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  من أجل المتوسط: تحادلإلالحوار اإلقليمي 

  البحر األبيض المتوسط منطقة في  ةولويلقضايا ذات األل ةمشترك نظرة

  2019 و/ أيارماي 23-22، برشلونة

  

 :تقديم

والتنمية في الميدان  منظمة التعاونو ل في منطقه البحر األبيض المتوسطسيما: مركز التكام، ال االتحاد من أجل المتوسط وشركاءهينظم 
، بالمنطقة األورومتوسطية ممثلي المجتمع المدني إقليميا يجمعحوارا  األمم المتحدة للسكان، وكذلك صندوقليند  مؤسسه آناو االقتصادي

 في منطقه البحر األبيض المتوسط. ةت االولويالراهنة ذا ومناقشة القضايااآلراء لتبادل 

مشارك  100 ياختيار حوالمن أجل ح وشبكاته للترشنظمات المجتمع المدني ختلف مم ةمن أجل المتوسط وشركاءه دعو تحاداال وبهذا يسر
، البحر األبيض المتوسطة منطقفي  القضايأبرز ابرنامج حول صياغة في ساهمة لمقصد ا ،من الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط

  :ضاياق خاصة

 والقدرة التنافسية االقتصاد ،  
 الطاقة ،  
 التنمية المستدامة، و البيئة  
 ةنطقة األورومتوسطيات في الميتمكين النساء والفت  .  

 اإلطار:

 في المائة بحلول 18من  بأكثر هذه النسبةزيادة  ومن المتوقعفي المائة من السكان  60حوالي  ةمتوسطيفي المنطقة األورويشكل الشباب 

يلعب دورا هاما في تعزيز النمو حيث  ةمتوسطيفي المنطقة األورو ةقرار والتنميالستا عواملأحد أهم الشباب تمكين  يعتبر .2020 سنة
لف صيغها تعد جد بمخت اإلقليمية النشطة في المبادالت ة الشبابالرفاه االجتماعي. كما ان مشاركتحقيق  المساهمة فيووالحد من الفقر 

م المشتركة التي يسعى االتحاد من أجل المتوسط والمنظمات الشريكة في تنظيم نشر القيل فاعلينسفراء حيث يعتبر الشباب بمثابة ضرورية، 
  .بحر األبيض المتوسطلل يةجنوبالالشمالية وى مستوى الضفتين هذا الحوار إلى تعزيزها عل

 عدة إجراءاتتفعيل  اللخ منوذلك بصناع القرار  مجتمع المدنيال ذي يجمعالمشترك الهدف ال وإدماج الشباب شراكا يمثل، جانب آخرمن 
 لإلبداع واالبتكار اومصدر للتغييرفاعلة عوامل والناشطين في المجتمع المدني يشكلون موردا كبيرا  خصوصا ، فان الشبابالتاليبميدانية. 

في مهما  والمجتمع المدني بالشبا دوريظل كما . وتفعيل القراراتنخراط التام في اتخاد تتيح لهم المشاركة الكاملة واال ظروفما دامت ال
 .أو في االستجابة الحتياجات المجتمعات المحليةالمتعلقة بالمناخ  وتفعيل اإلجراءاتاتخاد أو  خلق فرص العمل

: فخريطة الطريق التي اعتمدتها الدول األعضاء االستراتيجية االقليمية لالتحاد من أجل المتوسط بقلبالشباب يمكن اعتبار ، اإلطار وفي هذا
. وقد ة للجميعشاملالمجتمعات التعزيز االستقرار والتنمية وتعزيز  علىالشباب  ةقدر على، تركز 2017في كانون الثاني/يناير  43 ال

علة الجهات الفاة االتحاد من أجل المتوسط وبمشارك الوثيق مع الدول األعضاء فيأنشئت هذه االستراتيجية تدريجيا ونظمت بالتنسيق 
  .المانحون والمجتمع المدني والقطاع الخاص اإلقليمية، بما في ذلك المنظمات الدولية والسلطات الرئيسية العاملة في المنطقة

، عامومنظمات المجتمع المدني بشكل المنظمات التي يقودها الشباب مع المنابر والشبكات وة العامة لالتحاد من أجل المتوسط تتعاون االمان
في  ، ال سيماةيومتوسط األورفي المنطقة  ةشركاء كاملين في جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون في المجاالت ذات االولويوذلك بصفتها ك

فان العمل المضطلع به في جميع المنابر القطاعية  التالي،بخ. واإلجراءات المتعلقة بالمنا والبيئة أةالمروتمكين  الشباب تشغيل مجاالت،
، وال المشاركة الواسعة للمجتمع المدنييهدف أيضا إلى ضمان -ذلكب يتعلقوما  تشغيللمتعلقة بالمناخ والبيئة والا-من أجل المتوسط التحادل

  .دان األعضاءفي المناقشات والحوارات بين البل، سيما الشباب
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والتزام المجتمع المدني في مواجهه القضايا الرئيسية الراهنة في منطقه ة االجتماع منبرا للحوار والنقاش واالقتراح حول مشاركسيوفر 
مع األولويات المحددة في استراتيجية ذلك في انسجام وفقا لألهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق ووذلك  البحر األبيض المتوسط

دماج اإل المشاركة،واستراتيجية شباب االتحاد األوروبي) في مجاالت  2030التوالي (الشباب  علىحاد األوروبي للشباب األمم المتحدة واالت

  .االجتماعي واشراك المواطنين

جه حالية التي توا، وهي عامل أساسي في معالجه األسباب الجذرية للتحديات النمية الشاملة والمستدامةالت علىسينصب تركيز االجتماع 
   .توسطيه األوروالمنطقة 

  األهداف:

بالتعاون الوثيق مع الدول  ،ةجديديهدف هذا الحوار اإلقليمي إلى دعم البرامج القائمة التي يتعين تحسينها واستكمالها بمبادرات وإجراءات 
  األعضاء والمنظمات الشريكة والمجتمع المدني.

 " فيضفتينسيتم تنظيم "قمة ال المتوسط،عزيز الروابط بين ضفتي البحر األبيض وفي أعقاب مبادرة جديده من الجمهورية الفرنسية لت
(البرتغال اسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وموريتانيا والمغرب والجزائر  5+  5بين بلدان  ستجمع هذه القمةمرسيليا. ب 2019 حزيران/يونيو

  يئة والطاقة والشباب والتعليم والثقافة واالقتصاد.الب :مواضيع محوريه هي القمة وستناقش هذهوتونس وليبيا) 

مقترحات تقديم لالتحاد من أجل المتوسط وشركاءه من أجل المساهمة في  ةسانح ةهذا الحوار اإلقليمي فرصمثل ، سيوفي هذا السياق
 .ضفتينمة اللقملموسه 

نة للبحر األبيض المتوسط. القضايا الراه بشأنوالمجتمع المدني الشباب من ممثلين راء آ تحصيلهذا الحوار هو الهدف الرئيسي من إن 
دور مختلف الجهات الفاعلة   كما أنتحليل اإلنجازات والتحديات ذات الصلة  عبرتبادل الخبرات وتقاسمها هذا الحوار في ن يسهم أويمكن 

من أجل الشباب   ةفي تعزيز مشاركيعتبر جد هام ) ةي(منظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والوكاالت الدولية/االقليم
صعيد اإلقليمي بالتعاون والتنمية واالستقرار علي ال تزاملااليمكن ان تعزز هذا  ةالفرص المتاحة لتطوير مشاريع ومبادرات جديداستغالل 

تساق والفعالية واألثر ضمان اال في أفق متوسطتحاد من أجل الالخاص باالي السياس إلطارباالربط  و ذلك عبر  ةمتوسطيفي المنطقة األورو
  رض الواقع.أ ىعل عمالألالحقيقي ل

سيمكن لهذا  ضاألبي البحرمنطقه المختارة بتنشط في المجاالت  مختلفةواقليمية دولية من قبل منظمات مؤطرة  ورشاتتنظيم أربع  عبر
المناقشات للمشاركين بوضع واعتماد االستنتاجات التي ستعرض  ستسمحكما رض الواقع. أعلي المقترحات  تفعيلفي  الحوار المساهمة

المقترحة من ممثلي  ودعم البرامجتتبع ، بهدف ن أجل المتوسط والمنظمات الشريكةكل من ممثلي البلدان األعضاء في االتحاد م على
  المجتمع المدني.الشباب و

ن المشاريع/المبادرات التي ستوجه إلى أبشفي شكل توصيات  ضفتيند قمة الانعقا ةشيمن خالل الورشات ستنبثق اقتراحات يمكن تقديمها ع
، سيساهم الحوار اإلقليمي في التاليب. ةكجزء من التحضير للقم تونس،في  2019 وحزيران/يوني 11التي ستجتمع في  100الشخصيات 

بعض المواضيع المختارة  بشأنن االتحاد من أجل المتوسط تعزيز مواقف الشباب والمجتمع المدني في جميع بلداعبر  ضفتينمناقشات قمة ال
  .امرسيلي لمؤتمر قمة

 :شكل الحوار

وتخلص  المواضيع المختارة ناقش فيهات ،ورشاتتنظم في شكل  ، تليها جلسات عمل موازيهلالجتماع وأهدافهجلسة تقديمية المناقشات ب ستبدأ
سترسل التوصيات  ،عقبهااليوم الثاني بتنظيم جلسة عامه موجزه لجميع المناقشات وفي  تمخت. سيمجالية يجمعها منسقو الورشات ياتتوص

  .100النداء  ستطلقالتي  ةشخصيمائة واألفكار/المشاريع إلى اجتماع تونس لل

 ن:والمشارك

من الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط ينحدرون ، ممثل عن المجتمع المدني 100ع مفتوحا لمشاركه حوالي سيكون االجتما

 . 100من الشخصيات ال  30، من بينهم حوالي األربعينو الثالثة
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في المجاالت المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعاله. سيتم اختيارهم نشطاء ، ةلمنطقة االورومتوسطيمن اويجب ان يكون المشاركون ممثلين 
  ن عن أمانه االتحاد من أجل المتوسط والمنظمات الشريكة.  مؤلفه من ممثلي خاصة ةمن قبل لجن

  الشركاء:

باالتحاد من أجل المتوسط والتي تعمل من أجل  عالقات تعاون والتي تربطهاالمذكورة سابقا  ةالشركاء هم المنظمات الدولية واالقليمي 
 .ةطقة االورومتوسطيلمنلشاملة لا، الخاصة بهاتعزيز السالم والتنمية واالستقرار في المجاالت الجغرافية 

، بما في ذلك تحديد المنسقين أحد المواضيع المختارة بشأناقشه ستتاح لكل من الشركاء الفرصة لتنظيم أو المساهمة في تنظيم جلسة من
  .وكذا توصياتهاومذكرتها كما سيناط لهم تقديم الورشة  ين،دخلوالمت

 :المكانوزمان ال

  من أجل المتوسط.    لالتحادالمقر الرئيسي  -قصر بيدرالبيس في برشلونة،في  2019أيار/مايو  23و 22يومي  يالحوار اإلقليمسيعقد 

  


