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 مشروعات جديدة يعتمدها االتحاد من أجل المتوسط ةخمس: التركيز على التعاون اإلقليمي

 اجتماع كبار مسؤولي البلدان األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط للمرة السادسة هذا العام في برشلونة .

والتنمية عمال مشروعات جديدة تشجع صالحية الشباب للتوظيف وإيجاد فرص عمل وريادة األ خمسةاعتماد 

 .إدارة المياهشفافية والحضرية المستدامة 

 

  كبار مسؤولي االتحاد من أجل المتوسط يوافقون باإلجماع على تجديد والية فتح هللا السجلماسي كأمين عام

 .لالتحاد من أجل المتوسط لفترة ثانية مدتها ثالث سنوات

 

لي البلدان األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط على تبني وافق كبار مسؤو. 4102كانون األول /ديسمبر 5برشلونة، 

كانون األول /ديسمبر 4مشروعات إقليمية جديدة خالل اجتماع كبار المسؤولين السادس هذا العام والذي عقد في  خمس

إلى ذلك، باإلضافة . (انظر نبذة موجزة عن كل مشروع أدناه)في مقر أمانة االتحاد من أجل المتوسط في برشلونة  4104

 .مستقبالً من جانب االتحاد يف وريادة األعمال بغرض اعتمادهصالحية الشباب للتوظب آخر معني قُّدم مشروع

تطوير وتسريع مشروعات االتحاد التي هي رهن التنفيذ، حيث وصل عدد المشروعات التي اعتمدها  4104وشهد عام 

مشروع قيد الدراسة حالياً من جانب األمانة العامة لالتحاد في  011مشروعاً وهناك نحو  49االتحاد من أجل المتوسط إلى 

 .محاولة لتقوية التعاون التشغيلي وتوفير حلول لمختلف التحديات االقتصادية االجتماعية في المنطقة

والبيئة وتغير  التعاون الصناعيأيضاً عقد ثالثة اجتماعات لوزراء االتحاد من أجل المتوسط بشأن  4104كما شهد عام 

عالوة على ذلك، نظمت . أيلول على الترتيب/سبتمبر 11أيار و/ايوم 01شباط و/فبراير 09في  واالقتصاد الرقمي المناخ

األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط مؤتمرين رفيعي المستوى كإجراءين مباشرين للمتابعة في أعقاب االجتماعات 

المؤتمر رفيع المستوى لالتحاد من أجل المتوسط حول تمكين المرأة اجتماعياً فقد ُعقد . 4101الوزارية التي عقدت في 

آذار في برشلونة بهدف التعرف على مبادرات ومشروعات التعاون اإلقليمي في مجال تمكين /مارس 42في  واقتصادياً 

 ةبراعالسط حول تمويل شبكة النقل مؤتمر رفيع المستوى لالتحاد من أجل المتووسوف ُيعقد . المرأة واعتمادها المرتقب

 .كانون األول في روما/ديسمبر 01في المزمع إقامتها في المستقبل  المتوسطلمنطقة البحر األبيض 

وقد أثنى كبار مسؤولي البلدان األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط على جهود األمانة العامة لالتحاد وإنجازاتها في 

 . 4102عتمدوا برنامج عمل األمانة العامة وميزانيتها لعام تشجيع التعاون اإلقليمي وا

كما وافق كبار مسؤولي االتحاد من أجل المتوسط باإلجماع على تجديد والية فتح هللا السجلماسي كأمين عام لالتحاد من أجل 

 . المتوسط لثالث سنوات إضافية

 :لتي اعتمدها االتحادة الجديدة اخمسنبذة موجزة عن المشروعات ال -ملحوظة للمحررين 

  إلى مساندة إنشاء شبكة ريادة أعمال لجمعيات األعمال في  "شبكة ريادة األعمال المتوسطية"مشروع يسعى

 .المغرب وتونس بغرض تقديم اإلرشاد ألصحاب المشروعات الجديدة الذين يبشرون بأن يكونوا رواد أعمال

شروع، لتقديم اإلرشاد شخصياً لرواد األعمال الجدد في وسيتطوع رواد األعمال المتمرسون، من خالل هذا الم

كما سيتم أيضاً توفير الدعم المالي من خالل قروض بال . لقاءات شهرية خالل السنتين إلى الثالث سنوات األولى

ويتوقع أن تساهم . سنوات، مما يسمح لرواد األعمال بزيادة رأسمالهم األصلي 2ضمان ودون فائدة تسدد على 

سنوات من  1فرصة عمل جديدة بعد  1111، وتوفير 4102شركة بحلول  421الجمعيات في إنشاء أكثر من 

تروج لنموذج هذا المشروع شبكة ريادة األعمال . سنوات من التشغيل 2فرصة عمل بعد  2111التشغيل، ونحو 

ألف فرصة  21شركة وإيجاد نحو  2211إنشاء  الدولية، وقد أثبت هذا النموذج نجاحه في فرنسا حيث ساهم في

 .عمل من إطالقه

http://ufmsecretariat.org/ar/union-for-the-mediterranean-ufm-ministerial-meeting-on-industrial-cooperation-takes-place-in-brussels/
http://ufmsecretariat.org/ar/euro-mediterranean-cooperation-on-environment-and-climate-change-ufm-holds-ministerial-meeting-in-athens/
http://ufmsecretariat.org/ar/euro-mediterranean-cooperation-on-environment-and-climate-change-ufm-holds-ministerial-meeting-in-athens/
http://ufmsecretariat.org/ar/euro-mediterranean-cooperation-on-environment-and-climate-change-ufm-holds-ministerial-meeting-in-athens/
http://ufmsecretariat.org/ar/union-for-the-mediterranean-ufm-ministers-in-charge-of-the-digital-economy-launch-new-digital-cooperation-initiatives/
http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/
http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/
http://ufmsecretariat.org/ar/women-empowerment-conference/
http://ufmsecretariat.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
http://ufmsecretariat.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/


 

 

  بيان صحفي

 

 

 "برنامج معتمد يشجع الدمج االجتماعي والمهني للشباب المستبعد حالياً من  "الشبكة المتوسطية للفرصة الجديدة

سوق العمل، وتحديداً الطالب الذين تسربوا من الدراسة والخريجون العاطلون، مع تركيز خاص على المرأة 

ويستند هذا المشروع إلى . وسيتم تنفيذ المرحلة األولى من المشروع في المغرب وتونس والجزائر %(.21)

ويروج للمشروع مكتب التعاون . التعليمي مدارس الفرصة الثانيةنموذج تدريبي مبتكر مستوحى من نموذج 

البحر األبيض المتوسط والشرق األوسط، بالشراكة مع مدرسة الفرصة الثانية في مارسيليا  ةلمنطقاالقتصادي 

 .للتنمية الفرنسية الوكالةو

 

   إلى إنشاء برنامج مبتكر للتدريب " التنفيذيين المتوسطيينالمدراء فرصة رفيعة الستقطاب "مشروع يسعى
دان متوسطية وشركات مستهدفة ذات آفاق تطور في منطقة الداخلي الدولي لشباب الخريجين المتميزين في تسعة بل

وهو يهدف، على نحو أكثر تحديداً، إلى توفير مناصب وظيفية أولى ذات شأن لهؤالء الخريجين من  .المتوسط
وسيستهدف المشروع في البداية خريجي بلدان . خالل االتصال المباشر بأصحاب العمل المحليين والخبرة الداخلية

ب المتوسط وسيتم تنفيذه في الجزائر ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان وأسبانيا والمغرب منطقة جنو
 .وتروج له الشبكة المتوسطية لمدارس الهندسة. وتونس

 

 "هو أحد المشروعات االثنى عشر الرائدة التي تم اختيارها خالل مرحلة اختيار المشروعات  ا"صفاقس تبرور

لمشروعات الحضرية في المتوسط. وتعد صفاقس أهم مدينة صناعية وتجارية في جنوب الخاصة بمبادرة تمويل ا

تونس، وتقع على ساحل البحر المتوسط. وقد عانت المدينة من معدالت تلوث مرتفعة بما حال دون جهود تنمية 

هكتار  024خلق المدينة. وعقب إزالة التلوث بالساحل الشمالي للمدينة، يشمل المشروع إعادة إعمار شواطئها و

 من األرض لتوسيع رقعة المدينة. المشروع ُمقدم من قبل السلطات التونسية المحلية والوطنية.

 

 

 "يهدف هذا المشروع الذي يروج له معهد ستوكهولم  ."نزاهة المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ة المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الدولي للمياه إلى تحسين ممارسات الشفافية والمساءلة في إدار

بمعالجة سوء هياكل الحوكمة، والطلب العالي على المياه وتدني مستويات الثقة بين مختلف األطراف التي تتقاسم 

مورد المياه ذاته، ومحدودية اآلليات المؤسساتية لتطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه، وهو ما يفضي إلى 

أعوام في األردن ولبنان والمغرب  4وسيتم تنفيذ المرحلة األولى على مدى . جهاد مائي مزمن في المنطقةإ

 .وفلسطين وتونس

 
 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  ولة عضود 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 في8252في 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 وال  إلىووص التقنية بدءا  بالمساعدة كل مشروع، دورة طوال مراحل للمشاروعات الجهات الداعمةلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي
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