
االتحاد من أجل المتوسط منذ إقرار خارطة الطريق:
 مزيد من االلتزام نحو تحقيق التكامل اإلقليمي



الهدف األول:

تعزيز الحوار السيايس بني الدول األعضاء

طالبت خارطة الطريق بتعزيز وتعميق الحوار السيايس مبا يعضد من فعالية األنشطة التنفيذية لألمانة العامة يف مواجهة التحديات الراهنة 

التي تواجهها املنطقة. 

برنامج طموح للتعاون اإلقليمي 

عن  املسئولني  كبار  واجتامعات  الخارجية  وزراء  اجتامعات  أسفرت 

للحوار  كمحفل  املتوسط  أجل  من  االتحاد  وموقع  دور  تعزيز 

يف  االستقرار  بتعزيز  املتصلة  للموضوعات  البناء  والنقاش  السيايس 
املنطقة.

عهد جديد من املشاركة: نتائج إقليمية متسقة مع األهداف الدولية

 االتحاد من أجل املتوسط منذ يناير ٢٠١٧:

 تزايد وترية أنشطة األمانة

اعتمد وزراء خارجية االتحاد من أجل املتوسط “خارطة الطريق” خالل املنتدى اإلقليمي الثاين لالتحاد الذي عقد يف يناير ���١ 
بربشلونة لتعزيز التعاون اإلقليمي يف منطقة البحر األبيض املتوسط، ويتزامن عقد هذا املنتدى اإلقليمي الثالث مع الذكرى 
من  االتحاد  حققه  ما  عن  املرحيل  التقرير  هذا  عرض  يتيح  مام  املتوسط،  أجل  من  االتحاد  إلطالق  العارشة  السنوية 

انجازات منذ إقرار خارطة الطريق، وكذا تحديد أولويات املستقبل. 

شكل عام ٢٠١٧ نقطة تحول يف مسار العمل األورومتوسطي، حيث قامت األمانة العامة 

بتنمية نطاق عملها عىل الصعيد الدويل من خالل إرساء وتعزيز أطر املشاركة مع 

العربية  الدول  جامعة  بينها  من  وإقليميا،  دولياً  الفاعلة  واألطراف  الهيئات  من  عدد 
األملانية  والهيئة   ،)SIDA( التنمية  مجال  يف  للتعاون  الدولية  السويدية  والوكالة   ،)LAS(

 .)OECD( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،)GIZ( للتعاون الدويل

عام  منذ  زخامً  املتحدة  األمم  ومنظومة  املتوسط  أجل  من  االتحاد  بني  التعاون  شهد  كام 

٢٠١٧، بعد حصول االتحاد عىل وضعية مراقب بالجمعية العامة لألمم املتحدة عام ٢٠١٥، 

األمم  وهيئات  وبرامج  منظامت  مع  الرشاكات  من  عدد  وتعزيز  إرساء  تم  حيث 

املتحدة يف إطار السعي للتنفيذ املشرتك لألهداف السبعة عرش للتنمية املستدامة يف 

املنطقة األورومتوسطية، حيث تم إرساء أطراً للمشاركة مع هيئة األمم املتحدة للمساواة 
 ،)UNDP( للتنمية  املتحدة  األمم  وبرنامج   ،)UN-Women( املرأة  ومتكني  الجنسني  بني 

واالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة لتغري املناخ )UNFCCC(، ومكتب األمم املتحدة لتعاون 

.)UNOSSC(  دول الجنوب-جنوب

كام عزز االتحاد من أجل املتوسط من أطر عالقاته مع رشكائه يف املنطقة األورومتوسطية، 

اإلقليمية واملحلية  املتوسط PAM، والجمعية  الربملانية لالتحاد من أجل  الجمعية  وخاصة 

التي  الحضارات ALF، والشبكات  أناليند للحوار بني  األورومتوسطية ARLEM، ومؤسسة 

تضم املجالس االقتصادية واالجتامعية والبيئية، فضالً عن عدد من رشكات القطاع الخاص 

والجامعات واملؤسسات البحثية.

حدث يف الفرتة ما بني ٢٠١٧ و ٢٠١٨ مع ٣٠
الجهات الفاعلة يف الدائرة األورومتوسطية تم تنظيم أكرث من  

االتفاق مع الوزارة األملانية االتحادية للتعاون االقتصادي 

)BMZ( والتنمية
تم توقيع البيان املشرتك يف ٥ أكتوبر ٢٠١٧

٢٠١٨-٢٠٢٠
مرشوع استشاري بقيمة ٢ مليون يورو

مجاالن رئيسيان للعمل: 

خلق فرص عمل للشباب 

تعزيز التجارة والتكامل اإلقليمي

)SIDA( االتفاق مع الوكالة السويدية للتعاون الدويل والتنمية
التوقيع عىل اتفاقية مالية متعددة السنوات يف ٢٣ يناير ٢٠١٧

٢٠١٧-٢٠٢٠
٦.٥ مليون يورو

ثالث مجاالت ذات أولوية للعمل: 
١( متكني املرأة 

٢( املياه والبيئة واالقتصاد األزرق

٣( الطاقة وتغري املناخ

تم التوقيع عىل

٢٠ اتفاقية مشاركة جديدة 
مع عدد من املنظامت الدولية واإلقليمية، من ضمنها: 

 ،OECD ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،LAS جامعة الدول العربية

والهيئة العامة ملصائد األسامك يف البحر املتوسط التابعة ملنظمة األغذية 

والزراعة GFCM-FAO، ومنظمة السياحة العاملية UNWTO، وغريها.

خالل الفرتة بني يناير ٢٠١٧ - أكتوبر ٢٠١٨

اجتامعات وزارية:٤
املياه، فاليتا ، أبريل ٢٠١٧

التنمية الحرضية املستدامة، القاهرة، مايو ٢٠١٧
تعزيز دور املرأة يف املجتمع، القاهرة، نوفمرب ٢٠١٧

التجارة، بروكسل، مارس ٢٠١٨

اجتامعات لكبار املسؤولني: ٨ 
برشلونة - بروكسل - مالطا وفيينا

تم عقد 

كام عقدت 



مساهمة أنشطة االتحاد من أجل املتوسط يف تعزيز االستقرار اإلقليمي والتنمية البرشية
دعت خارطة الطريق إىل “تعزيز العمل من أجل التنمية البرشية، وال سيام يف مجاالت متكني الشباب واملرأة”.

تنمية املرأة: تعزيز دور املرأة يف املجتمعات األورومتوسطية

تعد املساواة يف الحقوق والفرص بني الرجل واملرأة من ضمن الدعائم األساسية للتنمية الشاملة واالستقرار اإلقليمي، حيث واصل االتحاد من أجل املتوسط وضع 

املساواة بني الجنسني يف صدارة أنشطته مبا يتسق مع ما خلص إليه االجتامع الوزاري الرابع لالتحاد من أجل املتوسط حول تعزيز دور املرأة يف املجتمع الذي عقد 

يف نوفمرب ٢٠١٧ يف القاهرة )مرص(. وتشمل األنشطة الرئيسية يف هذا الصدد التعليم والتدريب املهني والصحة والنفاذ إىل أسواق العمل وريادة األعامل، وكذلك 

مشاركة املرأة يف منع التطرف وتعزيز السلم. 

للمساواة بني  املتحدة  للتنمية )UNDP( وهيئة األمم  املتحدة  برنامج األمم  باملشاركة مع  املتوسط خالل عام ٢٠١٧،  االتحاد من أجل  كام أطلق 

الجنسني ومتكني املرأة )UN-Women( ، برنامج شبكة الخرباء األورومتوسطيني ملكافحة التطرف، كام دعمت األمانة العامة مد النطاق اإلقليمي ملرشوع 
“تشكيل مواطنني مسئولني” ليشمل لبنان واألردن بعد النجاح الذي حققه املرشوع يف كل من املغرب وتونس. 

الهدف الثاين:

ضامن مستقبل أفضل للشباب يف املتوسط: التدريب والتوظيف

 .Med4jobs عملت األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط بشكل حثيث عىل تنسيق الجهود اإلقليمية يف إطار مبادرتها اإلطارية لتعزيز جهود التدريب والتوظيف

ويف هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إىل أن املبادرة تعقد مؤمترها األول لألطراف عىل هامش هذا املنتدى. هذا وقد تلقى عدد من املرشوعات املنبثقة عن تلك املبادرة 

التمويل الالزم سواء إلطالق مرشوعات جديدة أو توسيع نطاق املرشوعات القامئة بالفعل، وذلك بدعم من األمانة عىل مدار العامني املاضيني.

وستقوم األمانة بتسليط الضوء عىل تلك النتائج يف املؤمتر الدويل الرابع رفيع 

املستوى املعني بتمكني املرأة املزمع عقده خالل الفرتة ٩-١١ أكتوبر ٢٠١٨ 
يف لشبونة )الربتغال(.

كام سعت األمانة إىل تعزيز التواصل يف مجال التعليم العايل والتدريب املهني من خالل إطالق أول منتدى إقليمي حول تيسري انتقال الطالب بني دول املتوسط يف 

مايو ٢٠١٧.

يهدف مرشوع ¨تكوين مواطنني مسئولني¨ إىل املساهمة يف منع 

العنف من خالل تنفيذ منهاجية جديدة للرتبية املدنية التي تشدد عىل 

تعزيز املساواة بني الجنسني. 

مبادرة Med4Jobs بني عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨:

الدعم املايل وإطالق Generation Entrepreneur عرب مروج املرشوع  )INJAZ Al-Arab( لتطوير مهارات ريادة األعامل

)La Caixa Foundation( الدراج الشباب يف سوق العمل من خالل مروج املرشوع  INCORPORA تبني وإطالق

)UNIDO( إطالق منصة إقليمية للصناعات الحرفية والتطويرية بحوض جنوب املتوسط بالتعاون مع منظمة

تنظيم برنامج ريادة األعامل واالستثامر للمرأة يف إطار مرشوع متكني املرأة من أجل التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

)UNIDO( أفريقيا

العمل عىل إعداد املراحل املقبلة ملرشوعي HOMERe لربط خريجي الجامعات بالرشكات عرب املتوسط  ومرشوع  MedNC للتصدي لتحدي اإلدماج 

االجتامعي واملهني للشباب.

 :Women4Mediterranean
مؤمتر دويل رفيع املستوى: 

مشارك٣٠٠

للشباب،  واألدبية،  الفنية  للعروض  مساحات 

للنرشات، وللتواصل

حلقة نقاش١٢

أنشطة جانبية٦
+

مستفيد١٠٠٠ 

معلم٨٠٠

حلقة تدريبية وورش عمل٢٠

أدلة للمعلمني٤

وصلت إىل ما يزيد عن 



إنشاء منطقة أورومتوسطية للبحث العلمي والتطوير

تعزيز التكامل اإلقليمي

طالبت خارطة الطريق “مبزيد من التكامل االقتصادي االقليمي من خالل تيسري التجارة والنفاذ إىل األسواق وزيادة معدالت االستثامر املبارش، 

فضالً عن تطوير البنية التحتية والربط بينها”.

نحو تعزيز التجارة واالستثامر

عقد االجتامع العارش لوزراء تجارة االتحاد من أجل املتوسط يف مارس ٢٠١٨ يف بروكسل بهدف تحديد سبل دعم وتعزيز حركة التجارة واالستثامر يف املنطقة، 

حيث اتفق وزراء التجارة عىل رضورة العمل عىل وضع قواعد منشأ محدثة لتواكب متطلبات املرحلة الراهنة لتعزيز التجارة، كام اتفقوا عىل إنشاء مجموعة عمل 

إقليمية للتعاون يف مجال الصحة والصحة النباتية. كام أوىص وزراء التجارة بعقد منتدى األعامل لالتحاد من أجل املتوسط خالل الفرتة املقبلة.

نحو بنية تحتية أكرث ترابطاً يف املنطقة األورومتوسطية

يعد تطوير وربط شبكات البنية التحتية يف مجايل النقل والطاقة من أهم مقومات التكامل اإلقليمي، وقد حرص االتحاد من أجل املتوسط يف هذا الصدد عىل تنسيق 

جهود كافة األطراف الفاعلة يف هذين املجاليني للتعرف عىل املرشوعات اإلقليمية ذات الصلة وحشد وتعبئة التمويل الالزم لها بغية خلق منطقة أورومتوسطية أكرث 

ترابطاً.  

تم تنظيم منتدى األعامل األول يف مجال الطاقة وتغري املناخ بالقاهرة يف شهر أكتوبر ٢٠١٧، والذي تاله قيام األمانة بإطالق مبادرة االتحاد األورومتوسطي لرابطة 

األعامل يف مجال الطاقة. 

العلمي  البحث  خالل  من  التعاون  تعزيز  حول  الوزاري  االجتامع  عقد  تىل 

بتعزيز  لالتحاد  العامة  األمانة  قيام  )مالطا(  بفاليتا   ٢٠١٧ مايو  يف  والتطوير 

أنشطتها يف هذين املجالني، وخاصة بالرتكيز عىل موضوعات البيئة واملياه وتغري 

املناخ واالقتصاد األزرق. 

أجل  من  )الرشاكة   PRIMA مبادريت مع  التكامل  تحقيق  العمل عىل  تم  كام 

البحث واالبتكار يف منطقة البحر األبيض املتوسط حول النظم الغذائية واملوارد 

 BLUEMEDاملائية املستدامة والشاملة  ملجتمعات البحر األبيض املتوسط( و

األبيض  البحر  منطقة  يف  األزرق  االقتصاد  لدعم  واالبتكار  للبحث  )مبادرة 

املتوسط(، ومركز الدراسات الزراعية األورومتوسطية املتقدمة.

جمع منتدى األعامل األول للطاقة وتغري املناخ ما يزيد عن ١٥٠ مسؤول رفيع املستوى من الدول أعضاء االتحاد من أجل املتوسط وممثيل 

الرشكات الخاصة الرائدة يف هذا املجال والرشكات الناشئة يف مجال الطاقة الجديدة واملتجددة، وكذلك املؤسسات املالية الدولية ومصارف التنمية. 

٣ نتائج رئيسية:
١( مبادرة إنشاء اتحاد للرشكات ذات الصلة بالطاقة يف املنطقة األورو-متوسطية لتشجيع دور القطاع الخاص يف هذا املجال.

٢( إطالق منصة للحوار الستكشاف فرص الرشاكة بني القطاعني العام والخاص لتعزيز االستثامر يف قطاع الطاقة املتجددة.

٣( مبادرة ربط شبكة الرشكات العاملية العاملة يف مجال تحول الطاقة من أجل إعادة إنتاج وتطوير حلول مبتكرة جديدة.

الهدف الثالث:

PRIMA
١٩ دولة أورو متوسطية، 

تم تخصيص أكرث من 

٢٠٠ مليون يورو 
خالل الفرتة 

٢٠١٨ - ٢٠٢٨
يتألف اتحاد  

BLUEMED

يعمل االتحاد من أجل املتوسط عىل مد النطاق 
الجغرايف للمبادرة إىل البلدان املتوسطية غري 
التابعة لالتحاد األورويب.

من ٩ دول.  

أكتوبر ٢٠١٦ - سبتمرب ٢٠٢٠  



شهر  يف  واللوجيستيات  البحري  النقل  مؤمتر  تنظيم  تم  النقل،  مجال  ويف 

مايو ٢٠١٨ مبدينة اإلسامعيلية )مرص( مبشاركة دولية وإقليمية، حيث شهد 

املؤمتر إطالق مرشوع Translog Med الذي يهدف إىل تعزيز التكامل 

إعداد  من  االنتهاء  تم  كام  واللوجيستيات،  النقل  مجال  يف  اإلقليمي 
دراسة حول االسرتاتيجية األورومتوسطية لربط شبكات النقل.

نحو تعزيز برنامج االتحاد من أجل املتوسط للتنمية املستدامة

يتصدر االتحاد من أجل املتوسط  طليعة الجهود الرامية إىل مكافحة اآلثار الضارة لتغري املناخ يف املنطقة األورومتوسطية، حيث عززت األمانة العامة نهجها الشامل 

عىل مستوى متعدد القطاعات لتعزيز التنمية املستدامة، ال سيام من خالل جداول األعامل الطموحة التي اعتمدت يف أعقاب املؤمترات الوزارية حول املياه 
والتنمية الحرضية املستدامة يف أبريل ومايو ٢٠١٧.

عقدت األمانة العامة يف نوفمرب ٢٠١٧ مبدينة نابويل )إيطاليا( املؤمتر األورومتوسطي األول للمنخرطني يف أنشطة االقتصاد األزرق بغية الحفاظ عىل البحر األبيض 

املتوسط ووتعزيز النمو االقتصادي واالجتامعي والتنمية يف املنطقة، كام أطلقت السكرتارية، بالتعاون مع جامعة سيينا ورشكاء آخرين، مرشوعاً للتخلص من النفايات 

  .Interreg MED البالستيكية للحد من التلوث البحري يف املنطقة والقضاء عليه بتمويل قدره ٥ ماليني يورو من برنامج االتحاد األورويب

بتغري  الصلة  ذات  املرشوعات  متويل  وضع  عن  األوىل  الدراسة  إعداد  األمانة  أنهت  كام 

الثالث والعرشين COP23 يف  املنطقة، والتي تم نرشها خالل مؤمتر األطراف  املناخ يف 

نوفمرب ٢٠١٧ يف بون، وسوف يتم تقديم تحديث حوال الدراسة يف مؤمتر األطراف القادم 

التقييم نصف السنوي للجنة األمم املتحدة  يف كاتوفيتيش )بولندا( للمساهمة يف تقرير 

االقتصادية ألوروبا UNFCCC بشأن تدفقات التمويل الخاص بتغري املناخ.

تم إنشاء محافل الطاقة الثالث لالتحاد من أجل املتوسط مبوجب اإلعالن الوزاري للطاقة الصادر يف ديسمرب ٢٠١٦، 

وتم إطالق تلك املحافل الحقاً عام ٢٠١٧.

محفل الغاز

محفل سوق 

الكهرباء اإلقليمي 

محفل الطاقة 

املتجددة وكفاءة 

الطاقة

التقدم عىل صعيد مرشوعات االتحاد من أجل املتوسط: مرشوعات وطنية ذات آثار إقليمية.

حققت العديد من املرشوعات التي تبنتها األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط تقدماً كبرياً منذ إقرار خارطة الطريق، ويأيت عىل رأس تلك املرشوعات 

مرشوع الجامعة األورومتوسطية مبدينة فاس )املغرب(، ومرشوع محطة تحلية املياه بقطاع غزة )فلسطني(. 

حصلت الجامعة األورومتوسطية يف فاس، بدعم من األمانة العامة، عىل قرض بقيمة ٧٠ مليون يورو من البنك األورويب لالستثامر خالل عام ٢٠١٧ إلنشاء مبنى 

جامعي جديد.

كام أحرز أكرب مرشوعات البنية التحتية يف قطاع غزة تقدماً كبرياً، حيث تعهد املانحني الدوليني خالل املؤمتر الذي نظمته األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط 

بالتنسيق مع املفوضية األوروبية بتقديم متويل يقدر بـ٤٥٦ مليون يورو ملرشوع محطة تحلية املياه يف غزة، مام يشكل حوايل ٨٠٪ من إجاميل تكلفة املرشوع.

مؤمتر املنخرطني يف أنشطة االقتصاد األزرق

مشارك٤٠٠

GFCM-FAO  التوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع

ورشة عمل ١٢

١٢٥ B2B

إطالق مركزاملعلومات االفرتايض

Translog Med
)European School for Short Sea Shipping(

تعزيز التكامل اإلقليمي ، وتحسني األداء املهني ، 
وتعزيز فرص التوظيف واملساواة بني الجنسني يف 

قطاع النقل والخدمات اللوجستية
٧ دول -  ١.٥ مليون يورو - ٢٠٢٢/٢٠١٧



تعزيز قدرات األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط 

طالب وزراء الخارجية بتطوير قدرات األمانة العامة عىل تنفيذ أنشطة ملموسة وفقاً لواليتها، وذلك ملواكبة النمو املطرد يف أنشطة األمانة 

العامة.

تقييم حالة التكامل اإلقليمي يف املتوسط

قام وزراء الخارجية بتكليف األمانة العامة لالتحاد من أجل املتوسط بإعداد تقييم للوضعية الراهنة للتكامل اإلقليمي وفقاً ملجموعة من مؤرشات اآلداء، ومن املرتقب 

تقديم النتائج األولية أمام كبار مسئويل االتحاد بنهاية العام الحايل. 

والية تنفيذية فاعلة 

يعد تبني االتحاد من أجل املتوسط للمرشوعات اإلقليمية –بإجامع الدول األعضاء– يف صميم أنشطة األمانة العامة. ويف ضوء زيادة عدد املرشوعات التي تبناها 

االتحاد لتبلغ 54 مرشوع إىل حينه، أقر كبار املسئولني خالل اجتامعهم األخري املرشوع الذي أعدته األمانة  لتحديث معايري اختيار املرشوعات التي يتبناها االتحاد 

من أجل املتوسط، وذلك لجعل العملية أكرث وضوحاً، وتأثرياً، وفعالية سواء للقامئني عىل املرشوع أو لرشكاء التمويل. 

تعزيز فعالية األمانة العامة

أقر كبار مسئويل االتحاد من أجل املتوسط أول حزمة رئيسية لإلصالح اإلداري باألمانة العامة منذ عام ٢٠١١، حيث تم إقرار مدونة السلوك الوظيفي وسياستي 

مكافحة الفساد ومكافحة االحتيال.

 UEMF محطة تحلية المياه في غزةالجامعة األورومتوسطية في فاس

األرقام الرئسية:

الهدف الرابع:

٧٠٠

٦٥٠

٪٨٠

٪٢٠

٢٦

طالب من ضفتي البحر األبيض املتوسط وأفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى يف عام ٢٠٢٤

من األساتذة والباحثني واملوظفني الفنيني واإلداريني 

املؤهلني تأهيالً عالياً

يف  الجامعية  التبادالت  يف  يشاركون  الطالب  من 

الخارج

أو  منح دراسية جزئية  الطالب يحصلون عىل  من 

كاملة

هكتار من الحرم الجامعي صديق للبيئة
)eco-campus( 

من املياه غري صالحة ٩٥٪
للرشب يف قطاع غزة

إن إنشاء محطة لتحلية املياه بقدرة انتاج سنوية تبلغ

٢ مليون فلسطيني.

مرت مكعب من املياه الصالحة للرشب سيساعد ٥٥ مليون 
عىل مواجهة نقص املياه الذي يعاين منه أكرث من



ماذا بعد املنتدى اإلقليمي الثالث؟

بشكل دؤوب  المتوسط  أجل  لالتحاد من  العامة  األمانة  سعت 
مجاالت  عدة  في  اإلقليمي  للتعاون  راسخة  أطر  بناء  على 
واالقتصاد  المناخ  وتغير  والطاقة  والبيئة  كالنقل  استراتيجية 

األزرق والتعاون الصناعي.

كما تعكف األمانة حالياً على استكشاف مجاالت جديدة للعمل 
لعام  الطريق  بموجب خارطة  لها  الممنوحة  الوالية  إطار  في 

٢٠١٧، والتي يأتي من ضمنها المجاالت التالية:

الهجرة والتنمية
من  هاماً  جزًء  تشكل  الهجرة  موضوعات  أن  على  الوزراء  اتفق 
الحوار السياسي داخل االتحاد من أجل المتوسط، وأنه ينبغي العمل 
على حشد أنشطة ومنهاجية عمل وكذا األدوات المتاحة لالتحاد من 
أجل اإلسهام في الجهود التي تبذل في هذا المجال. وقد قام االتحاد 
خطة  لتطوير  الملف  بهذا  معنية  سفيرة  بتعيين  المتوسط  أجل  من 

عمل لألعوام المقبلة.

السياحة
طالب الوزراء بقيام األمانة العامة باستخدام دورها كمحفل إقليمي 
لتنسيق وترويج مبادرات ملموسة ومشروعات تتعلق بالسياحة في 
إطار أنشطة االتحاد من أجل المتوسط، وقد عيّن االتحاد من أجل 
المتوسط مبعوث خاصا مسؤوال عن ذلك القطاع، وذلك لتقييم أثر 
أنشطة االتحاد من أجل المتوسط في مجال السياحة وإمكانية تبنيه 
لعدد من المشروعات في هذا الصدد. كما يجري اإلعداد الجتماع 

الخبراء الفنيين.
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