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 تحاد من أجل المتوسط:لإلالحوار اإلقليمي 

 البحر األبيض المتوسط منطقة في  ةولويلقضايا ذات األل ةمشترك نظرة

 2019 و/ أيارماي 23-22برشلونة ، 

 

 :تقديم

تنمية في الميدان والن التعاو ةمنظم و ل في منطقه البحر األبيض المتوسط، ال سيما: مركز التكاماالتحاد من أجل المتوسط وشركاءهينظم 

 منطقة األورومتوسطيةبال ممثلي المجتمع المدنييجمع  قليميا إ حوارا صندوق األمم المتحدة للسكان،و كذلك  ونا ليند آمؤسسه  و االقتصادي

 في منطقه البحر األبيض المتوسط. ةالقضايا الراهنة ذات االولوياآلراء و مناقشة لتبادل ، 

مشارك  100 حواليمن أجل اختيارح وشبكاته للترشنظمات المجتمع المدني ختلف مم ةل المتوسط وشركاءه دعوتحاد من أجيسراإلو بهذا 

، يض المتوسطالبحر األبمنطقة قضايا في الأبرزبرنامج حول صياغة في ساهمة لمقصد ا ،من الدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط

 :ضاياق خاصة

 قتصاد والقدرة التنافسيةاإل ، 

 الطاقة ، 

 التنمية المستدامةو البيئة،  

 ةمتوسطينطقة األوروات في الميتمكين النساء والفت  . 

 :اإلطار

 ي المائة بحلولف 18من  بأكثر هذه النسبةزيادة و من المتوقع في المائة من السكان  60حوالي  ةمتوسطيفي المنطقة األورويشكل الشباب 

عزيز النمو والحد تيلعب دورا هاما في حيث  ةمتوسطيوالتنمية في المنطقة األوروقرارالستا عواملأحد أهم الشباب يعتبرتمكين  .2020 سنة

ضرورية، جد تعد ها بمختلف صيغ اإلقليمية النشطة في المبادالت ة الشبابالرفاه االجتماعي. كما ان مشاركالمساهمة في تحقيق  من الفقر و

في تنظيم هذا الحوار  م المشتركة التي يسعى االتحاد من أجل المتوسط والمنظمات الشريكةالقي رنشل فاعلينسفراء حيث يعتبر الشباب بمثابة 

  .بحر األبيض المتوسطلل يةجنوبالالشمالية وى مستوى الضفتين إلى تعزيزها عل

 يل عدة تفع اللمن خ و ذلك بصناع القرار مجتمع المدنيال جمعذي يالمشترك الهدف الشباب الو إدماج  شراكا يمثل، جانب آخرمن 

ومصدرا لإلبداع رللتغييفاعلة عوامل والناشطين في المجتمع المدني يشكلون موردا كبيرا  خصوصا ، فان الشبابالتاليبإجراءات ميدانية. 

اب و المجتمع المدني الشبيظل دوركما . في اتخاد و تفعيل القرارات التامنخراط تتيح لهم المشاركة الكاملة واال ظروفواالبتكارما دامت ال

 .يةأو في االستجابة الحتياجات المجتمعات المحلاإلجراءات المتعلقة بالمناخ  اتخاد و تفعيلأو  في خلق فرص العملمهما 

األعضاء  عتمدتها الدولا: فخريطة الطريق التي بقلب االستراتيجية االقليمية لالتحاد من أجل المتوسطالشباب يمكن اعتبار ، في هذا اإلطار و

. وقد أنشئت لجميعلة شاملالمجتمعات الالشباب علي تعزيز االستقرار والتنمية وتعزيز  ة، تركز علي قدر2017في كانون الثاني/يناير  43ال

ة علة الرئيسيفاالجهات الة االتحاد من أجل المتوسط وبمشارك هذه االستراتيجية تدريجيا ونظمت بالتنسيق الوثيق مع الدول األعضاء في

 .، بما في ذلك المنظمات الدولية والسلطات االقليميه المانحون والمجتمع المدني والقطاع الخاصالعاملة في المنطقة

، عاممع المدني بشكل ومنظمات المجتمع المنابر والشبكات والمنظمات التي يقودها الشباب ة العامة لالتحاد من أجل المتوسط تتعاون االمان

في  طيه ، ال سيمامتوسفي المنطقة األورو ةكاملين في جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون في المجاالت ذات االولويشركاء وذلك بصفتها ك

ميع المنابر القطاعية جالتالي ، فان العمل المضطلع به في بوالبيئة واإلجراءات المتعلقة بالمناخ.   أةوتمكين المر الشباب تشغيل مجاالت،

، وال المشاركة الواسعة للمجتمع المدنيهدف أيضا إلى ضمان ي-ذلكب يتعلقوما  تشغيللمتعلقة بالمناخ والبيئة والا-سطلالتحاد من أجل المتول

 .دان األعضاءفي المناقشات والحوارات بين البلسيما الشباب ، 
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لراهنة في منطقه االقضايا الرئيسية والتزام المجتمع المدني في مواجهه ة سيوفر االجتماع منبرا للحوار والنقاش واالقتراح حول مشارك

استراتيجية  مع األولويات المحددة فيذلك في انسجام وفقا لألهداف المنصوص عليها في خارطة الطريق ووذلك  البحر األبيض المتوسط

دماج اإلالمشاركة ،  جاالتواستراتيجية شباب االتحاد األوروبي( في م 2030األمم المتحدة واالتحاد األوروبي للشباب علي التوالي )الشباب 

 .االجتماعي واشراك المواطنين

ية التي تواجه حال، وهي عامل أساسي في معالجه األسباب الجذرية للتحديات النمية الشاملة والمستدامةسينصب تركيز االجتماع علي الت

  .متوسطيهالمنطقة األورو

 األهداف:

لتعاون الوثيق مع الدول التي يتعين تحسينها واستكمالها بمبادرات وإجراءات جديده ، با يهدف هذا الحوار اإلقليمي إلى دعم البرامج القائمة

 األعضاء والمنظمات الشريكة والمجتمع المدني.

 " فيضفتينال وفي أعقاب مبادرة جديده من الجمهورية الفرنسية لتعزيز الروابط بين ضفتي البحر األبيض المتوسط ، سيتم تنظيم "قمة

انيا والمغرب والجزائر )البرتغال اسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وموريت 5+  5بين بلدان  ستجمع هذه القمةمرسيليا. ب 2019 حزيران/يونيو

 البيئة والطاقة والشباب والتعليم والثقافة واالقتصاد. :ذه القمه مواضيع محوريه هيه تناقشسو وتونس وليبيا( 

مقترحات م تقديلالتحاد من أجل المتوسط وشركاءه من أجل المساهمة في  ةسانح ةحوار اإلقليمي فرصهذا المثل وفي هذا السياق ، سي

 .ضفتينمة اللقملموسه 

بيض المتوسط. نة للبحر األالشباب والمجتمع المدني بشان القضايا الراهمن ممثلين راء آ تحصيلهذا الحوار هو الهدف الرئيسي من إن 

الجهات الفاعلة  دور مختلف  كما أنتحليل اإلنجازات والتحديات ذات الصلة  عبرتبادل الخبرات وتقاسمها في هذا الحوار ن يسهم أويمكن 

من أجل شباب  ال ةفي تعزيز مشارك هاميعتبر جد ( ة)منظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والوكاالت الدولية/االقليمي

صعيد اإلقليمي لي التزام بالتعاون والتنمية واالستقرار عليمكن ان تعزز هذا اإل ةومبادرات جديدالفرص المتاحة لتطوير مشاريع استغالل 

الفعالية واألثر وتساق ضمان اال في أفق تحاد من أجل المتوسطالخاص باالي السياس إلطارالربط بإ و ذلك عبرمتوسطيه  في المنطقة األورو

 رض الواقع.أ ىعل  عمالألالحقيقي ل

سيمكن لهذا  األبيضمنطقه البحرالمختارة بمختلفه تنشط في المجاالت دولية و اقليمية من قبل منظمات مؤطرة  ورشاتتنظيم أربع  عبر

لتي ستعرض ستسمح المناقشات للمشاركين بوضع واعتماد االستنتاجات اكما رض الواقع. أعلي المقترحات  تفعيلفي  الحوار المساهمة

من ممثلي  حةتتبع و دعم البرامج المقتر، بهدف ن أجل المتوسط والمنظمات الشريكةن األعضاء في االتحاد معلي كل من ممثلي البلدا

 .الشباب و المجتمع المدني

لتي ستوجه إلى ان المشاريع/المبادرات أبشفي شكل توصيات  ضفتينانعقاد قمة ال ةشيمن خالل الورشات ستنبثق اقتراحات يمكن تقديمها ع

إلقليمي في التالي ، سيساهم الحوار اب. ةفي تونس ، كجزء من التحضير للقم 2019 وحزيران/يوني 11التي ستجتمع في  100الشخصيات 

مواضيع المختارة تعزيز مواقف الشباب والمجتمع المدني في جميع بلدان االتحاد من أجل المتوسط بشان بعض العبر  ضفتينمناقشات قمة ال

 لمؤتمر قمة رؤساء الدول.

 :الحوار شكل

 ضيع المختارةالموا ناقش فيها، ت تنظم في شكل ورشات لالجتماع وأهدافه ، تليها جلسات عمل موازيهجلسة تقديمية ستبدا المناقشات ب

، سترسل  بهاعقاليوم الثاني بتنظيم جلسة عامه موجزه لجميع المناقشات وفي  ختتم. سيوتخلص يتوصيات مجالية يجمعها منسقو الورشات

 .100النداء  ستطلقالتي  ةشخصيمائة التوصيات 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 الثالتة و األربعين
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. سيتم اختيارهم في المجاالت المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعالهنشطاء ، ةلمنطقة االورومتوسطيمن اويجب ان يكون المشاركون ممثلين 

 مؤلفه من ممثلين عن أمانه االتحاد من أجل المتوسط والمنظمات الشريكة.   خاصة ةمن قبل لجن

 ء:الشركا

التي تعمل من أجل باالتحاد من أجل المتوسط و المذكورة سابقا و التي تربطها عالقات تعاون ةالشركاء هم المنظمات الدولية واالقليمي 

 .ةطقة االورومتوسطيلمنالشاملة ل، الخاصة بهاتعزيز السالم والتنمية واالستقرار في المجاالت الجغرافية 

حديد المنسقين ت، بما في ذلك اقشه بشان أحد المواضيع المختارةلتنظيم أو المساهمة في تنظيم جلسة منستتاح لكل من الشركاء الفرصة 

 كما سيناط لهم تقديم الورشة و مذكرتها و كذا توصياتها.ين ، دخلوالمت

 :المكانوزمان ال

  تحاد من أجل المتوسط.   ي لإلالمقر الرئيس -قصر بيدرالبيس في برشلونة ، في 2019أيار/مايو  23و  22سيعقد الحواراإلقليمي يومي 

  


