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شــّكل اعتــاد خارطــة طريــق االتحــاد مــن أجــل املتوســط   مــن قبــل 

وزراء الخارجيــة يف كانــون الثــاين/ ينايــر 2017 نقطــة تحــول بالنســبة 

للمؤسســة، عــى املســتويني الســيايس والتشــغييل.

 

أعطــت خارطــة الطريــق زخــًا جديــًدا لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   

وســمحت ألمانتــه بتحديــد الرؤيــة االســراتيجية للفــرة 2020-2018 

ــار  ــذ إط ــاد، لتنفي ــركة لالتح ــة املش ــن الرئاس ــم م ــه وبدع ، بتوجي

تعــاون معــزز يف املنطقــة األورومتوســطية يســهم يف تحقيــق التنميــة 

الشــاملة واملســتدامة، مبــا يتــاىش مــع أجنــدة األمــم املتحــدة 2030.

يف املنتــدى اإلقليمــي الخامــس لالتحــاد مــن أجــل املتوســط، الــذي 

عقــد يف 27 نوفمــرب 2020 بربشــلونة، بالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية 

الخامســة والعرشيــن لعمليــة برشــلونة، أكــد وزراء الخارجيــة مجــدًدا 

أن خارطــة الطريــق لعــام 2017 تظــل اإلطــار االســراتيجي الشــامل 

ــنوات  ــة، يف الس ــح األولوي ــى رضورة من ــوا ع ــاد، واتفق ــل االتح لعم

ــب دوًرا  ــاد   أن يلع ــن لالتح ــل ميك ــاالت عم ــس مج ــة، لخم القادم

حاســًا مــن خاللهــا عــرب توفــر مزايــا نســبية نحــو التعــايف املســتدام 

بعــد الوبــاء، مبــا ميهــد الطريــق إلنشــاء مجتمعــات واقتصــادات أكــر 

ــة يف املنطقة.  مرون

ــاًء عــى طلــب الرئاســة  ــة، بن تعــرض هــذه الوثيقــة واألقســام التالي

املشــركة لالتحــاد خــالل اجتــاع كبــار املســؤولني الــذي عقــد 

ــق  ــة طري ــرز يف خارط ــدم املح ــر 2021، التق ــلونة يف 21 أكتوب بربش

ــي  ــن أجــل املتوســط، وتســلط الضــوء عــى املراحــل الت االتحــاد م

تــم اجتيازهــا يف خمــس مجــاالت ذات أولويــة أقرهــا الــوزراء يف عــام 

 .2020
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ــنوي  ــيقي الس ــاع التنس ــاد االجت ــتضاف االتح ــرب 2019، اس يف نوفم

للمنظــات الحكوميــة الدوليــة العاملــة يف املنطقــة األورومتوســطية، 

ــركة  ــداف املش ــة األه ــل، ومتابع ــل يف العم ــان التكام ــدف ض به

وتحقيــق نتائــج وتأثــر أكــرب.

 باإلضافــة إىل املشــاركة املنتظمــة والنشــطة يف االجتاعــات الوزاريــة 

ــط    ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــارك أمان ــوار 5+5، تش ــة للح والفني

 5+5 MedThink ــة ــز البحثي ــنوية للمراك ــات الس ــم املنتدي يف تنظي

 )IEMed(   ــض املتوســط ــد األورويب للبحــر األبي ــع املعه ــاون م بالتع

وذلــك منــذ عــام 2016.

ــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   إطــالق قمــة الضفتــني  دعمــت أمان

عــى عــدة مســتويات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تنظيــم حــوار إقليمــي 

يف مايــو 2019 ضــم العديــد مــن أعضــاء املجتمــع املــدين مــن منطقــة 

املتوســط.

التوجيهيــة  اللجنــة  يف  االتحــاد   شــارك  الحــني،  ذلــك   ومنــذ 

ــارة،  ــادرة، وقــدم الدعــم الفنــي واملــايل لبعــض املشــاريع املخت للمب

وينســق بشــكل وثيــق مــع فرنســا التحضــر لقمــة  املتوســط   

القادمــة  »Sommet des mondes méditerranéens » يف بدايــة 

عــام 2022.

1.2 النهج املتعدد األطراف

تعمــل منصــات حــوار السياســات اإلقليميــة لالتحــاد مــن أجــل 

ــق الحــوار اإلقليمــي مــن خــالل نهــج متعــدد  املتوســط   عــى تعمي

األطــراف وتكملــة املســار الــوزاري يف كل قطــاع مــن قطاعــات 

ــددة  ــات املح ــم أفضــل لالحتياج ــي، وصــواًل إىل فه ــاون اإلقليم التع

ألصحــاب املصلحــة، و لتبــادل الخــربات وتعزيــز املشــاريع امللموســة.

يف ضــوء الــدور املهــم الــذي لعبــه املجتمــع املــدين يف إطــالق 

الرشاكــة األورو-متوســطية وتطويرهــا، تــويل أمانــة االتحــاد مــن أجــل 

املتوســط   اهتاًمــا خاًصــا لتمكــني هــذه الرشاكــة مــن إســاع صوتهــا.

عقــد منتــدى عــن بعــد لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   يف 25 نوفمــرب 

2020 ملناقشــة مســتقبل التعــاون مــع املجتمــع املــدين يف املنطقــة، 

1. تعزيز التعاون اإلقليمي:
 منتدى حوار فريد يف 

منطقة املتوسط
1.1 تعزيز الحوار السيايس

ــدول  ــي لل ــدف الرئي ــو اله ــي ه ــيايس اإلقليم ــوار الس ــزال الح ال ي

األعضــاء يف االتحــاد مــن أجــل املتوســط. ومــن خــالل ذلــك، يســاهم 

الســالم  بيئــة سياســية تســاعد عــى تعزيــز  االتحــاد يف خلــق 

واالســتقرار يف املنطقــة األورومتوســطية.

عىل مستوى االتحاد من أجل املتوسط

انعقاد املنتدى اإلقليمي السنوي أربع مرات.

ــل  ــن أج ــاد م ــي لالتح ــدى اإلقليم ــب املنت ــام 2017، يكتس ــذ ع من

املتوســط، الــذي يجمــع وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء، زخــًا مــن 

ــج. ــام واالتســاق واملشــاركة والنتائ ــث االنتظ حي

ــط/  ــل املتوس ــن أج ــاد م ــس لالتح ــي الخام ــدى اإلقليم ــهد املنت ش

الذكــرى الســنوية الخامســة والعــرشون لعمليــة برشــلونة أعــى 

ــالت  ــع مداخ ــيا م ــام 2015، ال س ــذ ع ــاركة من ــن املش ــتوى م مس

ــة  ــس الحكوم ــبانيا، ورئي ــك إس ــادس مل ــب الس ــك فيلي ــة املل جالل

ــيز. ــدرو سانش ــيد بي ــبانية الس اإلس

ــاالت  ــرش مق ــم ن ــق، ت ــة الطري ــا لخارط ــبات، ووفًق ــذه املناس  يف ه

موقعــة مــن الرؤســاء املشــاركني   واألمــني العــام لالتحــاد مــن أجــل 

املتوســط  يف الصحافــة الدوليــة، وكذلــك مــن وزراء الــدول األعضــاء 

ــاد. ــة باالتح ــا املتعلق ــن حــول القضاي اآلخري

9 مؤمترات وزارية قطاعية 

العمــل  البيئــة،  الطاقــة،  العمــل،  التوظيــف،  األزرق،  االقتصــاد 

الحرضيــة  التنميــة  املجتمــع،  يف  املــرأة  دور  تعزيــز  املناخــي، 

وامليــاه. املســتدامة،  التجــارة، 

ويعكــس انتظــام االجتاعــات الوزاريــة القطاعيــة حــول املوضوعــات 

االســراتيجية املختلفــة واعتــاد جــداول األعــال اإلقليميــة املشــركة 

الطموحــة االلتــزام املتزايــد لــدول االتحــاد   لتعزيــز التنميــة الشــاملة 

واملســتدامة والتكامــل اإلقليمــي يف منطقــة  املتوســط.

12 اجتامًعا لكبار املسؤولني.

تُعقــد بانتظــام اجتاعــات عــى مســتوى كبــار مســؤويل االتحــاد مــن 

أجــل املتوســط   و قــد اســتمرت عــن بعــد خــالل جائحــة كوفيــد-19. 

و يتنــاول املشــاركون القضايــا السياســية واألمنيــة الحاليــة يف املنطقــة 

الرئيســية يف  التحديــات  الحــوار حــول  لتعزيــز  األورومتوســطية 

املنطقــة.

 تــم تحســني آليــة التواصــل بــني كبــار املســؤولني واألمانــة مــن خــالل 

ــر االتحــاد  ــارات املنتظمــة ملق ــة والزي ــا األمان ــة أطلقته منصــة رقمي

ــر الشــهرية التــي يرفعهــا  مــن أجــل املتوســط، باإلضافــة إىل التقاري

األمــني العــام إىل اجتــاع كبــار املســؤولني.

عىل املستوى اإلقليمي

ــطية  ــة األورومتوس ــا املنطق ــي تواجهه ــة الت ــات امللح ــإن التحدي ف

تتســم بطبيعتهــا العابــرة للحــدود وتــربز األهميــة األساســية للتعــاون 

ــدد،  ــذا الص ــي. ويف ه ــي وشــبه اإلقليم ــراف واإلقليم متعــدد األط

ــدة   إىل  ــط جاه ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة لالتح ــة العام ــعى األمان تس

تعزيــز أوجــه التــآزر والتكامــل بــني أطــر التعــاون القامئــة يف املنطقة.

أطر العمل املتوسطية

ــط،  ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــى أمان ــال ع ــذا املج ــر ه ال يقت

بــل يشــمل املؤسســات األخــرى املرتبطــة بأهــداف مســار برشــلونة، 

ومــن بينهــا مؤسســة آنــا لينــد )ALF(، والجمعيــة الربملانيــة لالتحــاد 

مــن أجــل املتوســط   )PA-UfM( وكذلــك الجمعيــة األورومتوســطية 

.)ARLEM( ــة ــة املحلي اإلقليمي

 تقــوم األمانــة العامــة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   بالتنســيق 

املســتمر مــع هــذه املؤسســات، حيــث تشــارك كل عــام يف اجتاعات 

مجالــس إدارتهــا، وتكمــل برامــج العمــل الخاصــة بــكل منهــا بشــكل 

متبــادل.

يف عــام 2020، أطلــق وزراء االتحــاد »يــوم املتوســط« ليتــم االحتفــال 

ــاون  ــادرات التع ــراز مب ــة إب ــام  بغي ــن كل ع ــرب م ــه يف 28 نوفم ب

ــد  ــل البع ــة يف املنطقة. وميث ــات الفاعل ــني الجه ــيق ب ــود التنس وجه

ــع مؤسســة  ــآزر م ــز الت ــذا الحــدث فرصــة لتعزي ــوي له ــايف الق الثق

أنــا لينــد.

ــا   عــالوة عــى ذلــك، تعمــل أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   جنبً

ــة  ــطة يف املنطق ــر النش ــة واألط ــات اإلقليمي ــع املنظ ــب م إىل جن

األورومتوســطية، وال ســيا جامعــة الــدول العربيــة، واتحــاد املغــرب 

العــريب، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ومجموعــة فيشــجراد، 

للبحــر  االقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة  البلطيــق،  دول  ومجلــس 

األســود.

 منذ عام 2017 ...

أكرث من 15 منصة إقليمية، متصلة بشبكة تضم أكرث من 

30000 من أصحاب املصلحة من خالل ما يزيد عن 400 

منتدى للخرباء / و30 اتفاقية رشاكة / و250 حدثًا.

أصوات من املتوسط
مــن  جديــد  عقــد  نحــو 

األورومتوســطي التعــاون  االحتفال باملتوسط

عامــاً:   25 مــرور  بعــد 

التعــاون  آفــاق  هــي  مــا 

؟ ســطي متو و ر و أل ا
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ــا تــروج لهــم بشــكل يومــي  ــا ناجًح باإلضافــة إىل عــرض 25 مرشوًع

ــطي.  ــاون األورويب املتوس ــة للتع ــدين الداعم ــع امل ــات املجتم منظ

وقــد شــهد املؤمتــر مشــاركة أكــر مــن 1500 جهــة معنيــة.

ــع،  ــور أوس ــد جمه ــا لحش ــن أيًض ــد-19، ولك ــة كوفي ــل جائح يف ظ

تعمــل أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   عــى تطويــر أدوات 

ــت. ــرب اإلنرن ــل ع التواص

ففــي عــام 2017، أطلقــت الــدول األعضــاء يف االتحــاد   منصــة رقميــة 

ــة  ــل إتاح ــن أج ــطي، م ــاد األزرق املتوس ــة باالقتص ــراف املعني لألط

ــة والســاحلية، ومناقشــة  ــات حــول املناطــق البحري أحــدث املعلوم

املبــادرات واملشــاريع املختلفــة. 

ــدول األعضــاء يف االتحــاد  ــع ال ــاول جمي نظــرًا لكــون املنصــة يف متن

ــينات  ــت لتحس ــد خضع ــه، فق ــا أمانت ــط   وتديره ــل املتوس ــن أج م

مســتمرة لتلبيــة توقعــات مســتخدميها بشــكل أفضــل، وللمســاهمة 

ــع االقتصــاد األزرق املتوســطي. ــز مجتم ــر يف تعزي بشــكل كب

1.3 جهة فاعلة عاملية

ــا  ــة، مــا يجعله ــات العاملي ــب التحدي ــة املتوســط   يف قل ــع منطق تق

ــاركة  ــايل مش ــر، وبالت ــاق أصغ ــى نط ــا ع ــبة ملعالجته ــة مناس أرضي

أفضــل املارســات والحلــول الناجحــة مــع املجتمــع الــدويل مــن أجــل 

إلهــام العمــل الــدويل.

ــن أجــل املتوســط   واملســاهم  ــس املشــارك لالتحــاد م ــه الرئي  بصفت

مــن مجــرد  أكــر  األورويب  االتحــاد  يعــد  فيــه،  الرئيــي  املــايل 

رشيك.،وهــو طــرف أســايس يف أنشــطة االتحــاد مــن أجــل املتوســط. 

 

ــآزر مــع مؤسســات االتحــاد األورويب  تعــززت التفاعــالت وأوجــه الت

بشــكل كبــر يف الســنوات القليلــة املاضيــة. يف عــام 2020، شــاركت 

أمانــة االتحــاد عــن كثــب يف تطويــر وإطــالق أجنــدة االتحــاد 

األورويب الجديــدة ملنطقــة املتوســط، مــا يؤكــد ثقــة االتحــاد 

ــري  ــط   الجوه ــل املتوس ــن أج ــاد م ــددة يف دور االتح األورويب املتج

لتعزيــز التعــاون اإلقليمــي، وكمنتــدى حــوار متميــز ألعضائــه البالــغ 

عددهــم 42 عضــًوا. عــالوة عــى ذلــك تــم عقــد االجتــاع الــوزاري 

ــي  ــدى اإلقليم ــب املنت ــويب عق ــوار الجن ــاد األورويب والج ــني االتح ب

ــط. ــل املتوس ــن أج ــاد م ــس لالتح الخام

 يف عــام 2019، قدمــت املفوضيــة األوروبيــة ألول مــرة مرشوًعــا 

ــط  ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــاد األورويب لعالم ــن االتح ــواًل م مم

ــة  ــة املضاف ــى القيم ــهادة ع ــة ش ــك مبثاب )UfM label(، و كان ذل

املتزايــدة للمنظمــة. منــذ ذلــك الحــني، حظــى مــرشوع “كليــا ميــد” 

Clima-Med باهتــام أكــرب عــى املســتويني اإلقليمــي والعاملــي، ال 

ســيا مــن خــالل الحــدث الجانبــي الــذي نظمــه االتحــاد مــن أجــل 

املتوســط   عــى هامــش الــدورة الخامســة و العرشيــن ملؤمتــر االمــم 

ــاخ: املتحــدة املعنــي بتغــر املن

  »خطــوات واقعيــة مــن أجــل العمــل املناخي: مــن وضع السياســات 

إىل تعزيــز الوصــول إىل التمويــل املناخي وتنفيــذ اإلجراءات«.

 منــذ أن حصــل االتحــاد مــن أجــل املتوســط   عــى صفــة مراقــب يف 

ــاون  ــا التع ــمرب 2015، من ــدة يف ديس ــم املتح ــة لألم ــة العام الجمعي

ــة الداعمــة للتعــاون  مــع وكاالت األمــم املتحــدة واملنظــات الدولي

األورومتوســطية بشــكل خــاص لضــان اتســاق اإلجــراءات الدوليــة 

واإلقليميــة مــع بعضهــا البعــض والتمكــن مــن تنفيــذ الهــدف الســابع 

عــرش مــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف املنطقــة.

 

تشــارك أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   ســنويًا يف الجمعيــة 

ــراف  ــة لألط ــات الثالث ــك يف االتفاقي ــدة، وكذل ــم املتح ــة لألم العام

ــت  ــد نظم ــي. وق ــوع البيولوج ــر والتن ــاخ والتصح ــر املن ــأن تغ بش

بانتظــام أحداثًــا جانبيــة خــالل مؤمتــرات األطــراف يف اتفاقيــة 

األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ، لتســليط الضــوء عــى 

ــى  ــة ع ــاهمة املنطق ــيق مس ــط   وتنس ــة املتوس ــات يف منطق التحدي

ــي. ــتوى العامل املس

 منــذ عــام 2017، انضــم االتحــاد مــن أجــل املتوســط   التفاقيــة األمــم 

ــن  ــد م ــاون مع العدي ــاخ و يتع ــر املن ــأن تغ ــة بش ــدة اإلطاري املتح

ــة  ــايئ، ومنظم ــم املتحــدة اإلمن ــج األم ــدة )برنام ــم املتح وكاالت األم

الصحــة العامليــة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، ومكتــب األمــم 

املتحــدة للتعــاون فيــا بــني بلــدان الجنــوب( مــن خــالل مذكــرات 

تفاهــم متنــح املنظمــة مزيــًدا مــن القــوة والصالحيــة يف تنفيــذ خطــة 

ــطية. ــة األورو-متوس ــام 2030 يف املنطق ع

2. تعزيز االستقرار اإلقليمي 
والتنمية والتكامل: 5 أولويات 

جديدة لالتحاد من أجل املتوسط
2.1 العمل البيئي واملناخي

 منطقــة املتوســط   هــي نقطــة ســاخنة لتغــر املنــاخ، حيــث ترتفــع 

ــؤدي  ــي. ي ــط   العامل ــن املتوس ــبة 20٪ أرسع م ــا بنس ــة حرارته درج

ــر يف  ــرى، إىل التأخ ــور أخ ــني أم ــن ب ــة، م ــات الكافي ــص املعلوم نق

ــة. ــي الفعال ــل املناخ ــات العم ــر سياس تطوي

 يف هــذا الصــدد، دعــم االتحــاد مــن أجــل املتوســط   منــذ عــام 

2016 جهــود جمــع املعــارف العلميــة القامئــة، وال ســيا مــن خــالل 

تقريــر أعــده 100 عــامل مــن شــبكة  خــرباء حــوض املتوســط   املعنيــة 

بالتغــرات املناخيــة والبيئيــة )MedECC(، والتــي أعــدت أول تقييــم 

يف هــذا املجــال عــى املســتوى اإلقليمــي. وحظــي التقريــر  بتغطيــة 

إعالميــة كبــرة يف جميــع الــدول األعضــاء باالتحــاد مــن أجــل 

ــدى اإلقليمــي  ــرازه يف املنت ــم إب املتوســط   وعــى مســتوى العــامل، وت

ــع لالتحــاد مــن أجــل املتوســط. الراب

 

ــط   يف  ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــت أمان ــك، وقع ــى ذل ــالوة ع ع

أكتوبــر 2021 مذكــرة تفاهــم مــع املركــز األورويب للتنبــؤات الجويــة 

متوســطة املــدى )ECMWF( لتمكــني بلــدان االتحــاد مــن الوصــول 

إىل البيانــات الهامــة التــي يحتاجونهــا ملواجهــة تحديــات تغــر املنــاخ 

يف منطقــة املتوســط.

تســعى األمانــة العامــة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   إىل زيــادة 

الوعــي باحتياجــات متويــل املنــاخ يف املنطقــة.

one-  »ــًدا ــباكا واح ــأت »ش ــام 2021 ، أنش يف ع

stop-shop عــى موقعهــا عــى اإلنرنت لتســهيل 

تبــادل املعلومــات عــن متويــل املنــاخ بــني صانعــي 

ــل  ــرص التموي ــات وف ــك البيان ــا يف ذل ــرار، مب الق

ومتطلبــات تتبــع املنــاخ.

 يف أكتوبــر 2021، شــهد االتحــاد مــن أجــل املتوســط  إجاًعــا تاريخيًــا 

بــني أعضائــه حــول القضايــا العامليــة امللحــة لتغــر املنــاخ والتدهــور 

ــل  ــة والعم ــأن البيئ ــاد بش ــوزاري لالتح ــالن ال ــدد اإلع ــي. يح البيئ

ــن  ــيا م ــة ، ال س ــاماًل للمنطق ــا وش ــل طموًح ــار عم ــي مس املناخ

ــر إخــرضاًرا«. ــدة 2030 »متوســط أك ــاد أجن خــالل اعت

 وتشــمل هــذه األجنــدة تدابــر طموحــة عــى مــدار الســنوات 

ــة  ــتدامة املتعلق ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــة لتحقي ــرشة القادم الع

ــة االتحــاد مــن أجــل  ــة بحلــول عــام 2030. لقــد مهــدت أمان بالبيئ

املتوســط   الطريــق إلدخــال إطــار عمــل للرصــد يراعي الســيناريوهات 

ــا بعــد الجائحــة. ــة لفــرة م املحتمل

ــة  ــع الرئاس ــق م ــيق الوثي ــة بالتنس ــذه العملي ــذ ه ــم تنفي ــد ت وق

ــيايس  ــم الس ــان الدع ــط    لض ــل املتوس ــن أج ــاد م ــركة  لالتح املش

الــالزم، واعتــاًدا عــى املشــاريع اإلقليميــة ذات الصلــة لضــان 

ــدة. ــن القاع ــق م ــج املنطل ــاس النه ــى أس ــاون ع التع

يف هــذه املجــاالت، تضمــن أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   

ــة األخــرى. وال ســيا  ــة واإلقليمي ــع أطــر العمــل العاملي التنســيق م

ــي  ــس« )PAMEx(، والت ــة 2030  »بامك ــط   النموذجي ــة املتوس خط

ــية. ــلطات الفرنس ــع الس ــق م ــكل وثي ــيقها بش ــرى تنس يج

وقــد  شــاركت األمانــة يف إطالقهــا يف قمــة االتحــاد الــدويل لحايــة 

الطبيعــة )IUCN( . كــا زار القامئــون عــى خطــة »بامكــس« مقــر 

االتحــاد مــن أجــل املتوســط   يف 22 أكتوبــر 2021.

ومــن أجــل تحقيــق نتائــج فعالــة ومســتدامة، اعتمــد االتحــاد مــن 

أجــل املتوســط   اســراتيجية شــاملة للتنميــة املســتدامة تتنــاول أيًضــا 

التحديــات الرئيســية مثــل امليــاه والطاقــة والتنميــة الحرضيــة.

منــذ عــام 2017، تــم إطــالق أجنــدة امليــاه لالتحــاد مــن أجــل 

ــة،  ــة للمــوارد املائي املتوســط    لتســهيل تطبيــق نهــج اإلدارة املتكامل

وتبنــي اســراتيجية لتشــجيع متويــل االســتثارات املائيــة الالزمــة يف 

https://ufmsecretariat.org/climate-finance
https://ufmsecretariat.org/climate-finance
https://ufmsecretariat.org/climate-finance
https://ufmsecretariat.org/climate-finance
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ــط. ــة املتوس منطق

يف هــذا اإلطــار، تعقــد أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط ، منــذ عــام 

ــاه لدعــم  ــل املســتدام للمي ــة حــول التموي 2019، ورش عمــل وطني

تنفيــذ االســراتيجية املاليــة ألجنــدة امليــاه مــن قبــل الــدول األعضــاء 

يف االتحــاد، وفًقــا ملتطلبــات واحتياجــات كل دولــة. 

ــاه  ــة املي ــول حوكم ــات ح ــاد منتدي ــم االتح ــك، نظ ــى ذل ــالوة ع ع

واألعــال بالتنســيق مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة حيــث تــم إبــراز 

ــة  ــوء األهمي ــادي. ويف ض ــو االقتص ــايئ والنم ــن امل ــني األم ــة ب الصل

املتزايــدة للميــاه والــرف الصحــي خــالل جائحــة كوفيــد-19 ، قــام 

االتحــاد مــن أجــل املتوســط   بتوجيــه أنشــطته لجــذب انتبــاه الفاعلني 

مبنطقــة املتوســط لهــذه القضايــا.

ــا  ــو 2021 إعالنً ــط   يف يوني ــل املتوس ــن أج ــاد م ــد وزراء االتح اعتم

ــًدا بشــأن تأمــني الطاقــة واالنتقــال منخفــض الكربــون،  ــا جدي وزاريً

ــل  ــن قب ــا م ــم وضعه ــة يت ــل ملموس ــط عم ــار خط ــك يف إط و ذل

ــاد. ــة لالتح ــة الثالث ــات الطاق منص

ــر  ــع التغي ــن صن ــيل م ــتوى املح ــى املس ــني ع ــني الفاعل ــد متك يع

مكونًــا أساســيًا للتحــول إىل الطاقــة املســتدامة. لــذا تعــاون االتحــاد 

مــن أجــل املتوســط   ، يف عــام 2018، بشــكل مكثــف مــع الســلطات 

املحليــة يف هــذا الشــأن وكذلــك مــع مركــز كوبنهاغــن لكفــاءة 

ــن 20  ــر م ــا أك ــاركت فيه ــدة ش ــة جدي ــالل فاعلي ــن خ ــة م الطاق

بلديــة لتبــادل الــرؤى حــول إمكانيــة ترسيــع عمليــة إنــارة الشــوارع 

ــة. ــرة للطاق ــات موف بتقني

أخــرًا، يعــد التوســع الحــرضي املســتدام أمــرًا أساســيًا للتصــدي 

ــادة  ــويل قي ــى ت ــدرة ع ــط   الق ــدن املتوس ــك م ــاخ. ومتتل ــر املن لتغ

االنتقــال إىل التنميــة املســتدامة  دون التضحيــة بالنمــو االقتصــادي. 

ــة  ــة الحرضي ــل التنمي ــة عم ــع وراء خط ــو الداف ــاد ه ــذا االعتق ه

االســراتيجية لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   2040 وخطــة عملهــا 

ــب  ــا عق ــم إطالقه ــي ت ــتدام، والت ــة واملس ــور التكلف ــكان امليس لإلس

املؤمتــر الــوزاري الثــاين لالتحــاد حــول التنميــة الحرضيــة املســتدامة 

يف عــام 2017.

بعــد االنفجــار املدمــر الــذي وقــع يف 4 آب / أغســطس 2020 يف مرفــأ 

بــروت، والعتــاد حلــول إقليميــة، نظمــت أمانــة االتحــاد مــن أجــل 

املتوســط   ثالثــة اجتاعــات غــر رســمية مــع أكــر مــن 60 مشــاركاً 

لتقييــم األرضار األوليــة واالحتياجــات مــع إيــالء االعتبــار الواجــب ملــا 

ــة  ــاره جــزءاً أساســيًا مــن هوي ــراث العمــراين لبــروت باعتب ــيل: ال ي

منطقــة املتوســط، وتنــاول ســبل اســتعادته وإعــادة بنائــه.

2.2 التنمية االقتصادية والبرشية املستدامة والشاملة

مــع انطــالق التنميــة االقتصاديــة يف املنطقــة األورومتوســطية، كلفت 

خارطــة طريــق االتحــاد مــن أجــل املتوســط   األمانــة العامــة بإعــداد 

دراســة حــول مســتويات التكامــل اإلقليمــي. يف عــام 2021، تــم 

إطــالق التقريــر املرحــيل لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   حــول التكامــل 

اإلقليمــي بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، 

ــة  ــات يف خمس ــة بالسياس ــات متعلق ــية وتوصي ــج رئيس ــدم نتائ وق

ــراد،  ــة األف ــة، وحرك ــة التحتي ــل، والبني ــارة، والتموي ــاالت: التج مج

ــايل. ــم الع والبحــث والتعلي

تــم عقــد اجتاعــني وزاريــني حــول التجــارة يف عامــي 2018 و 

2020، وتــم تنظيــم ثــالث نســخ متتاليــة مــن منتــدى االتحــاد مــن 

ــات  ــة لتوصي ــة ملموس ــتثار كمتابع ــارة واالس ــط   للتج ــل املتوس أج

ــد أول  ــام 2021، ُعق ــك، يف ع ــى ذل ــالوة ع ــة. ع ــرات الوزاري املؤمت

مؤمتــر حــول حصــول الــرشكات الصغــرة واملتوســطة عــى التمويــل، 

ــة  ــات الفني ــن التدريب ــاد سلســلة م ــة لالتح ــة العام ونظمــت األمان

ــع  ــر واألردن، م ــن م ــة م ــاب املصلح ــأ ألصح ــد املنش ــول قواع ح

ــطني. ــان وفلس ــرى يف لبن ــة أخ ــدورات تدريبي ــط ل التخطي

ــني  ــاري ب ــل التج ــط   التكام ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــم أمان تدع

رشكاء جنــوب املتوســط، والســيا عــرب اتفاقيــة أغاديــر. يف عــام 2019، 

ــدويل  ــاون ال ــة للتع ــة األملاني ــع املؤسس ــاون م ــاد، بالتع ــدأ االتح ب

)GIZ(، يف إعــداد تدريــب فنــي يف مجــال السياســات التجاريــة 

ــة. ــاء يف االتفاقي ــدول األعض لل

ــز  ــة إىل تعزي ــتمرار الحاج ــط   باس ــل املتوس ــن أج ــاد م ــم االتح دع

الجهــود يف مجــال البحــث واالبتــكار )R&I(. فمنــذ عــام 2020 ، أدى 

انضــام االتحــاد إىل الحــوار األورومتوســطي حــول البحــث والتطويــر 

إىل اعتــاد ناجــح لثــالث أجنــدات بحثيــة جديــدة ملنطقة املتوســط، 

حاليًــا  املتجددة. يتــم  والطاقــة  والصحــة،  املنــاخ،  تغــر  حــول 

التحضــر ألول مؤمتــر وزاري لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   حــول 

ــر ومــن املتوقــع أن يعقــد يف عــام 2022.  البحــث والتطوي

ــف يف  ــكار والتوظي ــني االبت ــة ب ــز العالق ــدف تعزي ــام 2021، به يف ع

ــة  ــة األملاني ــم من املؤسس ــاد، بدع ــق االتح ــط، أطل ــة املتوس منطق

للتعــاون الــدويل، كتيبًــا جديــًدا لألوســاط األكادمييــة والصناعيــة 

ــة  ــة والكمي ــات النوعي ــاًل للبيان ــن تحلي ــي السياســات، يتضم وصانع

جمعتهــا 35 منظمــة حــول منطقــة املتوســط، باإلضافة إىل مجموعــة 

ــداًرا. ــا و 1350 إص ــادرات و146 برنامًج ــات واملب ــل املارس ألفض

وتونــس،  األردن  يف  الســيا  رقميــة،  تدريبــات  ذلــك   وأعقــب 

ــات  ــي السياس ــوث وصانع ــز البح ــايل ومراك ــم الع ــات التعلي ملؤسس

ــع  ــة رفي ــدى متابع ــد منت ــرر أن يعق ــن املق ــة. وم ــيل الصناع وممث

ــرب 2021.  ــف يف 18 نوفم ــة التوظي ــكار وقابلي ــول االبت ــتوى ح املس

ــات  ــة التحدي ــوة يف معالج ــن أجــل املتوســط   بق ــاد م يشــارك االتح

ــم  ــة تتس ــة تحتي ــة بني ــل إلقام ــاع النق ــه قط ــي تواج ــدة الت املعق

بالكفــاءة والتكامــل والتشــغيل البينــي واالســتدامة، وتحســني ربــط 

ــطية. ــة األورومتوس ــل يف املنطق ــبكات النق ش

يعمــل االتحــاد مــن أجــل املتوســط   عــى تطويــر اســراتيجية 

شــاملة جديــدة للنقــل الــربي والبحــري والربــط اللوجســتي ملنطقــة 

ــن  ــاد م ــركة لالتح ــة املش ــع الرئاس ــق م ــيق الوثي ــط ، بالتنس املتوس

أجــل املتوســط   والــدول األعضــاء يف إطــار املنصــة اإلقليميــة للنقــل.

البعد الثاين للنمو الشامل هو تنمية رأس املال البرشي.

يعــد التعليــم العــايل هدفًــا اســراتيجيًا لالتحــاد مــن أجــل املتوســط 

حيــث أطلــق حــواًرا إقليميًــا حــول تدويــل التعليــم العــايل يف منطقــة 

املتوســط   باإلضافــة إىل دراســة حــول هــذه القضيــة، يجريهــا اتحــاد 

ــر،  ــر، م ــطية   )UNIMED( يف 10 دول - الجزائ ــات املتوس الجامع

وفلســطني  واملغــرب  وموريتانيــا  ليبيــا  لبنــان،  األردن،  إرسائيــل، 

وتونــس- مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى املــوارد والفــرص املتاحــة 

ــي واإلقليمــي. عــى املســتويني الوطن

 ،)UEMF( يف عــام 2019، أقامــت الجامعــة األورومتوســطية بفــاس 

ــد لالتحــاد، أول حفــل تخــرج لحامــيل شــهادات  وهــي مــرشوع رائ

ومن املنتظر ان يصل عدد املنضمني لها إىل 7000 

طالب من جميع أنحاء املنطقة األورومتوسطية 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى بحلول 

عام 2024.

650 أستاًذا وباحًثا وموظًفا إداريًا وفنًيا ذوي 

مؤهالت عالية.

80٪ من الطالب يشاركون يف تجربة التنقل 

بالخارج.

املاجســتر. بفضــل دعــم االتحــاد مــن أجــل املتوســط، ســجلت 

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــجيالت م ــدد التس ــردة يف ع ــادة مط ــة زي الجامع

ــط. ــة املتوس منطق

 

ويف نفــس العــام، افتتحــت الجامعــة كليــة الهندســة الرقميــة والــذكاء 

االصطناعــي، وزودتهــا بأكــرب منصــة للهندســة الرقميــة يف إفريقيــا.

يف ضــوء معــدالت البطالــة املرتفعــة يف املنطقــة، والتــي تكــون أحيانـًـا 

ــج االتحــاد مــن أجــل املتوســط    األعــى يف جميــع أنحــاء العامل، يعال

ــادرة املتوســط    ــق مب ــث أطل ــرص العمــل حي ــق ف ــا مســألة خل أيًض

ــت  ــي تشــهد تطــوًرا مســتمرًا  واحتفل ــف )Med4Jobs(، الت للوظائ

بعقــد نســختني لحــوار أصحــاب املصلحــة يف 2018 و 2020. و تضــم 

املبــادرة، حتــى اآلن، 13 مرشوًعــا يحملــون عالمــة االتحــاد ويســتفيد 

منهــا مــا يقــرب مــن مئــة ألــف فــرد، معظمهــم مــن النســاء 

والشــباب.

يف عــام 2019، أطلــق اإلعــالن الــوزاري لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   

ــط   يف  ــة  املتوس ــة ملنطق ــدة طموح ــل أجن ــف والعم ــول التوظي ح

هــذه املجــاالت. يف عــام 2021، أصــدر االتحــاد   تقريــرًا بعنــوان »رؤى 

وإجــراءات لتعزيــز التوظيــف يف جنــوب املتوســط: دور ومســاهمة 

االتحــاد مــن أجــل املتوســط«، والــذي يلخــص عمــل االتحــاد يف هــذا 

القطــاع.

عــالوة عــى ذلــك، يف ضــوء إجراءاتــه الشــاملة و املتكاملــة، يشــجع 

ــرص العمــل مــن  ــر ف ــا عــى توف االتحــاد مــن أجــل املتوســط   أيًض

ــالن  ــي اإلع ــاد األزرق. فف ــيا االقتص ــرى، ال س ــات أخ ــالل قطاع خ

ــر  ــادر يف فرباي ــاد األزرق الص ــأن االقتص ــاد   بش ــاين لالتح ــوزاري الث ال

2021، عــرب الــوزراء عــن التزامهــم التــام بتعزيــز السياســات واألدوات 

2030 األجندة الخرضاء املتوسطية

االنتقال نحو اقتصاد 
أخرض ودائري، ومنخفض 

االستهالك يف الكربون 
وشامل اجتامعيا.

الحد من التلوث 
يف الرب والبحر 

والجو.

حامية وحفظ واستعادة املوارد 
الطبيعية يف منطقة البحر األبيض 
املتوسط ضمن نهج متكامل قائم 

عىل النظام اإليكولوجي
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التحويليــة مثــل التجمعــات البحريــة أو التخطيــط املــكاين البحــري، 

االنبعاثــات  منخفضــة  التقنيــات  نحــو  العــام  التحــول  وبدعــم 

ــري. ــاد األزرق الدائ واالقتص

منــذ عــام 2017 ، تدعــم أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   مــرشوع 

»املهــارات الزرقــاء« )BlueSkills( لتوفــر وظائــف يف املجــال البحري 

ــادل املعرفــة واالهتــام بالبحــوث  ــر املهــارات وتب مــن خــالل تطوي

لتعزيــز االســتدامة يف البحــر املتوســط. يف عــام 2021، نظمــت 

ــاملة  ــارات الش ــاء وامله ــف الزرق ــن الوظائ ــة ع ــة دورة تدريبي األمان

ــني الشــباب والخريجــني الجــدد. للمهني

2.3 الشــمول االجتامعــي واملســاواة كعنــر أســايس يف التنميــة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة للمنطقــة

أجنــدة  املتوســط    أجــل  مــن  االتحــاد  أطلــق  عــام2017،  يف 

أورومتوســطية مشــركة حــول تعزيــز دور املــرأة يف املجتمــع وذلــك 

بالقاهــرة )نوفمــرب 2017(. الــوزاري  املؤمتــر  خــالل 

ــية،  ــاركتها السياس ــرأة ومش ــادة امل ــادة قي ــدة إىل زي ــدف األجن  وته

وتعزيــز متكينهــا االقتصــادي، ومكافحــة جميــع أشــكال العنــف ضــد 

ــة للجنســني. ــات، والقضــاء عــى الصــور النمطي النســاء والفتي

 يف عــام 2020، تــم اعتــاد آليــة رصــد حكوميــة دوليــة، هــي 

األوىل مــن نوعهــا يف املنطقــة، مــن قبــل جميــع الــدول األعضــاء يف 

ــة  ــاس الجهــود املبذول االتحــاد مــن أجــل املتوســط. وتهــدف إىل قي

ــل  ــن التعام ــات م ــي السياس ــني صانع ــرأة ومتك ــوق امل ــز حق لتعزي

ــا للغايــة. وبنــاء عــى ذلــك  مــع املجــاالت التــي تشــهد تقدًمــا بطيئً

يتــم متابعــة 20 مــؤرشاً جنســانياً  واقــراح أدوات للمراقبــة وإعــداد 

التقاريــر عــى أســاس األولويــات األربعــة الــواردة يف إعــالن القاهــرة 

الــوزاري لعــام 2017. 

ويعكــس دعــم الــدول األعضــاء لنظــام الرصــد هــذا التزامهــا املتزايــد 

بتحقيــق نتائــج ملموســة يف هــذا الشــأن. 

عــالوة عــى ذلــك، أصبــح مؤمتــر املــرأة لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   

ملتقــى مرجعيًــا يف املنطقــة األورومتوســطية لتبــادل الخــربات حــول 

املســاواة بــني الجنســني.

تعتــرب املنطقــة األورومتوســطية مــن أكــر املناطــق شــبابًا يف العــامل. 

ــه.  ــب أعال ــذا وضــع االتحــاد مــن أجــل املتوســط   الشــباب يف قل ل

وتظهــر األنشــطة املتعلقــة بالشــباب، التــي تــم تنظيمهــا منــذ عــام 

ــبابية  ــراتيجية ش ــر اس ــى تطوي ــل ع ــاد تعم ــة االتح 2017، أن أمان

 ،2030 بأفــق  األورومتوســطية،  املنطقــة  يف  ومنســقة  منظمــة 

وبالتشــاور الوثيــق ليــس فقــط مــع شــباب املنطقــة ولكــن كذلــك 

مــع الحكومــات الوطنيــة واملنظــات الدوليــة والجهــات الفاعلــة يف 

ــة يف هــذا املجــال. ــدين العامل ــع امل املجتم

 تشــارك الشــبكة كمراقــب يف فريــق خــرباء تغــر املنــاخ التابــع 

ــط.  ــل املتوس ــن أج ــاد م لالتح

ــاء  ــط   إنش ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــت أمان ــام 2016، دعم يف ع

شــبكة الشــباب املتوســطي مــن أجــل املنــاخ )MYCN(، التــي تتألف 

مــن ســبع جمعيــات شــبابية، للعمــل مــع الشــباب كرشيــك كامــل يف 

جهــود العمــل املناخــي.

تشــارك الشــبكة كمراقــب يف فريــق خــرباء تغــر املنــاخ التابــع 

لالتحــاد مــن أجــل املتوســط.

 

ــا مــن وضعهــا كمراقــب، شــاركت أمانــة  عــالوة عــى ذلــك، وانطالقً

االتحــاد مــن أجــل املتوســط   يف تنظيــم أحــداث جانبيــة مــع شــبكة 

عــى  تواجدهــا  املناخ لزيــادة  أجــل  مــن  املتوســطي  الشــباب 

ــة و  ــة و الخامس ــختني الرابع ــالل النس ــك خ ــي وذل ــتوى العامل املس

ــراف. ــر األط ــن ملؤمت العرشي

 أخــرًا، يعمــل االتحــاد مــن أجــل املتوســط   أيًضــا مــع الســكان 

ــميني  ــر الرس ــال غ ــني: الع ــى جبهت ــز ع ــع الركي ــتضعفني م املس

واملترسبــني مــن املــدارس.

ــن أجــل املتوســط   حــول  ــاد م ــل لالتح ــدت يف 2019 ورشــة عم ُعق

دمــج األعــال غــر الرســمية لبحــث ظاهــرة توســع االقتصــاد غــر 

ــرًرا  ــا متك ــأن النشــاط غــر الرســمي يعــد موضوًع ــًا ب الرســمي عل

ــني  ــدار العام ــى م ــت ع ــرب اإلنرن ــه ع ــاد   وندوات ــرات االتح يف مؤمت

املاضيني. 

ــات متعــددة األطــراف الخاصــة  ــك، ســتظل االتفاقي عــالوة عــى ذل

بالتجــارة الدوليــة واالســتثار تؤثــر عــى العديــد مــن املواطنــني إذا 

مل تكــن مصحوبــة بإجــراءات تضمــن عالقــات عادلــة عــى مســتوى 

القاعــدة الشــعبية يف مجــاالت اســتحداث فرص العمــل وحقــوق 

العال. 

ضمنــت النســخ الخمســة ملنتــدى الحــوار االجتاعــي لالتحــاد مــن 

أجــل املتوســط   إحــراز تقــدم يف هــذه املجــاالت، عــى الرغــم مــن 

ــاء. ــن العمــل بســبب الوب ــد مــن ميادي االنقطاعــات يف العدي

أجــل  مــن  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  دأبــت   ،2017 عــام  منــذ 

املتوســط   عــى دعــم تطويــر مــرشوع الفرصــة الجديــدة  املتوســطي   

)MedNC( ليمتــد لبلــدان جديــدة. توفــر شــبكة »مــدارس الفرصــة 

الثانيــة« منــذ عــام 2018 املســاعدة للشــباب غــر امللتحقــني بالتعليم 

أو بالتوظيــف و يحتاجــون للتدريــب )NEETs(، بالتنســيق مــع 

املعهــد األورويب للتعــاون والتنميــة )IECD(. ويضــم هــذا املــرشوع 

شــبكة مــن أكــر مــن 26 ألــف شــاب و 100 مركــز رشيــك يف تســع 

دول أورومتوســطية.

2.4 التحول الرقمي

يف العــر الرقمــي، مل يعــد دمــج التقنيــات الجديــدة يف أنظمــة 

التعليــم مســألة اختيــار ألي دولــة تســعى إىل تحقيــق منــو ذيك 

ــال  ــز االنتق ــة إىل تحفي ــد الحاج ــة كوفي ــرت جائح ــتدام. أظه ومس

ودعــم التدريــس والتعلــم عــى كافــة املســتويات لتحقيــق التكامــل 

ــع. ــاق واس ــى نط ــي ع الرقم

ــول  ــط   ح ــل املتوس ــن أج ــاد م ــر االتح ــّكل مؤمت ــام 2019 ، ش يف ع

التحــول الرقمــي واملهــارات الرقميــة للمســتقبل، الــذي عقــد يف 

تالــني، خطــوة مهمــة للمشــاركة يف املشــهد التكنولوجــي رسيــع 

ــة إســتونيا  ــث اعتمد املؤمتــر عــى تجرب التغــر بســوق العمــل، حي

كواحــدة مــن أكــر املجتمعــات الرقميــة تقدًمــا عــى مســتوى العــامل.

كمتابعــة للمؤمتــر، أطلــق االتحــاد مــن أجــل املتوســط   يف عــام 2021 

ثــالث ورش عمــل حــول الحوكمــة اإللكرونية تــم عقــد اثنتــني منهــم 

ــاون  ــة للتع ــة األملاني ــع املؤسس ــة م ــطني، بالرشاك ــر وفلس يف الجزائ

الــدويل ومجموعــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت اإلســتونية، و 

دول االتحــاد   يف جنــوب ورشق املتوســط.

100
20

30%

1600

70
 مشارك من

 شامل املتوسط

جنوب ورشق املتوسط

ــىل فيســبوك  مشــاهدة ع
ــارش عــىل املب

يســتهدف  جديــد  مقــال 
جمهــور

مليون شخص

متحدث
ممثل رفيع املستوى 

أخبار
د

آخرون دولة

8000

105

56%
40%

4%

مؤمتر نساء املتوسط يف أرقام  

12051%
جنوب البحر األبيض املتوسط

شامل البحر األبيض املتوسط
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باإلضافــة إىل ذلــك، ركــز منتــدى ســيدات األعــال لعــام 2021 عــى 

الرقمنــة كفرصــة لنمــو األعــال التــي تقودهــا النســاء. وشــارك 

ــة،  ــات أعــال إقليمي ــال، ومنظ ــيدة أع ــن 500 س فيــه أكــر م

ومنظــات دوليــة رائــدة، لبحــث خطــط دعــم األعــال يف املنطقــة 

األورومتوســطية.

 

والتجــارة  الرقمــي،  التحــول  عــى  تدريــب  يف  شــاركن  قــد  و 

ــم  ــي ملنظــات دع ــوع االجتاع ــي للن ــكار املراع ــة، واالبت اإللكروني

الريفيــة. املناطــق  يف   )BSOs( األعــال 

2. 5. الحامية املدنية

ــوث  ــزالزل والتل ــات وال ــات والفيضان ــق الغاب ــد  حرائ ــل تزاي يف ظ

ــاء  ــع أنح ــرى يف جمي ــة األخ ــوارث الطبيعي ــة والك ــري واألوبئ البح

املنطقــة األورومتوســطية، ميثــل التعــاون يف الحايــة املدنيــة أولويــة 

ــن أجــل املتوســط. ــدول األعضــاء يف االتحــاد م ــني ال ب

 

بعــد 10 ســنوات مــن التوقــف، عقــدت األمانــة العامــة لالتحــاد مــن 

ــن العامــني  ــا للمديري ــة اجتاًع ــة األوروبي أجــل املتوســط   واملفوضي

ــاد يف 11 فربايــر 2019  ــاء يف االتح ــدول األعض ــة لل للحايــة املدني

ــز  ــى تعزي ــم الركيز ع ــد ت ــة. وق ــل إقليمي ــة عم ــداد خط ــة إع بغي

التعــاون فيــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر الكــوارث وزيــادة القــدرة عــى 

ــية  ــة السياس ــات الفاعل ــات والجه ــني املؤسس ــاون ب ــود، والتع الصم

ــة. والتشــغيلية والعلمي

ومنــذ ذلــك الحــني، تــم إنشــاء مجموعــات عمــل اجتمعــت بنجــاح 

يف عامــي 2020 و2021، ملناقشــة خطــة العمــل اإلقليميــة والربنامــج 

اإلقليمــي األورومتوســطي للوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة والناتجــة 

لهــا  ملنطقــة  اإلنســاين و االســتعداد واالســتجابة  النشــاط  عــن 

املتوســط.

وقــد قــام االتحــاد مــن أجــل املتوســط، بعــد أن حصــل عــى دعــم 

فنــي خارجــي، بصياغــة خطــة عمــل تتســق مــع التوصيــات والتقارير 

النهائيــة ملجموعــات العمــل الثالثــة.

2.6. القضايا الشاملة

املنطقــة  القتصاديــات  بالنســبة  الســياحة  أهميــة   بــرزت 

األورومتوســطية، وتأثراتهــا املحتملــة عــى النمــو وخلــق فــرص 

الثقــايف. والفهــم  التحتيــة  والبنيــة  العمــل 

 

3. زيادة التأثري عىل األرض 
للمواطنني: و القدرة للعمل

3.1. التزام أقوى لتأثري أكرب

طــورت أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط اســراتيجية متويــل طويلــة 

األجــل تتضمــن إنشــاء رشاكات منظمــة مــع املانحــني الرئيســيني يف 

املنطقــة حتــى يكــون عملهــا أكــر تأثــرًا.

وقعــت أمانــة االتحــاد اتفاقيــة ماليــة متعــددة الســنوات مــع الوكالــة 

الســويدية للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل )SIDA( يف فربايــر 2017 لدعــم 

أنشــطتها يف مجــال التنميــة األكــر شــمواًل واســتدامة يف املنطقــة.

ــذي  ــي ال ــوار اإلقليم ــطة الح ــل أنش ــة لتموي ــدف االتفاقي ــا ته  ك

ــة والعمــل  ــة االتحــاد يف مجــاالت متكــني املــرأة والطاق تنظمــه أمان

ــن  ــاد م ــث االتح ــاد األزرق. ويبح ــاه واالقتص ــة واملي ــي والبيئ املناخ

ــة  ــة الثاني ــذ املرحل ــا تنفي ــويدية حاليً ــة الس ــط والوكال ــل املتوس أج

ــة عــى نطــاق أوســع. ــن االتفاقي م

يف عــام 2017، وقعــت أمانــة االتحــاد إعالنًــا مشــركًا مــع وزارة 

التعــاون االقتصــادي والتنميــة األملانيــة )BMZ(  لدفــع التكامــل 

اإلقليمــي قدًمــا، وتوفــر مجموعــة واســعة مــن فــرص العمــل، 

ــة  ــارة يف منطق ــز التج ــن تعزي والســيا بالنســبة للشــباب، فضــاًل ع

املتوســط   وخارجهــا.

 لتحقيــق هــذه األهــداف، تدعــم الــوزارة األملانيــة االتحــاد مــن أجــل 

املتوســط مــن خــالل املؤسســة األملانيــة للتعــاون الــدويل )GIZ( عــرب 

مــرشوع استشــاري للســنوات 2017-2021. بفضــل هــذا الدعــم، 

ــاص  ــاع الخ ــارة يف القط ــف والتج ــادالت يف التوظي ــز التب ــم تعزي ت

ــة  ــني يف منطق ــة الحكومي ــاب املصلح ــني أصح ــدين وب ــع امل واملجتم

ــاء تنفيــذه. املتوســط. وتــم توســيع نطــاق املــرشوع أثن

ــة  ــؤون الخارجي ــع وزارة الش ــام 2014 م ــة يف ع ــع اتفاقي ــم توقي ت

الرنويجيــة لتمويــل املشــاريع التــي تحمــل عالمــة االتحــاد مــن أجــل 

املتوســط يف مجــال املســاواة بــني الجنســني. تــم تنفيــذ اتفــاق مجــدد 

وموســع، يغطــي الفــرة 2019-2021، لتمويــل املشــاريع التــي تركــز 

ــني، يف  ــني الجنس ــاواة ب ــزز املس ــباب، وتع ــرأة والش ــني امل ــى متك ع

العديــد مــن الــدول األعضــاء يف جنــوب البحــر املتوســط.

ميكــن أن يســاهم تعزيــز وتطويــر قطــاع الســياحة املســتدامة، 

املتصــل بقطاعــات االقتصــاد األخــرى، بشــكل كبــر يف التنميــة 

للمنطقــة. املســتدامة 

ــطتها األوىل  ــط   أنش ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــت أمان ــذا أطلق ل

املتعلقــة بالســياحة يف عــام 2018.

 

وعقــدت اجتاًعــا لتبــادل األفــكار، ركــز عــى رقمنــة الــرشكات 

ــي  ــة إىل تبن ــى الحاج ــك ع ــاع، وكذل ــطة يف القط ــرة واملتوس الصغ

مقاربــات مبتكــرة للعمــل املناخــي وكفــاءة الطاقــة. وكان هــذا 

االجتــاع مبثابــة فرصــة أوليــة للنقــاش مــع الخــرباء وأصحــاب 

ــن أجــل  ــاً لالتحــاد م ــر تنظي املصلحــة وإجــراء حــوار إقليمــي أك

املتوســط   حــول القضايــا املتعلقــة بالســياحة.

ــال  ــط   رواد األع ــل املتوس ــن أج ــاد م ــع االتح ــام 2019، جم  يف ع

ــم يف  ــص نجاحه ــاريعهم وقص ــول مش ــكار ح ــادل األف ــباب لتب الش

مجــال الســياحة، وملناقشــة دور القطــاع كمحفــز لخلــق فــرص 

ــاء. ــباب والنس ــة للش ــط، وخاص ــي املتوس ــى ضفت ــل ع العم

يف الســياق الحــايل، ميثــل الحــوار بــني الثقافــات واألديــان يف منطقــة 

املتوســط   بعــًدا أساســيًا هاًمــا لجميــع أنشــطة التعــاون اإلقليمــي يف 

إطــار االتحــاد مــن أجــل املتوســط   وهــو أمــر بالــغ األهميــة ملحاربــة 

ــاس  ــى أس ــاء ع ــك للبن ــة، وكذل ــكال العنري ــع أش ــرف وجمي التط

الــراث والتطلعــات املشــركة.

ــن  ــاد م ــة االتح ــت أمان ــط، نظم ــوم املتوس ــالق ي ــة إىل إط  باإلضاف

ــام  ــات. ويف ع ــني الثقاف ــوار ب ــجيع الح ــطة لتش ــط   أنش ــل املتوس أج

2018،  نظــم كل مــن االتحــاد مــن أجــل املتوســط   ومجلــس مدينــة 

ــا بشــكل مشــرك املنتــدى األول لشــباب االتحــاد مــن أجــل  تاراغون

املتوســط   كجــزء مــن دورة األلعــاب املتوســطية الثامنــة عــرشة. 

ــة عــرب اإلنرنــت مبشــاركة شــباب مــن  ويف عــام 2021، نظــم  فعالي

املنطقــة حــول مواجهــة خطــاب الكراهيــة يف أشــكاله املختلفــة 

ــي. ــل االجتاع ــائل التواص ــى وس ــه ع ومكافحت

3.2 تعزيز العمل عىل األرض

ــط    ــل املتوس ــن أج ــاد م ــة االتح ــززت أمان ــرة، ع ــنوات األخ يف الس

ــر وتنفيــذ املشــاريع، الســيا  قدراتهــا عــى مســاندة ومتابعــة تطوي

املــآزق إلنجــاح  الفنــي. تدعــم األمانــة تجــاوز  عــى املســتوى 

املصلحــة  وأصحــاب  الحكومــات  حشــد  خــالل  مــن  املشــاريع، 

ــني  ــن املانح ــطة م ــبكة نش ــرب ش ــل ع ــول إىل التموي ــهيل الوص وتس

واملؤسســات املاليــة. وتســاعد أمانــة االتحــاد عــى إطــالق املشــاريع 

ــني. ــرشكاء التقني ــل وال ــن الداخ ــرباء م ــن خ ــم م بدع

ــة االتحــاد مــن  ــح أمان ــدول األعضــاء باإلجــاع، متن بعــد موافقــة ال

ــاهم يف  ــي تس ــة الت ــاريع اإلقليمي ــى املش ــة ع ــط   عالم ــل املتوس أج

األهــداف العامــة لالســتقرار والتنميــة والتكامــل اإلقليمــي و تحقــق 

ــة األورومتوســطية. ــي املنطق ــا ملواطن ــرًا ملحوظً تأث

 

ــل  ــن أج ــاد م ــة االتح ــل عالم ــي تحم ــاريع الـــ 60 الت ــدف املش ته

املتوســط، مبيزانيــة إجاليــة قدرهــا 5 مليــارات يــورو، إىل إفــادة أكــر 

ــكل  ــن بش ــون أخري ــة إىل 100 ملي ــخص باإلضاف ــون ش ــن 15 ملي م

ــارش.  غر مب

يف ســبتمرب 2018، اعتمــد كبــار مســؤويل االتحــاد مــن أجــل املتوســط   

اقراًحــا لتنظيــم عمليــة وضــع عالمــة االتحــاد )لالطــالع عــى عــرض 

شــامل لعمليــة وضــع عالمــة االتحــاد ، انظــر إىل امللحــق: 

»املشــاريع التــي تحمــل عالمــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط: الخلفية 

الوضــع الراهــن والنقاط الرئيســية«(.

يف عــام 2020، أطلقــت أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط  برنامًجــا 

لدعــم التوظيــف كاســتجابة إقليميــة لوبــاء كوفيــد-19، ولدعــم 

املنظــات غــر الربحيــة يف منطقــة املتوســط   التــي توفــر فــرص عمــل 

يف ظــل األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة. ويركــز الربنامــج 

عــى املشــاريع التــي متّكــن مــن العثــور عــى وظائف واالســتمرار يف 

كســب لقمــة العيــش وتحســني ظــروف عملهــم ومعيشــتهم.

ــاريع  ــن املش ــتفيدين م ــري للمس ــايل التقدي ــدد اإلج ــدر الع  ويق

األربــع املدعومــة مــن الربنامــج بنحــو 18 ألف فــرد مــن 7 دول 
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ــي: ــاريع ه ــط. و املش ــل املتوس ــن أج ــاد م ــاء يف االتح أعض

ــاوز  ــاريع لتج ــم املش ــف وتنظي ــز التوظي  SEARChED .1 - تعزي

ــد-19.  ــة لكوفي األرضار الوبائي

Rise.2 - املرونة واالبتكار من خالل تعزيز ريادة األعال.

ــا  ــة ومتكينه ــوق املحلي ــرأة يف الس ــرص امل ــادة ف FLOWER.3 - زي

ــا. ــز صموده وتعزي

ــة  ــف املتوســطي للســياحة املســتدامة يف مرحل  MAST .4 - التحال

مــا بعــد كوفيــد-19.

 تقــوم أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   بتعبئــة الحكومــات 

ــب  ــرى لجل ــة األخ ــة املحتمل ــات املانح ــة والجه ــات املالي واملؤسس

التمويــل للمشــاريع التــي تحمــل عالمــة االتحــاد.

ــل  ــزة التموي ــاه يف غ ــة املي ــام  2018، تلقــت محطــة تحلي ــي ع  فف

الــالزم )456 مليــون يــورو( لبنــاء أكــرب مــرشوع للبنيــة التحتيــة عــى 

ــن  ــايل م ــيايس وامل ــم الس ــل الدع ــك بفض ــة، وذل ــالق يف املنطق اإلط

الــدول األعضــاء يف االتحــاد مــن أجــل املتوســط   واملفوضيــة األوروبيــة 

بعــد حملــة ترويجيــة نظمتهــا األمانــة لجــذب املانحــني.

و يف العــام نفســه، دعمــت أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   أيًضــا 

مبــادرة مكافحــي البالســتيك يف مرحلتهــا لجمــع األمــوال وســاعدت 

املــرّوج عــى عــرض املــرشوع عــى الصناديــق األوروبيــة. 

البحريــة  املناطــق  يف  البالســتيك  مكافحــي  مــرشوع  وحصــل 

ميــد  إنريــج  برنامــج  مــن  يــورو  املحمية عى خمســة ماليني 

.2022-2018 للفــرة  األورويب  لالتحــاد  التابــع   )Interreg Med(

ــن أجــل املتوســط    ــز االتحــاد م ــة، رك ــدى الســنوات املاضي  عــى م

بشــكل خــاص نشــاطه عــى متويــل املنــاخ واالســتثار املســتدام مــن 

ــق  ــيا R20 )مناط ــرشكاء والس ــن ال ــد م ــع العدي ــل م ــالل العم خ

 EBRD ،( وبنــوك التنميــة متعــددة األطــراف )العمــل املناخــي

.)EIB

ــز متكــني  ــدو  »تعزي ــة أيضــاً مــرشوع اليوني  وأخــراً، ســاعدت األمان

املــرأة مــن أجــل التنميــة الصناعيــة الشــاملة واملســتدامة يف منطقــة 

ــن  ــة م ــادرة تجريبي ــل مب ــا« لتموي ــرشق األوســط وشــال إفريقي ال

خــالل اتفاقيــة متويــل مــع إمــارة موناكــو. 

والهــدف مــن االتفاقيــة، التــي مــن املتوقع أن تســتمر ألربع ســنوات، 

هــو تعزيــز تنميــة املشــاريع الصغــرة واملتوســطة واملتناهية الصغــر 

التــي تقودهــا النســاء مــن أجــل خلــق املزيــد مــن فــرص األعــال 

والوظائــف للنســاء يف ســن العمــل يف تونــس.

3.3 قدرة أفضل عىل العمل

للتعامــل مــع النمــو املطــرد يف أنشــطة االتحــاد مــن أجــل املتوســط، 

تعمــل أمانتــه باســتمرار عــى تكييــف نظــام الحوكمــة الخــاص بهــا 

ومنهجهــا يف العمــل لضــان الفاعليــة.

ــات  ــة إصالح ــى حزم ــو 2018، ع ــاء، يف يولي ــدول األعض ــت ال وافق

ــادة  ــة لتحســني الحوكمــة واملســاءلة، وزي ــة رئيســية، يف محاول إداري

الشــفافية، وتعزيــز قــدرة األمانــة العامــة عــى تنفيــذ أنشــطة 

ملموســة.

يف  والفســاد  االحتيــال  مكافحــة  سياســة  اعتــاد  أعقــاب  يف 

اجتــاع كبــار املســؤولني يف 17 يوليــو 2018، أطلقــت الرئاســة 

ــة قدمــت أول  ــة مراقب ــن أجــل املتوســط لجن املشــركة  لالتحــاد م

مذكــرة لهــا يف عــام 2021.

ويف ســياق تحديــث نظــام الحوكمــة والرقابــة الداخليــة ألمانــة 

ــة،  ــة املالي ــات الجهــات الفاعل ــني واجب االتحــاد، وال ســيا الفصــل ب

ــني مســؤول حســابات  ــى تعي ــاد ع ــار املســؤولني يف االتح ــق كب واف

ــام 2019. ــل يف ع ــم بربوكس ــالل اجتاعه خ

ــف  ــام ونص ــن ع ــر م ــذ أك ــتمرة من ــد-19 املس ــة كوفي ــرت جائح أث

ــي  ــة الت ــة العادي ــع، وعــى األعــال التجاري ــاة الجمي عــى منــط حي

ــل  ــن أج ــاد م ــر االتح ــذا التأث ــال ه ــا ط ــن. ك ــتأنف للكثري مل تس

املتوســط الــذي يلعــب دوًرا فريًدا كمنصــة للحــوار يف املنطقــة، 

تســمح بجمــع النــاس واآلراء، ومشــاركة األفــكار واألفعــال الواجــب 

ــام بهــا. القي

ومــع ذلــك، اســتمرت املنظمــة يف تحمــل مســؤولياتها لدعــم التعــايف 

ــادي  ــا الع ــلوب عمله ــل أس ــع تعدي ــاء م ــد الوب ــا بع ــة م يف مرحل

بحكــم الــرضورة، بتنظيــم فعاليــات متنوعــة عــرب اإلنرنــت، صــارت 

ســاحات افراضيــة للنقــاش واتخــاذ القــرارات. وأتــاح ذلــك لالتحــاد 

الوفــاء بالتزامــه بالعمــل عــى أال يتخلــف األشــخاص األكــر عرضــة 

لألخطــار عــن الركــب.

 وقــد خصــص االتحــاد مــن أجــل املتوســط صفحــة عــى اإلنرنــت 

لعــرض أنشــطته وجهــوده ملكافحــة وبــاء كوفيــد-19 ولضــان 

أن يظــل الــرشكاء وأصحــاب املصلحــة مطلعــني عــى املبــادرات 

األورومتوســطية التــي تعالــج هــذه األزمــة غــر املســبوقة. وبفضــل 

ــث  ــة، حي ــا املنظم ــوم به ــي تق ــة الت ــود، زادت التوعي ــذه الجه ه

وصلــت أنشــطتها عــرب اإلنرنــت إىل األشــخاص الذيــن مل تكــن 

ــا. ــاركة فيه ــرى للمش ــة أخ ــم طريق أمامه

املسرية املستقبلية

ــوار األورومتوســطي  ــارزًا بالتعاون والح ــااًل ب ــام 2020 احتف شــهد ع

وهــو املنتــدى اإلقليمــي الخامــس/ الذكــرى الســنوية الخامســة 

والعرشيــن للرشاكــة األورومتوســطية، واملعروفــة باســم عمليــة 

ــلونة. برش

 وبدعــم مــن الــدول األعضــاء التــي جــددت التزامهــا يف هــذه 

املناســبة، ومــع تحديــث إجــراءات الســفر للســنوات القادمــة، 

ستســعى أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   جاهــدة إىل املســاهمة 

ــة األورومتوســطية،  ــد-19 يف املنطق يف االنتعــاش بعــد جائحــة كوفي

ــا. ــر به ــي تزخ ــوارد الت ــوع وامل ــى التن ــاًدا ع اعت

ــات الخمســة املحــددة يف  ــذ األولوي ــة االتحــاد تنفي  وســتواصل أمان

عــام 2020، مبــا يتــاىش دامئـًـا مــع إطــار العمــل األكــرب الــذي نصــت 

ملزيد من التفاصيل حول أنشطة االتحاد من أجل املتوسط   منذ عام 2017:

عليــه خارطــة الطريــق لعــام 2017. وســتعتمد بشــكل خــاص عــى 

الواليــات التــي تــم إقرارهــا مؤخــرًا يف مجــاالت التوظيــف والعمــل 

والطاقــة واالقتصــاد األزرق والبيئــة وتغــر املنــاخ، كــا ســتمهد 

ــني  ــاالت متك ــة يف مج ــة محدث ــراتيجيات إقليمي ــو اس ــق نح الطري

ــة. ــة املدني ــل، والحاي ــة، النق ــة الحرضي ــرأة  التنمي امل

عــالوة عــى ذلــك، ستســعى أمانــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط   إىل 

تعزيــز عملهــا يف املجــاالت التــي كانــت قدراتهــا فيهــا محــدودة حتى 

اآلن، وهــي القضايــا الشــاملة مثــل الهجــرة، والوقايــة مــن التطــرف.
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مرفق املشاريع التي تحمل عالمة 
 :)UfM( االتحاد من أجل املتوسط

الخلفية، الحالة الراهنة والنقاط 
الرئيسية 

ــوم  ــوزراء أن »مفه ــد ال ــل، أك ــن أجــل املتوســط   للعم ــاد م ــق االتح  يف خارطــة طري

التوســيم« )أو وضــع عالمــة االتحــاد مــن أجــل املتوســط UFM label( كان »يف صميــم 

ــا  ــة االتحاد والســيام قيمته ــة لعالم ــة الحقيقي ــة« وأن »الطبيع ــة العام أنشــطة األمان

املضافــة، هــي مســألة ذات أهميــة مركزيــة ».

 تقــر خارطــة طريــق االتحــاد مــن أجــل املتوســط   أن عالمــة االتحــاد 

هــي أداة أساســية لرجمــة األولويــات املحــددة عــى املســتوى 

ــات  ــل املنص ــري داخ ــي تج ــات، الت ــوارات السياس ــيايس ويف ح الس

ــة، إىل دعــم ملمــوس ملشــاريع  تحقــق املنفعــة عــى أرض  القطاعي

ــع. الواق

ــراز  ــة واضحــة وتعمــل عــى إب ــوًذا سياســيًا ورؤي ــة نف ــر العالم توف

قيمــة التعــاون اإلقليمــي، مــن خــالل االلتــزام الســيايس القــوي مــن 

جانــب 42 دولــة، واالعــراف اإلقليمــي، والرؤيــة عــى أعــى مســتوى، 

والتكــرار املحتمــل فضــاًل عــن مشــاركة أفضــل املارســات للمشــاريع 

الناجحة. 

ــض  ــدم التفوي ــام 2008 ق ــس لع ــالن باري ــارة إىل أن إع وتجــدر اإلش

األويل لالتحــاد مــن أجــل املتوســط   والقــايض »مبراعــاة الطابــع 

ــة،  ــاريع املقرح ــدود للمش ــر للح ــي والعاب ــي ودون اإلقليم اإلقليم

ــراف  ــا لألط ــي تحققه ــة الت ــا واملصلح ــا وأهميته ــن حجمه ــاًل ع فض

ــية«. ــادرة األساس ــداف املب ــاق وأه ــع نط ــاىش م ــا يت ــة، مب املعني

 وتعــد املبــادئ التوجيهيــة للمشــاريع، التــي اعتمدهــا كبــار مســؤويل 

االتحــاد مــن أجــل املتوســط   يف أبريــل 2011، هــي الوثيقــة املرجعيــة 

األساســية. وبفضــل طبيعتهــا العامــة ، فقــد فتحــت املجــال للنظــر يف 

مجموعــة واســعة جــًدا مــن املشــاريع .

الداخــيل  املرشوعــات  دليــل  يف  أكــرب  بشــكل  تفعيلهــا   ويتــم 

ــي  ــة اإلجــراءات الت ــة مفصل ــاول بطريق ــذي يتن ــة االتحــاد، وال ألمان

ــا، بــدًءا مــن اقــراح املــرشوع  وعرضــه، إىل  تغطــي مختلــف القضاي

التوســيم،  واملتابعــة والرقابــة.

ــة  ــح عالم ــم من ــاله، يت ــة أع ــق املرجعي ــح يف الوثائ ــو موض ــا ه ك

االتحــاد خــالل اجتاعــات كبــار املســؤولني وبعــد االنتهــاء مــن 

إجــراء تحضــري مفصــل، يف حــني أن أمانــة االتحــاد هــي املســؤولة 

عــن إعــداد املشــاريع عــى أســاس مقرحــات مســبقة مــن مروجــي 

املرشوعــات. يتــم إجــراء تقييــم واختيــار املشــاريع التــي تعــرض عــى 

ــار  ــاركة كب ــاد مبش ــة االتح ــل أمان ــؤولني داخ ــار املس ــات كب اجتاع

ــة الســت. الخــرباء مــن األقســام القطاعي

 وفًقــا لخارطــة طريــق لعمــل االتحــاد مــن أجــل املتوســط   ، 

دعــا وزراء الخارجيــة إىل التفكــر يف عمليــة التوســيم وطبيعتهــا  

ــالق  ــر بإط ــذا التفك ــاد   ه ــة االتح ــت أمان ــة. ودعم ــا املضاف وقيمته

دراســة خارجيــة متعمقــة لتقييــم الضوابــط الحاليــة لوضــع العالمات  

ــارات  ــتعراض الخي ــة، واس ــذه التجرب ــل ه ــن تحلي ــارة ع ــي عب وه

والســيناريوهات والتوصيــات املمكنــة ملجــاالت التحســني. باإلضافــة 

إىل ذلــك، تــم إصــدار وثيقــة غــر رســمية تتضمــن توصيــات لتحســني 

عمليــة التوســيم. وقــد تــم اعتادهــا مــن قبــل كبــار املســؤولني يف 

أكتوبــر 2018.

ــق  ــان التطبي ــى ض ــة ع ــت األمان ــات، حرص ــاد التوصي ــذ اعت من

ــدد،  ــذا الص ــاء يف ه ــدان األعض ــه البل ــذي اتخذت ــرار ال ــال للق الفع

ــيا: ــك، والس ــا لذل ــاريع وفًق ــة املش ــة دراس ــت منهجي وكيّف

• تشــجيع مناقشــة املشــاريع التــي يحتمــل توســيمها ضمــن املنصات 

ــارة  ــيلة إلث ــن أجــل املتوســط، كوس ــة لالتحــاد م ــة القطاعي اإلقليمي

االهتــام وتلقــي التعليقــات والدعــم مــن جميــع الــدول األعضــاء، 

فضــال عــن تعزيــز التكامــل وتجنــب االزدواجيــة مــع األنشــطة 

ــة . ــة يف املنطق األخــرى الجاري

• دعــم، عنــد وجــود مــا يــربر ذلــك، تســمية »املبــادرات« أو 

»الربامــج«، الراميــة إىل تعزيــز نهــج إقليمــي مشــرك وتغطيــة 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــم، ع ــدان يف اإلقلي ــن البل ــن م ــدد ممك ــرب ع أك

املرشوعــات الفرديــة قــد تظــل داخــل اإلطــار الوطنــي. ومــن شــأن 

ذلــك تحقيــق فائــدة إضافيــة تتمثــل يف الســاح باتبــاع نهــج أكــر 

ــة. ــاء املنطق ــع أنح ــني يف جمي ــاع مع ــل قط ــة داخ ــاقًا ومنهجي اتس

ــع املشــاريع  ــم جمي ــة املراجعــة بــرضورة إعــادة تقيي وتقــي عملي

املصنفــة عــى فــرات زمنيــة مدتهــا ثــالث ســنوات حتــى يقــرر كبــار 

ــا  ــحبها. وتحقيًق ــة أو س ــاء العالم ــب إبق ــا كان يج ــؤولني إذا م املس

ــا. لذلــك، اســتحدثت أمانــة االتحــاد إجــراء يتــم تطبيقــه حاليً

تغطــي املشــاريع املصنفــة القطاعــات الســت املختلفــة لعمــل 

ــث  ــن حي ــة م ــة للغاي ــي متنوع ــط   وه ــل املتوس ــن أج ــاد م االتح

طبيعتهــا  وحجمهــا ونضجهــا. وتختلــف بشــكل كبــر املشــاريع 

ــغ كبــرة مــن االســتثار الرأســايل  »الصعبــة« ، التــي تتطلــب  مبال

طويــل األجــل يف البنيــة التحتيــة، عــن املشــاريع »اللينــة« التــي تركــز 

ــبيك. ــل الش ــدرات والعم ــاء الق ــب وبن ــى التدري ع

14
منذ البداية، تم توسيم 65 مرشوًعا، من بينهم:

تم استكاملهم بنجاح، 

وبذلك تم االنتهاء من 

تنفيذها، 

تم سحب عالمة االتحاد 

منهم.

قيد التنفيذ حالًيا،

465
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ــة لعالمــة االتحــاد  ــغ عــدد املشــاريع الحامل ــى اآلن، بل وهكــذا، حت

مــن اجــل املتوســط 60 مرشوًعــا  مبيزانيــة إجاليــة قدرهــا 5 

ــورو. ــارات ي ملي

ــا لألولويــات اإلقليميــة، ضمــن  يتــم تحديــد املشــاريع املصنفــة وفًق

املجالــني املوضوعيــني االســراتيجيني للتنميــة البرشيــة اإلقليميــة 

والتنميــة املســتدامة اإلقليميــة. للتعــرف أكــر عــى منــاذج ملموســة 

للمشــاريع املصنفــة، إلبــراز تنــوع املواضيــع التــي يتــم تناولهــا 

وتأثرهــا عــى املنطقــة. وميكــن تســليط الضــوء عــى األمثلــة التاليــة:

يكتســب مــرشوع محطــة تحليــة ميــاه البحــر لقطــاع غــزة أهميــة 

كــربى ويتكــون مــن ثالثــة مشــاريع متكاملــة يف قطــاع غــزة: وهــي 

 )SWRO( ــي ــح العك ــر بالتناض ــاه البح ــة مي ــة تحلي ــاء محط إنش

بحجــم 55 مليــون مــر مكعــب، وزيادتهــا إىل 100 مليــون مــر 

ــل  ــرشوع تقلي ــوب، وم ــال والجن ــني الش ــل ب ــام نق ــب، ونظ مكع

ــدا. ــدر عائ ــي ال ت ــاه الت املي

ــد عــن  ــر ملــا يزي سيســاعد املــرشوع يف معالجــة العجــز املــايئ الكب

مليــوين شــخص. كــا أنــه جــزء مــن برنامــج فلســطيني أوســع للميــاه 

يف غــزة، والــذي يهــدف إىل حــل أزمــة امليــاه يف قطــاع غــزة، حيــث 

ــخ  ــراط يف ض ــبب اإلف ــرشب بس ــة لل ــر صالح ــاه غ ــن املي أن 95٪ م

ــاح يف  ــد املت ــاه الوحي ــة الســاحلية، وهــي مصــدر املي ــاه الجوفي املي

ــوث  ــل تل ــى تقلي ــاعد ع ــه سيس ــك، فإن ــى ذل ــالوة ع ــة. ع املنطق

ــار الخــزان الســاحيل ودعــم  ــع انهي البحــر املتوســط، مــن خــالل من

ــاه. ــدرة املي ــة ن ــيايس يف املنطقة مبعالج ــتقرار الس االس

ســيؤدي إنشــاء مرفــق تحليــة امليــاه ونظــام التوزيــع هــذا إىل تعزيــز 

خلــق فــرص العمــل والتنميــة االقتصاديــة املســتدامة يف هــذه 

ــكان. ــة بالس ــة املكتظ املنطق

ــة  ــة، بالرشاك ــة األوروبي يف 20 آذار )مــارس( 2018، نظمــت املفوضي

ــع املســتوى  ــن أجــل املتوســط، مؤمتــر املانحــني رفي ــع االتحــاد م م

التنمية البرشية اإلقليمية: 33 

التنمية االقتصادية والتوظيف: 11 مرشوًعا

الشؤون االجتامعية واملدنية: 10 مشاريع

التعليم العايل والبحث: 11 مرشوًعا

التنمية املستدامة: 27 مرشوًعا

البيئة واملياه واالقتصاد األزرق: 14 مرشوًعا

النقل والتنمية الحرضية: 9 مشاريع

الطاقة والعمل املناخي: 4 مشاريع

قطاعات متعددة: 1

حــول مرفــق تحليــة امليــاه يف قطــاع غــزة. وكان املؤمتــر الــذي عقــد 

ــا بشــكل عــام حيــث بلغــت اإلســهامات أكــر مــن  بربوكســل ناجًح

80 يف املائــة مــن التمويــل الــالزم للمــرشوع. كــا تــم تحديــث دليــل 

املانحــني يف هــذه املناســبة. 

خصصــت إســبانيا مليــون يــورو لبنــاء محطــة تحليــة امليــاه يف عــام 

2020. ويجــرى حاليًــا تخطيــط املــرشوع وإعــداد وثائــق املناقصــة، يف 

حــني أن املكــون الــذي يقــوده البنــك الــدويل فيــا يتعلــق بالناقل بني 

ــة الفرنســية  ــد اإلنشــاء. وقعــت الوكال الشــال والجنــوب مــازال قي

للتنميــة )AFD( اتفاقيــة ســيتم مبوجبهــا رصف 35 مليــون يــورو مــع 

صنــدوق البيئــة العاملــي لدعــم األنشــطة الخــرضاء املتعلقــة بتحليــة 

امليــاه ومعالجــة ميــاه الــرف الصحــي يف غــزة. وارتفعــت املســاهمة 

األملانيــة إىل 52 مليــون يــورو تقريبًــا.

 -يســتهدف مــرشوع الفرصــة العاليــة للتوظيــف التنفيــذي مبنطقــة 

املتوســط   )HOMERe( بشــكل أســايس الطــالب املتفوقــني يف الســنة 

األخــرة مــن دراســتهم قبــل التخــرج، بهــدف تســهيل انتقالهــم مــن 

بيئــة أكادمييــة إىل وظيفــة يف بلدهــم. 

يف منطقــة الــرشق األوســط وشــال إفريقيــا )MENA( عــى عكــس 

املتوقــع غالبًــا مــا تــزداد بطالــة الشــباب مــع ارتفــاع مســتوى التعليم 

- أي أن الخريجــني الحاصلــون عــى تأهيــل عــايل يكافحــون للعثــور 

عــى عمــل. عــى الرغــم مــن خلفياتهــم األكادمييــة القويــة، حيــث 

ــا  ــث عنه ــي يبح ــة الت ــارات العام ــا امله ــون غالبً ــك الخريج ال ميتل

أصحــاب العمــل املحتملــون، مثــل العمــل الجاعــي وحل املشــكالت 

والقيــادة.

يقــوم مركــز ريــادة األعــال و التنميــة التنفيذيــة مبســاعدة مــرشوع 

 CEED GROW ــطة ــرة و املتوس ــرشكات الصغ ــيع ال ــة وتوس تنمي

ــن  ــا م ــي يواجهنه ــة الت ــات التقليدي ــى العقب ــب ع النســاء يف التغل

ــة. ــم التدريــب عــى إدارة األعــال واإلدارة املالي خــالل تقدي

كأداة  الحــدود  عــرب  التدريــب   HOMERe مــرشوع  يســتخدم 

ملكافحــة الفجــوة القامئــة يف املهــارات. ويهــدف، مــن خــالل شــبكه 

ــرة  ــة العاب ــرشكات الخاص ــذب ال ــة، إىل ج ــات األكادميي ــن املؤسس م

للحــدود يف منطقــة املتوســط،   التــي تبحــث عــن موظفــني متفوقــني. 

يوفــر الربنامــج املســاعدة يف تحديــد وإعــداد وتوجيــه الطــالب 

املؤهلــني بشــكل مناســب، بينــا تلتــزم الــرشكات املضيفــة بتخصيــص 

معلــم للمتدربــني ودفــع بــدل شــهري لهــم. تســتمر فــرة التدريــب 

ــدة 6 أشــهر. يف املتوســط   مل

 إن املــرشوع الــذي تــم تنفيــذه يف تســع دول، اعتــادا عــى شــبكة 

مــن مائــة جامعــة، قــد اســتفاد منــه بالفعــل أكــر مــن خمســائة 

طالــب )47٪ إنــاث( يشــاركون يف دورات تدريبيــة دوليــة يف منطقــة 

ــوب  ــوب إىل الجن ــن الجن ــال، وم ــوب إىل الش ــن الجن ــط   )م املتوس

ومــن الشــال إىل الجنــوب(.
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نطــاق  وتوســيع  تنميــة   :CEED GROW مــرشوع  ويهــدف   -

األعــال الصغــرة واملتوســطة الحجــم املمتــد لفــرة عــام واحــد إىل 

تعزيــز مهــارات القيــادة وإدارة األعــال الصغــرة واملتوســطة التــي 

تقودهــا النســاء، وتقليــل الفجــوة يف رأس املــال البرشي، وزيــادة 

عــدد رائــدات األعــال واملديــرات الــاليت ميتلكــن / يــدرن الــرشكات 

الصغــرة واملتوســطة ومــن ثــم زيــادة عــدد الوظائــف املســاهمة يف 

ــة. ــة باملنطق ــادات الوطني االقتص

 

مــن خــالل منــوذج CEED العابــر للحــدود، يلتــزم مقــدم املــرشوع 

بتمكــني رواد األعــال مــن تونــس واملغــرب مــن التواصــل مــع 

ــس  ــم نف ــاركون معه ــن يتش ــدان الذي ــف البل ــن مختل ــم م نظرائه

ــب عــى  ــرق مختلفــة للتغل ــرف عــى ط ــكار مــن أجــل التع األف

ــى  ــة ع ــة املتاح ــرص املتنوع ــى الف ــرف ع ــك التع ــات وكذل التحدي

ــدويل .  ــد ال الصعي

ــة مــن  ــر، وبعــد أســابيع قليل ــدأ ا يف شــهر فرباي ــد ب كان الربنامــج ق

رشوع الفريــق يف اتخــاذ إجــراءات النشــاط، أعلنــت الســلطات 

املغربيــة والتونســية عــن قيــود صارمــة للتصــدي لوبــاء كوفيــد -19.

ــورو،  ــا 180 ألف ي ــة قدره ــمرب 2020، ومبيزاني ــهر ديس ــول ش وبحل

ــة: ــم تحقيــق األهــداف التالي ت

 • إدماج وتدريب إىل 127 مستفيدا

 • تحديد املوجهني وتكوين 54 عالقة توجيهية

• إتاحة 530 ساعة من التوجيه 

• تنظيم حدثني للتواصل والتعلم يف كل بلد

مــن حيــث التأثــر، تجــدر اإلشــارة إىل أنــه تــم إنشــاء 119 وظيفــة 

جديــدة يف املغــرب أثنــاء تنفيــذ الربنامج، مبــا يشــمل 83 موظًفا  و36 

ــج  ــر الربنام ــا. أظه ــرة املشــار إليه ــم خــالل الف ــم تعيينه ــة ت موظف

فاعليتــه يف مســاعدة املشــاركني يف تحقيــق العائــدات املتوقعــة التــي 

ــو 2020 والبالغــة 377000 درهــم )34.683  ــا يف 15 يوني ــم جمعه ت

يــورو( ومتكينهــم مــن مواصلــة الحيــاة ومواجهــة أزمــة الوبــاء.

 

ــم  ــج »We Inspire« لدع ــاركات يف برنام ــرادات املش ــت إي انخفض

رائــدات األعــال املغربيــات  بنســبة 52٪ مقارنــة بعــام 2019، 

لكنهــا وصلــت إىل 99٪ مــن إيراداتهــن املتوقعــة لعــام 2020 بفضــل 

ــا  ــارين م ــع مستش ــت م ــرب اإلنرن ــب ع ــات التوجيه والتدري جلس

ــن. ــاطهن وعمالئه ــى نش ــاظ ع ــا يف الحف ــاعدهن فعليً س

 إىل جانــب ذلــك، كان عــى رشكات التجــارة اإللكرونيــة األخــرى 

بيــع منتجاتهــا عــى وســائل التواصــل االجتاعــي للوصــول إىل عمــالء 

جــدد والحفــاظ عــى نشــاطها، وهــو مــا يظهــر أن الرقمنــة كانــت 

عنــرا رئيســيًا يف تجــاوز األزمــة بنجــاح.

 فيــا يتعلــق بتونــس، أقــر املســتفيدون   بأنهــم حققــوا يف املتوســط 

زيــادة يف اإليــرادات بنســبة 16.75٪ مقارنــة بعــام 2019. و إذا 

ــم  ــج األم ــرات برنام ــا لتقدي ــي، وفًق ــي التون ــدل الوطن ــا باملع قارن

ــي،  ــد-19 عــى االقتصــاد التون ــر كوفي املتحــدة اإلمنــايئ بشــأن تأث

يــرواح  التغــر يف الدخــل بــني -0.6٪ و -29٪ حســب القطــاع. 

باإلضافــة إىل ذلــك، خــالل الفــرة التــي يشــملها التقريــر، تــم إنشــاء 

ــة. ــكل رشك ــل ل ــة واحــدة عــى األق وظيف

البالســتيك  يعالــج مــرشوع مكافحــو  - عــى مــدى 4 ســنوات، 

يف املناطــق البحريــة املحميــة  دورة اإلدارة الكاملــة للمخلفــات 

ــن  ــف. يتضم ــة والتخفي ــم إىل الوقاي ــة والتقيي ــن املراقب ــة م البحري

ــة  ــق البحري ــني املناط ــل ب ــز التواص ــراءات لتعزي ــا إج ــرشوع أيًض امل

املحميــة البحريــة والســاحلية )CMPAs( الواقعــة يف ألبانيــا وكرواتيــا 

واليونــان وإيطاليــا وفرنســا وإســبانيا. مــن املقــرر مــد النتائــج 

واإلنجــازات لتشــمل حــوض البحر املتوســط   بشــكل عــام.

 

ــة  ــف امللموس ــة والتخفي ــراءات الوقاي ــن إج ــلة م ــي سلس ــم تبن ت

واختبارهــا وتعزيزهــا أثنــاء املــرشوع يف العديــد مــن املناطــق 

التجريبيــة يف حــوض املتوســط، وتشــمل : انتشــال املخلفــات، إزالــة 

ــر  ــادة التدوي ــات إع ــاء آلي ــورة، إنش ــد املهج ــدات الصي ــع مع وجم

ــداع  ــة ؛ وإنشــاء أنظمــة اإلرجــاع / اإلي ــادرة البحــار الصحي ــل مب مث

للتغليف. 

ــيجري  ــري، س ــاد الدائ ــج االقتص ــاة ونه ــر يف دورة الحي ــد التفك بع

ــا تقييــات منهجيــة للجــدوى والجــدارة واالســتدامة،  املــرشوع أيًض

مــع إرشاك األطــراف املعنيــة مثــل ســلطات املوانــئ والصياديــن 

ــات. والبلدي

كــا يتضمــن املــرشوع مجموعــة واســعة مــن اإلجــراءات لرفــع وعــي 

ــاه  ــلوكهم تج ــم وس ــر يف تصوراته ــز التغي ــة وتعزي ــاب املصلح أصح

املتوســط  أجــل  مــن  بختم االتحــاد  التوســيم  النفايات. ويشــر 

ــي مشــرك  ــج إقليم ــو نه ــي نح ــل الجاع ــة للعم ــة امللح إىل الحاج

ومنســق، مــن أجــل تبنــي اإلجــراءات الالزمــة وتوفــر الحلــول 

ــك املشــكلة املشــركة.  ــة لتل اإلقليمي

وقــد تــم، بنــاًء عــى تنســيق مــدروس بــني مقــدم املــرشوع، وجامعــة 

ســيينا )UNISI(، واالتحــاد مــن أجــل املتوســط، واســراتيجية قويــة 

لجمــع األمــوال، إطــالق حملــة لتمويــل أنشــطة املــرشوع يف كل مــن 

ضفتــي حــوض البحــر املتوســط.

خــالل الفصــل األول مــن عــام 2021، تــم إبــالغ فريــق جامعــة ســيينا 

)UNISI( مبــا يــيل:

 • متــت املوافقــة عــى مــرشوع تعزيــز نقــل املعرفــة للقضــاء عــى 

ــف  ــج التكي ــن خــالل دم ــر املتوســط   م ــة يف البح ــات البحري املخلف
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القائــم عــى النظــام البيئــي )EbA( مــع اإلدارة املتكاملــة للمناطــق 

.)GIZC( ــاحلية الس

 Plastic( »جــرت املوافقــة عــى مــرشوع »مكافحــو البالســتيك 

 IEV ــط ــر  املتوس ــوض البح ــج ح ــدم إىل برنام Busters CAP( املق

ــع  ــاوض م ــة التف ــن 2014-2020. وقد دخــل يف مرحل ــرة م CT للف

 ENI برنامــج التعــاون عــرب الحــدود ضمــن أداة الجــوار األورويب

.CBC

• تــم املوافقــة عــى مــرشوع )بلــح البحــر(  MUssel لإلنتــاج 

املســتدام Recycle املعــروض عى برنامــج »اليــف« التابــع لالتحــاد 

األورويب ومــن املتوقــع أن يبــدأ يف نهايــة عــام 2021.

• جــرت املوافقــة عــى مــرشوع »Monitoraggio« املعــروض عــى 

الصنــدوق البحــري األورويب والــروة الســمكية )FEAMP( و دخــل 

حيــز التنفيــذ يف مايــو 2021 بالتنســيق مــع معهــد البحــوث وحايــة 

.ISPRA البيئــة

تــم متويــل أنشــطة املــرشوع الــذي يحمــل ختــم االتحــاد مــن أجــل 

املتوســط   يف كل مــن شــال وجنــوب منطقــة املتوســط. يشــكل هــذا 

الهيــكل املــايل قيمــة مضافــة حيــث سيســمح بــاآليت:

االرتقاء بالجهات الفاعلة يف الضفة الجنوبية    

 - تنســيق األنشــطة املتعلقــة بــاإلدارة بأكملهــا - دورة إدارة املخلفات 

البحريــة يف منطقــة البحــر املتوســط   بأكملها.

ــتيك يف  ــو البالس ــرشوع مكافح ــتعد م ــي، يس ــتوى الوطن ــى املس وع

)Plastic Busters MPAs( لتنفيــذ  املحميــة  البحريــة  املناطــق 

ــبانيا ،  ــان وإس ــا واليون ــا وإيطالي ــا وفرنس ــا وكرواتي ــطة يف ألباني أنش

وهــو أول مــرشوع عــى مســتوى الحــوض، حيــث تقــوم دول االتحــاد 

األورويب و آليــة التمويــل األوروبيــة قواهــا قواهــا للقضــاء عــى 

ــل: ــق من أج ــج منس ــالل نه ــن خ ــة م ــات البحري النفاي

ــوع البيولوجــي يف  ــة  عــى التن ــات البحري ــر املخلف 1-تشــخيص تأث

ــي  ــق الت ــد »املناط ــك تحدي ــا يف ذل ــة، مب ــة املحمي ــق البحري املناط

ــة«. ــات البحري ــز للمخلف ــى تركي ــهد أع تش

2 تحديــد واختبــار تدابــر رصــد املخلفــات البحرية وتدابــر الوقايــة 

والتخفيــف يف املناطــق البحريــة املحميــة

ــة يف  3- وضــع إطــار عمــل مشــرك للتعامــل مــع املخلفــات البحري

املناطــق املشــركة ضمــن برنامــج »Interreg Med«   للحفــاظ عــى 

ــة.  ــة املتوســطية املحمي ــوع البيولوجــي يف املناطــق البحري التن

ويف الوقــت نفســه، يهــدف املــرشوع COMMON )و هــو مــرشوع 

ENI CBC Med( إىل تطبيــق مبــادئ اإلدارة املتكاملــة للمناطــق 

ــس  ــة يف خم ــات البحري ــع املخلف ــل م ــاحلية )ICZM( للتعام الس

مناطــق ســاحلية تجريبيــة يف إيطاليــا وتونــس ولبنــان، وتعزيــز نهــج 

تشــاريك فعــال، و اختبــار منــوذج قابــل للتــداول عــرب حــوض البحــر 

املتوســط.

ضمــن هــذا الهــدف العــام، يتــوىل مــرشوع COMMON نقــل 

ونــرش نهــج مــرشوع مكافحــو البالســتيك يف املناطــق البحريــة 

ENI CBC Med املحمية )مــن خــالل مجموعــة أدوات حــول منهجيــات التعامــل مــع 

ــات(. ــذ العين ــرق أخ ــة وط ــات البحري املخلف

ــار  ــل آث يقــوم مــرشوع مكافحــو البالســتيك Plastic Busters بتحلي

املخلفــات البالســتيكية للحــد مــن تأثرهــا يف البحــر األبيض املتوســط.
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