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 اإلقليمي االقتصادي االندماجالمتوسط: نحو تعزيز  غرب دولل الثاني االقتصاديالمنتدى 

 

  ممثلين رفيعي المستوى معن شركات المعمال واأل من قادة 044جمع بين أكثر من  حيثلشبونة في انعقد المنتدى

اقتصادية من كل من الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال مؤسسات وكبرى 

 وإسبانيا وتونس.
 

  والتي خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى الكلمة الرئيسيةوقد ألقى نائب رئيس الوزراء البرتغالي باولو بورتاس ،

فيها معلى دمعم البرتغال الكامل لتلك العملية الديناميكية والفعالة، وشّدد معلى أهمية دور االتحاد من أجل أكد 

 المتوسط في تدمعيمها.

 
 

 

لشبونة. وقد جمع هذا في ( 5+5 غرب المتوسط )حوار دولانعقد المنتدى االقتصادي الثاني ل .1420 /أيارمايو 12، برشلونة

عمال وممثيين رفيعي المتتوى عن رركا  األ رواد حيث اجتمع 5+5من عشر دول من حوار مشارك  044الحدث أكثر من 

المتوسط. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار وتقوية التعاون االقتصادي بين  دول غربمن كبرى وجمعيا  أرباب األعمال 

 بيدان اإلقييم.

 

 هايهي الم ستراتيجيةامنتدى والذي يتمحور حول أربع ركائز هو الموضوع األساسي لهذا ال ةالمتتدام يةنمتوباعتبار أن ال

 فيوالبيئة والبنية التحتية والتمويل فقد وفر المنتدى متاحة ليتفكير والنقاش حول التحديا  االقتصادية لكل بيد وفرص التعاون 

 مشتركة. أو مبادرا  مشاريع

 

: تجيماسيالتحاد من اجل المتوسط التيد فتح هللا مين العام لالوخالل الجيتة االفتتاحية، وفي خطاب موجه ليجمهور، قال األ

 واالستناد التنتيقية الجهود تشجيع خالل من اإلقييمي االندماج لتعزيز تشغييية منصة اليوم المتوسط أجل من تحاداال يمثل"

 5+5 حوار يمثل  الخصوص هذا وفي. بينها فيما وكذلك اإلقييم في لمعنيةااألطراف و والمؤستا  الحكوما  مع التآزر عيى

وكذلك فقد أرار التيد التجيماسي إلى  ".رامل متوسطي لهدف طبيعية بصفة اأعماله تتتجيب يتال التعاون لخطة تعزيزا

في إطار االتفاقية التي تم توقيعها بين جمعيا  التوظيف العشر خالل  5+5األعمال الخاص بمجموعة  أهمية إطالق مجيس

 .3402الذي انعقد في برريونة في أكتوبر لعام  المنتدى االقتصادي

 

تحاد ، وأمانة اال5+5 حوارلقد تم تنظيم هذا الحدث بصفة مشتركة بين البرتغال وموريتانيا، باعتبارهما يشتركان في رئاسة 

لقد انعقد  الدورة و .(AIP)المؤسسة الصناعية البرتغالية ( وAICEP) واالستثمارليتجارة  البرتغاليةمن أجل المتوسط، والوكالة 

تحاد من الالمقر الرئيتي لفي  3402تشرين األول الماضي /غرب المتوسط في رهر أكتوبر دولل االقتصاديدى تاألولى ليمن

اإلقييمي وربه اإلقييمي لشرط أساسي  التعاون"أن  تحاد من أجل المتوسطبرريونة. وقد أكد األمين العام لالفي أجل المتوسط 

وبعد مرور سبعة أرهر ليدورة األولى ليمنتدى  التي عيينا مواجهتها. اليوم، االقتصاديةتتدامة ومتتقة ليتحديا  لتوفير إجابة م

 " .نجد أنفتنا هنا في لشبونة لدعم المتار ولتوفير إجابة إقييمية  رامية ومنّتقة

 
 Speech by Fathallah Sijilmassi, Secretary General of the Union for the Mediterranean 

 

 

 

 

 

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2014/05/Speech-SG-Forum-économique-du-Dialogue-5+5.pdf
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 5+5 حوار حول

تعزيز العالقا  والتعاون بين البيدان األوروبية ودول كان هدفه األساسي دى ربه إقييمي غير رسمي تفي إطار من 0994بصفة رسمية في روما سنة  5+5تّم إطالق حوار 

من المؤتمرا  عيى متتوى رفيع والتي تضمنت متائل إقييمية مثل الهجرة والدفاع والنقل والتياحة  تم عقد المزيدتحاد المغرب العربي حديث الوالدة. ومنذ ذلك الحين ا

والمغرب والبرتغال  وموريتانيا البيدان التالية: الجزائر وفرنتا وإيطاليا وليبيا ومالطا 5+5يضم حوار  لمتائل البيئية والطاقة المتجددة وغيرها من المتائل.والتعييم أو ا

 وإسبانيا وتونس.

 

 
 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 حيث ينضوي تحت لوائه ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   51األوروبي و

مجاالت شتى ال، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون اإلقليمي في 8252في برشلونة عام  تئي أنشتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء بتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

 مرورا  بالتخطيط المشروع، تنفيذ ووصوال  إلى التقنية بدءا  بالمساعدة كل مشروع، دورة طوال مراحل للمشاروعات اعمةالجهات الدلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي

صال  :االت
media@ufmsecretariat.org 

 (+34) 935 214 198  

www.ufmsecretariat.org 

  

 

The UfM Secretariat is  

co-funded by the European Union 


