
صحفي بيان   
التضافر من أجل إحداث التأثير: احتفاًء بالذكرى السنوية العاشرة، االتحاد من أجل المتوسط ومركز التكامل المتوسطي يرسخان 

 شراكتهما من أجل التنمية في منطقة البحر األبيض المتوسط

 
  

 مذكرة تفاهم االتحاد من أجل المتوسطو وقع مركز التكامل المتوسطي – 2018تشرين الثاني/ نوفمبر  13مرسيليا، فرنسا، 
(MoU)  مدتها ثالث سنوات معلنين بذلك إطالق اتفاق تعاون جديد بين المنظمتين، حيث سيتعاون الطرفان على تعزيز التنمية

 .والتكامل في المنطقة األورومتوسطية من أجل تحقيق السالم واالستقرار واالزدهار
 

هذه الشراكة مع الذكرى العاشرة لتأسيس المؤسستين، كما تبني على تكامل مهام المؤسسات عبر المتوسط حيث يتواءم  تتزامن
تعزيز الحوار السياسي ومنصات وضع السياسات والتبادل المعرفي التي يضطلع بها االتحاد من أجل المتوسط مع الخبرة التقنية 

تعاون الوثيق أن يعزز من تأثير الجهود المتضافرة للمنظمتين وذلك عن طريق إعداد لمركز التكامل المتوسطي. من شأن هذا ال
  .وتنفيذ أنشطة مشتركة، والعمل على التوحيد بين األعضاء والشركاء والشبكات

 
ز التكامل إننا نؤمن بأن التعاون الوثيق مع مرك" :ناصر كامل، األمين العام لالتحاد من أجل المتوسط صّرح وفي هذه المناسبة 

المتوسطي مكسب كبير لنا وللمنطقة بأسرها بال شك، إذ أن تكامل الخبرة التقنية لمركز التكامل المتوسطي مع ارتباطاتنا الشاملة 
  ".والوثيقة من أجل التكامل اإلقليمي سيكون لها أثر كبير في تنفيذ مشاريعنا في المنطقة

 
لقد حان الوقت لتعزيز هذه الشراكة مع االتحاد من أجل " :تكامل المتوسطيدودسون، مديرة مركز ال -أفادت بالنكا مورينو

تحمل منطقة البحر األبيض المتوسط دون شك الكثير من التحديات، ولكنها أيضاً تحمل إمكانات هائلة، " :وأضافت ."المتوسط
التحاد من أجل المتوسط، حيث يتوجب خاصة بتعدادها السكاني من الشباب. إنه لمن الضروري البناء على تكامل جهودنا مع ا

توحيد هذه الجهود من أجل تحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية التي نعمل كالنا من أجلها. إننا نعتقد بأن هذا سوف 
 ."إمكاناتها  يساعد المنطقة على االستفادة من كامل

 
أجل المتوسط إلى االستجابة لالحتياجات الناشئة في المنطقة، مع سيهدف التعاون بين مركز التكامل المتوسطي واالتحاد من 

التركيز على األولويات على المدى القصير، باإلضافة إلى قضايا التنمية على المدى الطويل. وسيتخذ هذا التعاون أشكاالً مختلفة، 
اج دراسات مشتركة وتوحيد الشبكات وسبل مثل تنظيم المؤتمرات المشتركة وورش العمل والدورات التدريبية، باإلضافة إلى إنت

 .التواصل
 

منصة لتبادل اآلراء حول البرامج المتعددة الشركاء في المنطقة، حيث تعقد اجتماعات يحضرها  :حول مركز التكامل المتوسطي
دل المعرفة ومناقشة من جميع أنحاء البحر األبيض المتوسط لتبا وكاالت التنمية والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني

أعضاء مركز   السياسات العامة، بغية إيجاد الحلول الالزمة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه منطقة البحر األبيض المتوسط.
التكامل المتوسطي هم: مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، األردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطينية، وتونس، خدمة العمل 

ومجموعة البنك  األوروبي )مراقب(، مدينة مرسيليا، منطقة بروفنس ألب كوت دازور ، البنك األوروبي .لإلستثمار  يالخارج
         :  CMIأو صفحتنا على فيسبوكwww.cmimarseille.org الدولي. للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة موقعنا اإللكتروني

 Marseilleأو حسابنا على تويتر@cmimarseille 
  

أعضاء  28متوسطية تضم الدول الهو منظمة حكومية أورو (UfM) إن االتحاد من أجل المتوسط :حول االتحاد من أجل المتوسط
من بلدان جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط. تتلخص مهامه في تعزيز التعاون اإلقليمي والحوار وتنفيذ  15االتحاد األوروبي و 

داف المشاريع والمبادرات ذات األثر الملموس على مواطني المنطقة، مع التركيز على الشباب والنساء، من أجل معالجة ثالثة أه
 .استراتيجية في المنطقة: االستقرار والتنمية البشرية والتكامل اإلقليمي. يقع مقر االتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إسبانيا

  
 :جهات االتصال لوسائل اإلعالم

 nahas@worldbank.orgz  604677242 0033 زين نحاس مسؤول االتصاالت األول،: مركز التكامل المتوسطي
 )العربية، االنجليزية، الفرنسية)

 إيزابيل بارديوس، مسؤول االتصاالت والصحافة، :االتحاد من أجل المتوسط
0034 935214198 Isabel.pardillos@ufmsecretariat.org  

  
 إضغط هنا ر،لتحميل الصو
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