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 األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط تكثف مشاوراتها في البرلمان األوروبي لتعزيز التعاون اإلقليمي في المنطقة األورومتوسطية 

  وفد من األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط يتبادل الرؤى مع أعضاء المفوضية والبرلمان األوروبيين في ستراسبورغ

في عملية االستعراض الجارية لسياسة الجوار من أجل المتوسط على هامش الجلسة العامة بشأن الدور المحوري لالتحاد 

 .  األوروبية

 

 ل المتوسط فتح هللا السجلماسي يجري مباحثات مع أعضاء المفوضية األوروبية ورؤساء اللجان األمين العام لالتحاد من أج

 .  بالبرلمان األوروبي ورؤساء الوفود ورؤساء أهم األحزاب السياسية باالتحاد األوروبي

 
المتوسط، بقيادة األمين العام فتح  أجرى وفد رفيع المستوى من األمانة العامة لالتحاد من أجل .2015شباط /فبراير 12ستراسبورغ، 

مباحثات مع أعضاء المفوضية األوروبية والبرلمان األوروبي على هامش الجلسة العامة للبرلمان األوروبي المنعقدة في  هللا السجلماسي

 . ستراسبورغ لتعزيز التعاون اإلقليمي في المنطقة األورومتوسطية

، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي ونائبة رئيس فيديريكا موغيرينياالجتماع الذي ُعقد أمس مع وبعد 

، مفوض االتحاد األوروبي لسياسة الجوار األوروبية يوهانس هانالمفوضية األوروبية، أجرى األمين العام السجلماسي مباحثات مع 

وقد عرض أهم إنجازات األمانة العامة وسلط الضوء . اد األوروبي، مفوضة التجارة في االتحسيسيليا مالمسترومومفاوضات التوسع، و

كما ناقشوا باإلضافة إلى ذلك الدور المحوري لالتحاد من أجل المتوسط في إطار عملية . المنتظر في المستقبل لمنظمةدور اعلى 

 . األورومتوسطيالتحديات والفرص الراهنة في مجال التعاون فضالً عن  ،استعراض سياسة الجوار األوروبية

، رئيس إلمر بروك ، بمن فيهمكما نوقشت هذه الموضوعات أيضاً على نطاق واسع مع رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية األوروبية

، رئيس لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، كلود مواريس، رئيس لجنة الموازنة، وجان أرتويلجنة الشؤون الخارجية، و

، نائب رئيس لجنة البيئة والصحة العامة وسالمة جيل بارنيو، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وإيراتشي غارثياو

 .  الغذاء

دلفين بوريون، والممثلة من أجل المتوسط الذي ضم أيضاً نائبة أمين عام االتحاد  -عالوة على ذلك، تبادل وفد االتحاد من أجل المتوسط 

وجهات النظر حول الشراكة األورومتوسطية واالتحاد من  -اصة لالتحاد أنا تيرون، ومستشار األمين العام لالتحاد صدقي العموش الخ

، والديمقراطيين لالشتراكيين التقدمي التحالف، نائب رئيس فيكتور بوستيرانو: مبينهمن  مسؤولين رفيعي المستوىأجل المتوسط مع 

، المكلف بالعالقات مع المغرب العربي أنطونيو بانزيريرئيس الفريق العامل بالحزب الشعبي األوروبي، ونائبة ، وماريا غابرييل

، عضو فنسنت بيلون، رئيس وفد البرلمان األفريقي، ومايكل غالر، واألوروبي الجوار صك، مقرر إدوارد كوكانبالبرلمان األوروبي، و

، عضوة لجنة الرقابة إينيس أياالمتوسط وعضو الوفد لشؤون العالقات مع بلدان المغرب العربي، والجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل ال

  .على الموازنة

، وتتيح عملية االستعراض الجارية لسياسة الجوار األوروبية، باإلضافة إلى االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لعملية برشلونة هذا العام

للتعامل مع التحديات  إقليمي ىومنتدفرصة لمزيد من التعزيز لدور االتحاد من أجل المتوسط كمؤسسة رئيسة للحوار الشامل للجميع 

 .الفرص الراهنة في المنطقةو

 

 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

 15في االتحاد األوروبي و دولة عضو 28) بلدا   43 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  

مجاالت مثل الطاقة شتى ال، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون اإلقليمي في 2010في برشلونة عام  تي أنشئتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
لمساعدة  ينتعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء األورومتوسطيبتعمل األمانة العامة و والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

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

 االتصال:
aeou@airatereea@eu@a.dem 

http://ufmsecretariat.org/ar/hr-mogherini-and-sg-sijilmassi-discuss-the-key-role-of-the-ufm-in-strengthening-regional-cooperation-in-the-euro-mediterranean-region/
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