يشارك االتحاد األوروبي
في تمويل األمانة العامة
لالتحاد من أجل المتوسط
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التوظيف والعمل ،البرتغال  2019واألردن 2016
المنتدى اإلقليمي لالتحاد من أجل المتوسط – وزراء
الخارجية ،أسبانيا  2017 ،2018و2015
التجارة  ،بلجيكا 2018
تعزيز دور المرأة في المجتمع ،مصر  2017وفرنسا 2013
التنمية الحضرية المستدامة ،مصر 2017
المياه ،مالطا 2017
الطاقة ،إيطاليا  2016وبلجيكا 2013
التعاون اإلقليمي والتخطيط ،األردن 2016
االقتصاد األزرق ،بلجيكا 2015
االقتصاد الرقمي ،أسبانيا 2014
البيئة وتغير المناخ ،اليونان 2014
التعاون الصناعي ،بلجيكا 2014
النقل ،بلجيكا 2013
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مطورى المشروعات
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تعزيز أطر الحوار بين أكثر من  30ألف من األطراف
المعنيين وأصحاب المصلحة ،بما في ذلك ممثلي
المؤسسات الحكومية والخبراء والمنظمات اإلقليمية
والدولية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني
والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ،فيما يعرف بنهج
أصحاب المصلحة المتعددين.
ويعقد االتحاد من أجل المتوسط حوارا ً
معززا ً مع كافة األطراف الفاعلة المشاركة
في كل قطاع من قطاعات التعاون اإلقليمي
واستنادا ً إلى التوجيهات السياسية التي
تحددها الدول األعضاء.

االستقرار اإلقليمي

التكامل اإلقليمي
منظمات دولية

٪٢٥

التنمية البشرية

٥٤

تنمية األعمال

الطاقة والمناخ

٪

التنمية المستدامة
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المياه والبيئة
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٥٠+
التعليم العالي والبحث العلمي

المجتمع المدني
القطاع الخاص

تكمن القيمة المضافة لالتحاد من أجل المتوسط في
الترابط البيني بين البعد السياسي وترجمته التنفيذية إلى
مشروعات ذات أثر ملموس على أرض الواقع.

األهداف اإلستراتيجية

إدارات وطنية
مؤسسات مالية

أكثر من  400مؤتمرا ً ومنتدى خبراء
واجتماعات مائدة مستديرة رفيعة
المستوى منذ عام .2012

منتديات للحوار اإلقليمي

منهجية  3 Psلتنفيذ السياسات اإلقليمية

الحوار اإلقليمي

عدد المشروعات

المنهجية :

المؤتمرات الوزارية

مشروعات ذات أثر إقليمي

مشروعا ً معتمدا ً

النقل والتنمية الحضرية

مؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي
الشؤون االجتماعية والمدنية

١٠٠

نبذة عن االتحاد من أجل المتوسط

المهمة
تعزيز التعاون والحوار اإلقليميين من خالل تنفيذ
مشروعات ومبادرات ملموسه لمعالجه التنمية
البشرية واالستقرار والتكامل في المنطقة.
 42دولة عضو

 27عضوا ً من االتحاد األوروبي و15
عضوا ً من جنوب وشرق البحر األبيض
المتوسط.
ويلتقي كبار المسؤولين بالدول األعضاء
ي لإلشراف على أنشطة
بشكل دور ّ
االتحاد من أجل المتوسط وتنسيقها.

رئاسة مشتركة

االتحاد األوروبي واألردن يتشاركان الرئاسة
الشمالية والجنوبية لالتحاد من أجل المتوسط منذ
عام  2012تجسيدا ً لمبدأ الملكية المشتركة
الذي ينتهجه االتحاد من أجل المتوسط .

أمانة عامة واحدة

لإلتصال :
Palau de Pedralbes
Pere Duran Farell, 11
08034 Barcelona · Spain
هاتف +34 93 521 4100 :
فاكس +34 93 521 4102 :

األمانة العامة ،ومقرها برشلونة ،هي المنصة
التشغيلية لالتحاد من أجل المتوسط.

أبرز المراحل
 2011إلى اآلن

@UfMsecretariat
UfMsecretariat/

االتحاد من أجل المتوسط

أكثر من  50مشروعا ً تم إقراره

صفة المراقب في األمم المتحدة

نُشر في مايو 2019

www.ufmsecretariat.org

