
  الدكتور محمد بودرا یترأس من مدینة الحسیمة اجتماعیین رفیعي المستوى
 

 الشراكة المتجددة لجنوب المتوسط  مع االتحاد األوروبي في صدارة اهتمامات الجمعیة اإلقلیمیة والمحلیة
 األورومتوسطیة

 
 منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة تترافع من أجل العضویة كمالحظ دائم في االتحاد االوروبي

 

الدولي، المستوى على الجماعات مجالس لرؤساء المغربیة الجمعیة تعرفهما التي اللذین واإلشعاع الدینامیة إطار                في
والعشرین الخامس االجتماع ، الحسیمة مدینة من 2021 فبرایر 22 االثنین یوم صباح بودرا، محمد الدكتور                  ترأس

تم حیث الجمعیة، لنفس عشرة الثانیة العامة والجلسة ( (ARLEM األورومتوسطیة والمحلیة اإلقلیمیة الجمعیة                لمكتب

كاالتحاد أخرى وهیئات األوروبي االتحاد من وسفراء المستوى رفیعو مسؤولون قدمها التي التقاریر من مجموعة                 تدارس
منطقة في المناخیة التغیرات ضوء في وذلك الغذائي، واألمن والزراعة البیئة قبیل من مواضیع حول المتوسط أجل                   من

وجیرانه األوروبي االتحاد بین متجددة شراكة إلى الرامیة المقترحات من مجموعة دراسة تم كما المتوسط. األبیض                  البحر
 في الجنوب في ظل سیاق آثار جائحة كوفید -19.

 

(CGLU) المتحدة المحلیة والحكومات المدن لمنظمة الرئاسي االجتماع بودرا محمد الدكتور ترأس الیوم، نفس مساء                 و
األمم لموئل التنفیذیة المدیرة شریف مح میمونة والسیدة األوروبي، االتحاد من المستوى رفیعتي مسؤولتین                بحضور

الخارجیة العالقات مكتب ومدیرة المساعدة العامة السكرتیرة مودیر أولریكا والسیدة ، ONU-HABITAT ))               المتحدة
.PNUD )) والترافع لبرنامج األمم المتحدة للتنمیة  

 

إعطاء أجل من األوروبي باالتحاد الدول تمثیلیة لدى المنظمة به تقوم الذي بالترافع التذكیر تم االجتماع، هذا خالل                    و
عضوا واعتبارها األوروبي االتحاد في دائم مالحظ عضو صفة (CGLU) المتحدة المحلیة والحكومات المدن                منظمة

كانت الترابیة والجماعات المدن وأن السیما المدن، ساكنة ومشاكل انتظارات عن الترافع أجل من التنمیة في                  شریكا
اتفاقیات من مجموعة توقیع إمكانیة تدارس تم كما كورونا. جائحة آثار من التخفیف أجل من الواجهة في دائما تزال                     وال

 الشراكة مع وكاالت االتحاد األوروبي من أجل تنفیذ مجموعة من المشاریع.

 
بحضور العمل برنامج دراسة تمت ، (CGLU) المتحدة المحلیة والحكومات المدن منظمة بعمل الرقي أجل                 ومن

الذي الرقمي وبالتحول المنظمة به تقوم الذي الجبار بالعمل التنویه تم حیث العالم، أنحاء كل من المنظمة وفروع                    الشركاء
رئاسة تحت وذلك الصعبة، الظروف رغم اللقاءات وعقد التواصل استمراریة أجل من كورونا جائحة ظل في                  شهدته

 الدكتور محمد بودرا و بتنسیق تام مع السیدة إمیلیا سایز  الكاتبة العامة للمنظمة وباقي أعضاء فریق العمل.
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