
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان صحفي

 

 بنكيةمؤسسة الدولية مع  المنظمةتوقعه األول الذي  تحالفال 

 

 

يدفعان " الكايشا" البنكيةمؤسسة الومن أجل المتوسط تحاد اال
  األورومتوسطيةفي المنطقة االقتصادية االجتماعية والتنمية عجلة 

 

  رئيس المؤسسة البنكية ، مع فتح هللا السجلماسي، السيد من أجل المتوسطتحاد لالاألمين العام وقع

مشاريع االجتماعية واالقتصادية ال دعملاستراتيجي  فاقية تحالفاتيه، على إيسيدرو فين"الكايشا"، السيد 

   .في بلدان البحر األبيض المتوسط

  االجتماعي من خالل التنمية الحضرية  الترابطالشباب والنساء وتعزيز  االتفاقية توظيفتشمل أهداف

  المستدامة.

  على من أجل المتوسط تحاد لالاستراتيجيا  تحالفا  "هذا االتفاق يمثل أكد السيد فتح هللا السجلماسي أن

بما يتماشى مع  في المنطقة األورومتوسطية التنمية االجتماعية واالقتصادية مبادرات دعم مستوى

 خبرةمين العام للمنظمة الدولية األ من. وث"من أجل المتوسطتحاد لال الشاملةاالستراتيجية مع التحديات و

باقي  نحوللعمل معا من برشلونة كبيرةفرصة "في مشاريع التعاون وسلط الضوء على  شا"الكاي"مؤسسة 

 .بلدان حوض المتوسط"

 

من أجل المتوسط، السيد فتح هللا تحاد لالع األمين العام وق   – .3102 تشرين األول/أكتوبر 32برشلونة، في 

يهدف إلى العمل استراتيجي  تحالفالسجلماسي، مع رئيس المؤسسة البنكية "الكايشا"، السيد إيسيدرو فينيه، على 

 .لدان البحر األبيض المتوسطالمشاريع االجتماعية واالقتصادية في ب دعمالمشترك من أجل 

لتعزيز مختلف ، توقعه المنظمة الدولية مع مؤسسة بنكية الذي الذي يعد األول من نوعهاالتفاق، يسعى هذا و

ويعد التدريب، واإلدماج في سوق  وتركيا وغيرها. ،وتونس ،مثل المغرب ،المبادرات في دول جنوب المتوسط

 .لهذا التحالف مجاالت العمل ذات األولوية بالنسبةوتعزيز روح المبادرة بين النساء والشباب واحداً من العمل 

االجتماعي والتدخل في مختلف مدن  رابطالت، لتنمية الحضرية المستدامةافي مجال  وسيدعم هذا االتفاق أيضا،

 البحر األبيض المتوسط.

 مستوى على من أجل المتوسطتحاد لالاستراتيجيا  تحالفاً "هذا االتفاق يمثل  أن أكد السيد فتح هللا السجلماسيو

مع في المنطقة األورومتوسطية بما يتماشى مع التحديات و التنمية االجتماعية واالقتصادية مبادرات دعم



 

 

 

 

 

 

ن  ."من أجل المتوسطتحاد لالاالستراتيجية الشاملة  األمين العام للمنظمة الدولية تجربة مؤسسة "الكايشا" في وثم 

 ."باقي بلدان حوض المتوسط نحو"فرصة كبيرة للعمل معا من برشلونةمشاريع التعاون وسلط الضوء على 

تطغى عليه "هناك حاجة ماسة، في عالم أن رئيس المؤسسة البنكية "الكايشا"، ، إيسيدرو فينيهوأوضح السيد 

 .ترابطةوممجتمعات عادلة  لبناءالتاريخي بين بلدان البحر األبيض المتوسط  االرتباطزيز إلى تع ،ظاهرة العولمة

 .ط"من أجل المتوستحاد االومن هنا تأتي أهمية شراكتنا مع افر الجهود، ضإال بتهذا الهدف وال يمكن تحقيق 

وفي هذا  األورومتوسطية. للتنميةا" ش"الكايمؤسسة أيضا دعم من أجل المتوسط تحاد الاويؤكد التعاون مع 

في مكانة المتوسط  منحإلى هدف يهي تحالف و ،منذ العام الماضي رابطة المتوسطتدعم المؤسسة  السياق،

إلى تشجيع دف ويه ، وتونس وتركيا.ومصر ، والمغرب،مؤسسات من فرنسامع  بالتعاوناالقتصاد العالمي، 

من أجل إعطاء المنطقة مكانة اقتصادية،  منطقة البحر األبيض المتوسطالتعاون االجتماعي واالقتصادي في 

 في عالم تسوده العولمة.وتجارية واجتماعية أفضل 

 :فيما يلي بعض العوامل التنافسية التي تفسر أهمية تعزيز التعاون بين بلدان البحر األبيض المتوسطو

. مليون نسمة 657نحو  االتحاد من أجل المتوسط بلدانعدد سكان  بلغي .الديموغرافيا والموارد البشرية 

حتاج إلى ي( نسمة مليون 062فإن الساحل الجنوبي والشرقي للمتوسط )البنك الدولي،  وحسب معطيات

توفير آفاق مهنية لألجيال رغب في ي انذا كإ 0202 مليون منصب شغل في أفق 70خلق أكثر من 

 .تاريخهفي  األكبر عدداً  الشابة

أهمية النقل البحري، استعاد المتوسط مع في إطار اقتصاد يتسم بالعولمة و المميز. راتيجياالست وضعه 

 دوره المحوري باعتباره حلقة وصل بين ثالث قارات.

 ن احتياطياتم %5,8من احتياطيات النفط العالمية و %5,5 في منطقة اليوروتوجد ) ثرواته الطبيعية 

 لطاقة في العالم.ل عبورأهم منطقة  المتوسط جعل منت( وقربه من احتياطيات النفط والغاز، الغاز

االقتصادات ، وةمتقدمالوالبلدان ذات التكنولوجيا المتوسطة و ،األسواق الناضجة والناشئةالجمع بين  

الضفتين الشمالية تكامل كبير بين وينطوي ذلك على  .اليد العاملةرؤوس األموال وثافة بكلتي تتسم ا

 .والجنوبية للبحر األبيض المتوسط

في عملية التحول السياسي  الجديدة من الشباب والنساءقيادات ال بفضلمجتمع مدني ديناميكي،  

 واالجتماعي الكامل.

 
 

 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن



 

 

 

 

 

 

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 حيث ينضوي تحت لوائه ،األبيض المتوسطالبحر معنية 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 8050في برشلونة عام  تي أنشئتتركز 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 ل مراحلطوا للمشاروعات الجهات الداعمةلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي
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