمية 
 ة.االقتصادية المحلي

 
إنشاءمجتمعرياديفيالبحراألبيضالمتوسطالنظر في التحاد من أجل المتوسط ويمكنل .6

 .قطاعاتمختلفةويعملونعلىمستوياتمختلفةمناالبتكاروالذين ينتمونلبينالمرشحينالفائزينوالمختارين،
 

والشركات الناشئة في النظم اإليكولوجية لالبتكار تقرير الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية عن وسيوفر  .7
-كوفيدكمحركاتلالنتعاشاالجتماعيواالقتصاديوالتحواللرقميوالتنميةالمستدامةفيأعقابأزمةمنطقة البحر األبيض المتوسط 

األندلس، ممثال  لرابطة المناطق الحدودية األوروبية(، الذي مجلس )المقرر: خوان مانويل مورينو بونيال، رئيس  19
سيتم اعتماده في الجلسة العامة القادمة، تحليال  ألنظمة ريادة األعمال المختلفة في البحر األبيض المتوسط 

التأثيرجائ  عنة الناشئوالفرص أ( الصعوبات الرئيسية  من: على هذه األنظمة، بهدف تحديد كل 19-حة كوفيدوفحص 
و ب( الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في منطقة البحر األبيض  الجائحة،فيها  تاألزمة االقتصادية التي تسبب

تقديم عدد من  ،باإلضافةإلىوتلكالموجودةفيالمناطقالجغرافيةاألخرىالتيقديتمتصديرهاإلىالبحراألبيضالمتوسطالمتوسط 
 التوصيات .

 
 باباألوروبي للش العام: 2022

 
لشباب الذين تضرروا بشدة من عواقب أزمة لمستقبالأفضل إلى تطوير آفاق 2022األوروبي للشباب في  العامهدف ي .8

تدعم الجمعية ولتغيير. وأداة من أدواتايصبحوا مواطنين فاعلين لكي يشجع الشباب الجائحة، األمر الذي من شأنه أن 
االتحاد األوروبي  في شبابالالتبادل بين وتعزيز وتدعو إلى زيادة اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية هذه األهداف 

 .من هذا النوع تبادل كلجميع الترتيبات القائمة لتشجيع  ابدعموصي أعضاءهتالجنوبي. و والشباب فيالجوار
 

ين  لألقاليمالتي أنشأتها اللجنة األوروبية  (YEP) كما توصي بتوسيع شبكة السياسيين المنتخبين الشباب .9 لتشمل السياسي
الجنوبية للبحر األبيض المتوسط  الضفةعام ا( من  40المنتخبين الشباب )الذين تقل أعمارهم عن 

 القضايا األوروبية. التي تستهدفوتمكينهممنالمشاركةفيالدوراتالتدريبيةةالمحليةكموبالحوالدرايةمنأجلتعزيزتباداللخبرات
 

بين الشباب  الفاعلةاألورومتوسطية مبادرات المواطنين التي تعزز المواطنة تدعم الجمعية اإلقليمية والمحلية و .10
. ،الذييجمعالشبابمنجميعالبلدانحواللبحراألبيضالمتوسط، مثل مجلس شباب البحر األبيض المتوسطهاوتشجع

ت سواء ما يخصالسياساتطلعات الشباب فيأفضل ل دمجمن أجل مع هذا النوع من الهيئات  وصيبتبادالتمنتظمةتو
من التعاون بين السلطات المحلية واإلقليمية  اجزء  أو العابرة للحدودأو تلك التي تعد الموضوعة على المستوى المحلي 
 في منطقة البحر األبيض المتوسط.

 

 في البحر األبيض المتوسط من أجل المناخالعمل 
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خطة في تنفيذ  بشكل كاملاإلقليمية إلى المشاركة تدعو الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية السلطات المحلية و .11
التكيف مع ) بشأنالمسائاللمتعلقةبالتحوالألخضرالجديدة لمنطقة البحر األبيض المتوسط  العمل
ا ألنه يتعين تسخيرا،(المناخيوالطاقةوالبيئةالتغير ، وحماية الموارد مستقبلمنخفضالكربونالإلمكانياتالتييوفرهانظر 

 النمو األخضر. وتحقيقالطبيعية في المنطقة 
 

إلى  7ن الممتدة م(، المقرر عقده في الفترة COP 27يشكل مؤتمر األمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ )و .12
قليمية في مدينة شرم الشيخ الساحلية )مصر(، فرصة مهمة للسلطات المحلية واإل 2022 تشرين الثاني /نوفمبر 18

، مع األخذ في االعتبار اإلعالنات الوزارية لالتحاد من هاجهودمن أجلمضاعفة  في منطقة البحر األبيض المتوسط
 2021 المعتمدةفيعامأجل المتوسط 

بشأنالبيئةوتغيرالمناخ،والطاقةواالقتصاداألزرق،بهدفتعزيزدورالسلطاتالمحليةواإلقليميةفيالحوكمةالعالميةلتحسينتنفيذأه
 المناخ.فيما يتعلق بالطموحات مستوى ورفع  الدفيئةغازاتالتقليالنبعاثاتوفالتنميةالمستدامةلألممالمتحدة،دا

 
لسلطات المحلية واإلقليمية تغيير اللغة المعتمدة بموجب ميثاق ا اتستطيع من خاللهفرصة COP 27مؤتمر  ويعد .13

للرفع من نقاط االتفاق، بما في ذلك تعزيز الجهود سلسلة من تتضمن التي القراراتمن مجموعة وضع غالسكو للمناخ: 
وتوفير التمويل الالزم لكال هذين الهدفين.  الدفيئة في مواجهة تغير المناخ، والحد من انبعاثات الغازات قدرة التكيف

للدول بدفعهاالمتعهد مليار دوالر أمريكي  100 الـ أنه من واجب الدول المتقدمة تقديمعلى أكدت الدول من جديد لقد و
النامية. ويشدد االتفاق على "الحاجة الملحة لعمل تعاوني ومتعدد المستويات"، مما يفتح الباب أمام مشاركة أكبر 

 للسلطات المحلية واإلقليمية في مفاوضات المناخ الدولية.
 

ةتدهور  ويشكل. ماألما حونبرنامج التكيف بدفع لل الطبيعة التي تستند إلىفي الحلول  النظرمن المهم للغاية ولعلّه  .14  الترب
ا بالغ األهمية لمواجهة ، كما يعد COP27مؤتمر التحضير لفي فترة آخر شائك ا موضوع ا  تحول النظم الغذائية أمر 

التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وكذلك للحفاظ على التنوع البيولوجي وتجنب االنعكاسات الخطيرة على األمن 
 الطبيعةالهدر الذي تواجههوقفتمكنها من بإمكانياتكبيرةالطبيعية للبحر األبيض المتوسط  ؤهالتالمتتمتع والغذائي. 

 أهداف التنمية المستدامة. ،وتقليالالنبعاثاتالعالميةوتحقيقوعكس مساره
 

قة البحر االقتصاد األزرق للسلطات المحلية في منطعن الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةبعد اعتماد تقرير  .15
التحاد البلديات اإليطالية ينزوبيانكو،عضومجلسمدينةكاتانياورئيسالمجلسالوطنيتشالمقررفين)األبيض المتوسط

(ANCI) ،وذكي قادر على التكيف، ستواصل العمل من أجل اقتصاد أزرق حزب االشتراكيين األوروبيين(/ إيطاليا 
فرص الحصول من حيث االستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو االقتصادي، وتحسين سبل العيش و

أنشطتها  خاللستبحث الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوالوظائف، وصحة النظام البيئي للمحيطات. على 
مبادرة جال وخاصة فيما يتعلق بمتابعة الرأي حول في هذا الم اللجنة األوروبية لألقاليمعن أوجه التآزر مع عمل 

حزب الشعب  /مالطاصموئيألزوباردي،: المقرر)التنمية المستدامة لالقتصاد األزرق في غرب البحر األبيض المتوسط

 .(يياألوروب
 

أيض ا من خالل متابعة وتطوير تعاونها المثمر للغاية مع  ستساهم الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةو .16

 .دعموتسهياللحواراإلقليميحوالالقتصاداألزرقمن أجل ،فضال عنجهودهاسكرتارية االتحاد من أجل المتوسط
 

ا إلد، للمياه األورومتوسطيةالخطةدعو إلى إشراك السلطات المحلية واإلقليمية في تنفيذ وت - .17 ارة والتي قد توفر إطار 
حماية البيئة في هذه المنطقة التي تأثرت بشدة باآلثار الضارة مجال إحراز تقدم في وستساعد بالتأكيد في موارد المياه 

 تغير المناخ.الناتجة عن 
 

تشجع الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية المدن والمناطق في حوض البحر األبيض المتوسط و .18
 لمناخي الحالي، بما في ذلك ميثاق رؤساء البلديات، الذي تدعمه بقوة.والتعاوناأجل المناخ منعلىالمشاركةفيالعمل

 
 تمكين المرأة
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بين وكذلك الحقوق والفرص المتساوية  ،تلتزم الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية بتعزيز تمكين المرأةو .19
اسك االجتماعي واالستقرار اإلقليمي والتنمية االجتماعية أدوات رئيسية لتعزيز العدالة والتمباعتبارهما ، الجنسين

ا وشموال   إقامةمن أجل تشجيع وواالقتصادية.  ا وازدهار  ، يجب معالجة مجتمعات أكثر عدال  وديمقراطية واستقرار 

العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة النشطة في المجتمع بشكل عام وفي الحياة االقتصادية والفكرية والسياسية، 
في جميع  نفي الحياة المجتمعية ومشاركتهالنساء وإزالة أي حواجز قانونية أو عوائق أخرى تحول دون مشاركة

 نتخابية وفي التمثيل بعد االنتخابات، بما في ذلك المناصب القيادية.مجاالت المجتمع والسياسة، وفي العمليات اال
 

استفادة المرأة بشكل كامل من  يضمنإطار تشريعي سن تدعو الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية إلى و .20
ظيف واألجر. العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التومجال حقوقها وحرياتها المدنية، فضال عن تكافؤ الفرص في 

على اتخاذ مبادرات  اشجع أعضاءهتوضع حد للعنف الجنسي والعائلي و من أجلهذا اإلطار التشريعي إلى دعو تكما 
ة  في هذا المجال )حمالت إعالمية، وإنشاء أرقام هواتف مخصصة، وتدريب مسؤولي الخدمة العامة، وحمالت التوعي

بتبادل الخبرات بين أعضائها في هذا المجال، وال سيما فيما يتعلق  المدرسية، والبرامج التعليمية، إلخ..(. وتوصي
الجمعية تشيرتحقيقا لهذه الغاية، وبتوعية النساء والرجال بشأن المساواة في الحقوق ومكافحة العنف ضد المرأة. 

سرع نحو المساواة دعم االتحاد األوروبي من أجل إحراز تقدم أكبر وأإلى أهمية  اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية
 .2025-2021بين الجنسين، كما تم التعبير عنه في خطة العمل الثالثة للفترة 

 
 الهجرة

 
بدأ تغير المناخ يلعب دورا في فقد بينما ال تزال النزاعات تشكل عامال رئيسيا وراء الهجرة الطوعية والقسرية، و .21

للمهاجرين والالجئين الذين يحاولون بناء مستقبل آمن  يعد البحر األبيض المتوسط طريق ا مفضال  وتحركات السكان. 
يفقد األطفال والنساء والرجال  ؛ حيثبشكل مأساوي األنواع منالعبور تنتهي الغالبية العظمى من هذهوفي أوروبا. 

 من عمليات الصد. وتزيدحدودها البرية والبحرية من فيه الدول األوروبية  الذي تعززوقت ال، في محياته
 

الجديدة للبحر األبيض  خطة العملالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية بمكون الهجرة والتنقل في  ترحبو .22
لتصدي المشترك من أجل ا، ألنها تنص على شراكة أقوى 2021وروبية في فبراير التياقترحتهاالمفوضيةاألالمتوسط 

 القنوات القانونية واآلمنة للهجرة والتنقل.تعزيز لولتحديات الهجرة القسرية والهجرة غير النظامية، 
 

في التدابير بشكل أكبر تدعو الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية إلى مشاركة السلطات المحلية واإلقليمية و .23
 التي يتعين تطويرها في هذا المجال.

 
 شبكة مستشاري ايراسموس

 
تمديد مخطط إيراسموس للممثلين المحليين واإلقليميين المذكور توصي الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية بو .24

ليشمل ممثلين منتخبين من جنوب البحر  2018 كانون الثاني /يناير 31المعتمد في  األوروبية لألقاليملجنة الفي رأي 
وروبية والتمويل وتعزيز ة الناس حول القضايا والبرامج األ،وبالتاليزيادةالوعيبينالممثلينالمنتخبينوعاماألبيض المتوسط

 تبادل الخبرات بين الممثلين المنتخبين المتخصصين في القضايا األوروبية.
 

 تجديد الشراكة بين االتحاد األوروبي وجيرانه الجنوبيين
 

الجديدة للبحر األبيض  خطة العملترحب الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية بالفرص الجديدة التي تتيحها و .25
حيث ؛2021 / شباط التيأطلقتهاالمفوضيةاألوروبيةفيفبرايرالمتوسط 

 .مواجهةالتحدياتالمشتركة،منأجاللمنفعةالمتبادلةلالتحاداألوروبيودواللجوارالجنوبيلتشاطرروحالشراكةوالتعاونت
 

في اعتبارها  تضعلدان الشريكة له إلى أن وتدعو الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةاالتحاد األوروبي والب .26
ة كبشكل منهجي السلطات المحلية واإلقليمية  محرك للتنمية اإلقليمية القريبة من الناس عند التخطيط للتنمية االقتصادي
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فال يجب  والتجارة واالستثمار في هذا السياق، حيت ينبغي أن تصل فوائد هذا التعاون إلى مناطق أبعد من العواصم،
 .تزداد التفاوتات اإلقليمية الهائلة الموجودة داخل البلدان المجاورة، بل يجب الحد من هذه الفوارق بمبادرات جديدة أن

 

متعدد ولهذه الغاية، تقترح الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية إنشاء منتديات مخصصة للحوار والتبادل  .27
مية والوطنية وممثلي المجتمع المدني من بلدان الجوار األوروبية مستوياتبين ممثلي السلطات المحلية واإلقليال

 عملية صناعة القرار.والجنوبية من أجل تعزيز الحكم الرشيد والمشاركة في 
 

 والخطة االقتصادية واالستثمارية للجوار الجنوبي 2027-2021اإلطار المالي لالتحاد األوروبي 
 

مليار يورو لتنفيذ  7رومتوسطية باقتراح المفوضية بتخصيص ما يصل إلى ترحب الجمعية اإلقليمية والمحلية األوو .28
 منصةضمانات الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة باإلضافة إلى التمويل في إطار  إدراجمن خالل ل، األعما خطة

في الجوار  مليار يورو من االستثمار الخاص والعام 30يصل إلى  ممايمكن االستفادة حيث الجوار لالستثمار، 
 الجنوبي.

 
مليار يورو  79.5مبلغ فلقد عهدت ب–" في العالم"أوروبا  -فيما يتعلق بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة و .29

يتم بأنترحب الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةوتعاون االتحاد األوروبي مع البلدان المجاورة، من أجل 
في ضوء التركيز األكبر والجغرافي. إطار الدعم فيمليون يورو منها للسلطات المحلية  500تخصيص ما ال يقل عن 
تدعووفود االتحاد األوروبي إلى اعتبار السلطات المحلية واإلقليمية ورابطاتها محركات على النهج الجغرافي، 

 .في التخطيط رئيسية للتنمية المستدامة، وشركاء

 
 19-التطعيم ضد كوفيد

 
مختلف البلدان حول حوض  بينتفاوت مستويات التطعيم  القلق إزاءالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية يساور .30

حيث . ،وتكررمرةأخرىالحاجةإلىتطعيمالناسعلىأساسالمساواةمنأجاللتغلبعلىهذهاألزمةالصحيةالبحر األبيض المتوسط
مدى بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم العرقي أو ، 19-ت كوفيدإلى وصول أسهل إلى لقاحافي حاجة س لنايظال

من وطأة الجائحة على الصحة يعد التضامن عامال  أساسيا  للتخفيف من حيث إلى جانب المرونة والتأهب،  ثرائهم،
. وهي ترحب بالجهود المشتركة التي بُذلت بالفعل لتنفيذ مخططات توزيع اللقاحات مثل العامة وتأثيرها االقتصادي

COVAX، .لكنها تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرتها 
 

 يوم البحر األبيض المتوسط
 

31.  ُ تعزيز هوية متوسطية مشتركة وتبني التعاون  ها المتمثلة فيشاطرالجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطيةأهدافت
 /نوفمبر 28 فيبنجاح اليوم األول من احتفاالت البحر األبيض المتوسط اإلقليمي والرفع من مكانته، ولذلك ترحب 

. فيالمنتدىاإلقليميالخامسلالتحادمنأجاللمتوسط 2020 ،بعدالمبادرةالتيتمإطالقهافيعامتشرين الثاني
ات ثقاففعالياتثقافيةفيمناطقهمالمحليةبهدفتقويةالروابطوتعزيزالتبادلوالحواربينالتنظيممرةأخرىعلىاشجعأعضاءهتو

 واحتضان التنوع في المنطقة.
 

_____________ 


