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مقدمة
لقد تم تحرير ھذا التقرير وفقا للھيكل التالي ،حيث يحدد القسم األول السلطات الوطنية الفرعية
بدول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط التي ينبغي أن يخصص لھا االتحاد األوروبي تلك
االعتمادات المالية والبرامج .وبالمقابل يتناول القسم الثاني كل دولة من دول جنوب وشرق
البحر األبيض المتوسط ،مع دراسة اإلطار المؤسساتي الذي تعمل من خالله السلطات المحلية
واإلقليمية وتحديد القطاعات التي ترتبط بوجه خاص بإمكانية تنمية كل دولة على حدة .ويصف
القسم الثالث بإيجاز بعض أھم الدروس المستخلصة من تجربة االتحاد األوروبي السابقة والتي
اكتسبھا من خالل تنفيذ البرامج التي يمولھا على مستوى السلطات المحلية اإلقليمية بدول جنوب
وشرق البحر األبيض المتوسط ،في حين يتطرق القسم الرابع إلى كيف يمكن للسلطات المحلية
واإلقليمية بدول المنطقة تحسين فرص حصولھا على مساعدات االتحاد األوروبي المالية
وبرامجه .وتم تقديم عدد من التوصيات استنادا إلى تجربة الدول األخرى في تنفيذ برامج تنمية
السلطات المحلية واإلقليمية ،استنادا أيضا إلى الظروف الخاصة القائمة في كل دولة من دول
جنوب وشرق المتوسط.
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 .1المساعدات المالية المخصصة من قبل االتحاد األوروبي
للسلطات المحلية واإلقليمية بدول جنوب وشرق المتوسط
يحدد ھذا القسم االعتمادات المالية وبرامج االتحاد األوروبي المتاحة للسلطات الوطنية الفرعية بدول جنوب
وشرق البحر األبيض المتوسط .ويستخدم االتحاد األوروبي نوعين من األدوات المالية في التعاون الخارجي
مع الدول األخرى .النوع األول ھو األدوات الجغرافية ،وتستخدم للتعاون الثنائي والمتعدد األطراف مع
الدولة /الدول المعنية .النوع الثاني وھو األدوات الموضوعاتية ،وتستخدم للتعاون الثنائي والمتعدد األطراف،
إال أنھا تغطي مجموعة أكبر من الدول مقارنة مع تلك التي تغطيھا األدوات الجغرافية.

 .1-1األدوات الجغرافية المتاحة للسلطات المحلية واإلقليمية بدول جنوب وشرق
المتوسط
برنامج التعاون العابر للحدود )) (CBCمنطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط(
يدعم برنامج  CBCمشاريع التعاون العابر للحدود بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول الشريكة
بامتداد الحدود الخارجية )البرية والبحرية( لالتحاد األوروبي .1وتتلخص استراتيجية برنامج  CBCفي أربعة
أھداف رئيسية ھي:
•
•
•
•

تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية في المناطق الحدودية؛
مواجھة التحديات المشتركة؛
ضمان حدود آمنة وفعالة؛
تشجيع الناس على التعاون فيما بينھم.

يتم تنفيذ برامج الحدود البرية بالتزامن مع الشراكة الشرقية ) (EaPفقط ،وال تطبق في دول جنوب وشرق
المتوسط ،إذ يوجد برنامج واحد لحوض البحر األبيض المتوسط يمكن لجميع دول جنوب وشرق المتوسط
المشاركة فيه ،وھو :برنامج حوض البحر األبيض المتوسط .وباإلضافة إلى ذلك ،تشترك إيطاليا وتونس في
برنامج إيطاليا وتونس العابر للبحر 2.وتعتبر برامج  CBCبمثابة برامج مفتوحة أمام السلطات المحلية
واإلقليمية والجھات الفاعلة غير الحكومية.

 1يوجد المزيد من التفاصيل علىhttp://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross- :
border/index_en.htm
 2انظر http://www.italietunisie.eu/

3

برنامج حوض البحر األبيض المتوسط
http://www.enpicbcmed.eu/programmeURL:
لمحة عامة حول البرنامج
تعتبر أشكال ھذا التعاون العابر للحدود المتعدد األطراف جزء ال يتجزأ من سياسة الجوار األوروبية )(ENP
وأداتھا التمويلية )اآللية األوروبية للجوار والشراكة  (ENPI -للفترة ما بين عامي  2007و ،2013حيث
يتلخص ھدفھا األساسي في تعزيز التعاون بين االتحاد األوروبي ) (EUوأقاليم الدول الشريكة الواقعة على
طول ضفاف البحر األبيض المتوسط.
وتملك أربع عشرة دولة مشاركة ،تمثل  76إقليما وحوالي  110مليون شخص ،المؤھالت للدخول في ھذا
البرنامج ،وھي :قبرص ،مصر ،فرنسا ،اليونان ،إسرائيل ،إيطاليا ،األردن ،لبنان ،مالطا ،األراضي
الفلسطينية المحتلة ،البرتغال ،إسبانيا ،سوريا وتونس.
ويضع البرنامج اإلجرائي إطارا استراتيجيا يتكون من أربع أولويات تم تحديدھا بالتعاون مع الدول المشاركة
وھي:
.1
.2
.3
.4

تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والنھوض باألقاليم؛
تعزيز االستدامة البيئية على مستوى حوض المتوسط؛
تحقيق أفضل الظروف واألساليب لضمان تنقل األشخاص والسلع ورؤوس األموال؛
تشجيع الحوار الثقافي والحكم المحلي.

إن الدعوة موجھة إلى كل الفاعلين المنضمين للشراكات المتوسطية العابرة للحدود سواء في المجال العام أو
الخاص لتقديم مشاريع مقترحات في أعقاب إطالق الدعوات العامة ،والتي تم اإلعالن عنھا على نطاق واسع.
حيث أن المستفيدين المقصودين بھذه الدعوات ھم السلطات المحلية واإلقليمية ،المنظمات الغير حكومية،
الجمعيات المحلية ،وكاالت التنمية ،الجامعات ومعاھد البحوث ،وكذلك الجھات الخاصة العاملة في القطاعات
التي استھدفھا البرنامج.
تجدون آخر األخبار والمعلومات حول المشاريع ،السابقة والحالية والمستقبلية على الموقع التالي:
. http://www.enpicbcmed.eu/projects/projects-news

المناطق المؤھلة في دول جنوب وشرق المتوسط
الجزائر
تلمسان ،عين تموشنت ،وھران ،مستغانم ،الشلف ،تيبسة ،الجزائر العاصمة ،بومرداس ،تيزي وزو ،بجاية،
جيجل ،سكيكدة ،عنابة ،الطارف.
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مصر
مرسى مطروح ،اإلسكندرية ،البحيرة ،كفر الشيخ ،الدقھلية ،دمياط ،الشرقية ،اإلسماعيلية ،بور سعيد ،شمال
سيناء.

إسرائيل
حضارم )منطقة الجنوب( ،تل أبيب ،ھمركاز )منطقة الوسط( ،حيفا ،حتزفون )منطقة الشمال(.

األردن
أربد ،البلقاء ،مأدبا ،الكرك ،الطفيلة ،العقبة.

لبنان
كامل األراضي اللبنانية:
جبل لبنان ،بيروت ،السمل.

ليبيا
النقاط الخمس ،الزاوية ،العزيزية ،طرابلس ،ترونة ،الخمس ،زليتن ،مصراتة ،سوفاجين ،سرت ،أجدابيا،
بنغازي ،الفاتح ،الجبل األخضر ،دامة ،طبرق.

المغرب
الجھة الشرقية ،تازة  ،الحسيمة ،تاونات ،طنجة  -تطوان.

السلطة الفلسطينية
كامل األراضي

سوريا
الالذقية ،طرطوس.

تركيا
ستنعم ،باليكسير ،إزمير ،أيدين ،أنطاليا ،أضنة ،ھاتاي.

اإلدارة
تتألف لجنة المتابعة المشتركة ،بوصفھا ھيئة صنع القرار الرئيسية ،من ممثلي الدول المشاركة ،وتشرف
وتضمن جودة وفعالية تنفيذ البرنامج والموافقة على تمويل المشاريع .وتعتبر ھيئة اإلدارة المشتركة ،التي تقع
بمنطقة الحكم الذاتي بسردينيا )إيطاليا( ،ھي المسؤولة عن اإلدارة التنفيذية والمالية للبرنامج ،وبذلك تشكل
ھذه الھيئة نقطة االتصال الرئيسية بالنسبة للمشاريع التي تمت الموافقة عليھا وتمويلھا من قبل البرنامج ،كما
5

أنھا ترحب باالستفسارات التي تتعلق بالمشاريع المحتملة .وتدعم األمانة الفنية المشتركة أيضا ھيئة اإلدارة
المشتركة ،وھي أيضا مكتب دولي يقع في كاغلياري ،بينما تسھم شبكة من نقاط االتصال الوطنية في تعزيز
فرص البرنامج ونتائجه في المناطق المؤھلة .ويجب توجيه أية استفسارات عن المشاريع السابقة أو الحالية
ھنا.

بيانات االتصال بسلطة اإلدارة المشتركة
منطقة الحكم الذاتي لساردينييا
عبر 184 ،Bacaredda
 09127كالياري – إيطاليا
ھاتف+39 070 606 2482 :
فاكس+39 070 400 359 :
البريد اإللكترونيenpi.med@regione.sardegna.it :

نقاط االتصال الوطنية
يمكن العثور عليھا باإلضافة إلى نقاط االتصال في كل دولة على ھذا الرابط:
http://www.enpicbcmed.eu/documenti/30_153_20120110164525.pdf

القائمة البريدية لبرنامج CBCMED
لالشتراك في القائمة البريدية لبرنامج  ،CBCMEDامأل ھذا النموذج من خالل الموقع التالي:
http://enpicbcmed.us4.listmanage.com/subscribe?u=ba6874c4d5e1c74050f0696af&id=5020afdfb3
الموارد المالية
تبلغ ميزانية برنامج " CBC ENPIلحوض البحر األبيض المتوسط"  173مليون يورو ،يقدمھا الصندوق
األوروبي للتنمية اإلقليمية ) (ERDFوالھيئات األربعة لميزانية االتحاد األوروبي )"االتحاد األوروبي
كشريك عالمي"( .ويمكن تمويل المشاريع بحد أقصى يصل إلى  90في المائة ،في حين يجب على الشركاء
توفير ما ال يقل عن  10في المائة من قيمة التمويل المشترك .ويتم تخصيص ھذه األموال وفقا للمجاالت
التخطيطية المدرجة في الجدول رقم .1
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الجدول  . 1مخصصات ميزانية برنامج حوض البحر األبيض المتوسط

األولويات

التدابير

 1.1دعم االبتكار والبحث في عملية التنمية
 .1تعزيز التنمية االجتماعية
المحلية لدول حوض البحر األبيض المتوسط
واالقتصادية والنھوض
 2.1تعزيز المجموعات االقتصادية ،لخلق
باألقاليم؛
االنسجام بين إمكانيات دول حوض البحر
األبيض المتوسط
 3.1تقوية استراتيجيات التخطيط اإلقليمي من
خالل دمج مختلف المستويات ،وتعزيز التنمية
االجتماعية،
 .2تعزيز االستدامة البيئية على  1.2الوقاية والحد من عوامل المؤثرة على
مستوى حوض المتوسط
البيئة وتعزيز فعالية الطاقة الطبيعية للمساھمة
في التصدي لتغير المناخ
 .3تحقيق أفضل الظروف
واألساليب لضمان تنقل
األشخاص والسلع ورؤوس
األموال

 1.3دعم عملية تنقل الناس بين األقاليم باعتبارھا
وسيلة لإلثراء الثقافي واالجتماعي واالقتصادي
 2.3تحسين ظروف وأساليب تداول السلع
ورؤوس األموال بين األقاليم

 .4تشجيع الحوار الثقافي
واإلدارة المحلية

 1.4دعم التنقل والتبادل والتدريب ،و الكفاءة
المھنية للشباب
 2.4دعم اإلبداع الفني بكل أشكاله من أجل
تشجيع الحوار بين المجتمعات
 3.4تحسين عمليات إدارة الحكم على المستوى
المحلي

مخصصات الميزانية
باليورو

68.748.500
% 40

51.561.375
% 30
17.187.125
% 10

34.374.250
% 20

تم حتى شھر أيلول /سبتمبر  2012تخصيص  29فى المائة من أموال االتحاد األوروبى لألولوية األولى39 ،
فى المائة لألولوية الثانية 6 ،في المائة لألولوية الثالثة ،و 18في المائة بالنسبة لألولوي ة الرابع ة.3و ل م ي تم بع د
تحديد تمويل الفترة ما بين عامي . 2020 -2013
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 ENPICBCMEDعلى http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/grant_contracts_awarded_17.09.2012.pdf

7

البرنامج اإليطالي – التونسي

)(ENPI-CBC IT-TN

http://www.italietunisie.eu/URL:
لمحة عامة عن البرنامج
يتجلى الھدف م ن برن امج  ENPI-CBC IT-TNف ي تعزي ز التكام ل االقت صادى والمؤس ساتي والثق افى ب ين
تونس وأقاليم جزيرة صقلية من خالل عملية التنمية المستدامة المشتركة فى سياق التعاون العابر للحدود.
أولويات البرنامج ھى:
 -1التنمية والتكام ل اإلقليم ى دع م تط وير وتكام ل القطاع ات االقت صادية الرئي سية ،تعزي ز ت دفق ال سلع،
تعزيز البحوث واالبتكار ،وإقامة تعاون مؤسساتي من أجل تعزيز التنمية اإلقليمية؛
 -2تعزيز التنمية المستدامة :اإلدارة الفعالة للموارد ف ى مج ال الزراع ة وص يد األس ماك ،حماي ة وتعزي ز
التراث الطبيعى والثقافى ،ودعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة؛
 -3التعاون الثق افي والعلم ي ودع م ال شبكات  :تعزي ز التع اون عل ى م ستوى الجمعي ات الت دريب وتب ادل
الشباب والطالب.
آخر األخبار والمعلومات عن المشاريع السابقة والحالية والمستقبلية متاحة من خالل:
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout
=blog&id=1&Itemid=54&lang=fr
األقاليم المؤھلة في تونس:
• محافظة أريانا
• محافظة بجا
• بن عروس
• محافظة بنزرت
• محافظة نابل
• جندوبة
• محافظة منوبة
• محافظة تونس
اإلدارة
لجنة المتابعة المشتركة
تشتمل لجنة المتابعة المشتركة على :وفد من كل بلد مشارك فى البرنامج بما فى ذلك عضو واحد يعين من قبل
كل دولة ،وتتم دعوة ممثل من المفوضية األوروبية لحضور اجتماعات لجنة المتابعة المشتركة بصفة مراق ب
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وبدون أية سلطة التخ اذ الق رارات ،ولك ن المفوض ية ھيئ ة ص نع الق رار للبرن امج تارك ة المھ ام التنفيذي ة لھيئ ة
اإلدارة المشتركة.
ھيئة اإلدارة المشتركة )(JMA
وفقا لالتفاق بين إيطاليا وتونس ،يتم إس ناد الم سؤولية ع ن إدارة البرن امج إل ى إقل يم ص قلية )إيطالي ا( ،ومقرھ ا
باليرمو .وھى المسؤولة عن إدارة وتنفيذ البرنامج ،باعتبارھا الھيئة التنفيذية للبرنامج. .

بيانات اإلتصال بھيئة اإلدارة المشتركة
مدير البرنامج :السيد فيليس بونانو
المدير العام ،قسم البرمجة
ساحة ستورزو 36 90139 ،باليرمو
البريد اإللكترونىdipartimento.programmazione@regione.sicilia.it :
األمانة الفنية المشتركة )(JTS
األمانة الفنية المشتركة ھى المسؤولة عن اإلدارة اليومية للبرنامج ،ومقرھا فى باليرمو.
بيانات اإلتصال الخاصة باألمانة الفنية المشتركة
 , Anna Dorangricchiaمنسق STC
ھاتف 7070093 ،+390917070006 :
الببريد اإللكترونىprojets@italietunisie.eu :
قائمة المراسالت اإليطالية -التونيسية ITA-TUN
لإلشتراك فى قائمة المراسالت الإليطالية -التونيسية  ،ITA-TUNإمأل ھذا النموذج على الموقع:
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=category&layou
t=blog&id=45&Itemid=75&lang=fr
الموارد المالية
يتم تمويل البرنامج اإليط الى -التون سى م ن قب ل اإلتح اد األورب ى ف ى الفت رة ب ين ع امي  2007و 2013بمبل غ
قدره  22.7مليون يورو .ويبين الجدول  2تخصيص الموارد المالية المقررة وفقا ألولويات البرنامج الم ذكورة
أعاله يمكن تمويل مشاريع تصل إلى حد أقصى وقدره  50فى المائة ،فى حين يتع ين عل ى ال شركاء ت وفير م ا
ال يقل عن  50فى المائة للتمويل المشترك.
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الجدول  .2مخصصات الميزانية لبرنامج  CBCإيطاليا وتونس
التمويل المشترك
الحصة
المساھمة
1360336
%60
13603369
األولوية 1
453445
%20
4534456
األولوية 2
453445
%20
4534456
األولوية 3
2267228
%100
22672281
المجموع
المصدر  :موقع ITA – TUN
برنامج الجوار األوروبى للتنمية الزراعية والريفية )(ENPARD

اإلجمالى )يورو(
14963705
4987901
4987901
24939509

لمحة عامة عن البرنامج
يعتب ر برن امج  ENPARDمب ادرة سياس ية جدي دة ،وھ و ج زء م ن الت زام االتح اد األوروب ى ب النمو ال شامل
واالس تقرار ف ى دول الج وار ،ويتع رف البرن امج عل ى األھمي ة المحتمل ة للزراع ة م ن حي ث األم ن الغ ذائى
واإلنت اج الم ستدام والعمال ة الريفي ة وخ الل فت رة البرن امج أي ب ين ع امي  2014و ،2020يطل ب م ن ال دول
ال شريكة اإلش ارة إل ى ثالث ة قطاع ات للتع اون م ع االتح اد األوروب ى .تأس س برن امج  ENPARDم ن خ الل
اإلت صاالت الم شتركة ب ين ك ل م ن المفوض ية األوروبي ة وھيئ ة العم ل الخ ارجى األوروب ى ف ى آذار /م ارس
وأيار /مايو  .2011ويقترح االتح اد األوروب ى عل ى جمي ع ال دول ال شريكة إقام ة ح وار ح ول  ENPARDـ ،
وھو على استعداد للم ساعدة ف ى تنفي ذ سياس ات  ENPARDواإلص الحات ذات ال صلة لك ل م ا ت م التعھ د ب ه
إلنشاء قطاع التنسيق الخاص بالتنمية الزراعية /الريفية فى إطار تعاونھا مع اإلتحاد األورب ى .وس وف ت شمل
ھ ذه الم ساعدة إع داد اس تراتيجيات طويل ة األج ل للتنمي ة الزراعي ة والريفي ة م ع جمي ع أص حاب الم صلحة
المعنيين ،وبناء القدرات المؤسساتية الالزمة على الصعيدين الوطنى والمحلى.
يھدف االتحاد األوروبى من خالل برنامج  ENPARDإلى تلبية احتياجات بلدان جنوب البحر األبيض
المتوسط ومواصلة نمو أكثر شموال من خالل تحديد وتنفيذ األعمال التى يمكن تمويلھا فى إطار برنامجھا
 SPRINGالجديد )دعم اإلصالحات ،الشراكة والنمو الشامل( والذى يلبي ثالثة أھداف (1) :تحسين
إيرادات المزارعين والعمالة الريفية ،والسيما الشباب منھم (2) ،زيادة إنتاجية نظم اإلنتاج ،وفى نفس الوقت
تحسين جودة المنتجات والقدرة على التكيف مع التغيرات ،و) (3تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية
وااللتزام بمبادئ اإلدارة التشغيلية الرشيدة .ولتحقيق ھذه األھداف سيتم وضع برنامج عمل لسنوات متعددة من
خالل الحوار مع الشركاء الوطنيين.
وقد تم تكليف معھد البحر األبيض المتوسط الزراعي بمونبيلييه التابع للمركز الدولى لدراس ات البح ر األب يض
المتوسط المتقدم ) (CIHEAM-IAMMبمھمة مرافقة ھذه المب ادرة إل ى المغ رب وت ونس وم صر واألردن.
وس وف ت ستمر ھ ذه المھم ة  30ش ھرا ) م ن ك انون األول /ين اير  2012إل ى حزي ران /يوني و  (2014وس يتم
تقسيمھا إلى م رحلتين :مرحل ة تح ضيرية لتحدي د المب ادرات الت ي يتع ين تعزيزھ ا وإع داد خط ط عم ل للبل دان
بحل ول حزي ران /يوني و 2012؛ المرحل ة الثاني ة س وف ت شمل ب دء ح وار وطن ي لتنفي ذ  ENPARDبحل ول
حزيران /يونيو .2014
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سوف يعتمد برنامج  ENPARDعلى االستفادة من تجربة االتحاد األوروبى في إصالح الزراعة والمناطق
الريفية فى البلدان المرشحة لالنضمام ،وسوف يأخذ فى االعتبار تنوع الخبرات والجھود فى البلدان الشريكة.
كما يتبنى برنامج  ENPARDنھجا استراتيجيا مع تركيز كامل على المجتمع المدنى ومشاركة أصحاب
المصلحة فى القطاع المعني .وسيھتم البرنامج بشكل خاص ببناء القدرة المؤسسية لإلدارات المحلية
واإلقليمية.
وتعتبر االستراتيجية الوطنية للقطاع وتحديد تحديات وأھداف القطاعات ھي األساس في الحوار السياسى بين
االتحاد األوروبى وشركائه .وفيما يتعلق ببرنامج  ENPARDينبغى أن يسفر الحوار عن برامج عمل
مشترك متعدد السنوات يعد من قبل الدول الشريكة ويعتمده اإلتحاد األوربى ،بحيث تقوم الدول في ھذا
البرنامج بتحديد أھدافھا من أجل إقامة سياسات التنمية الزراعية والريفية .كما سيسھل مثل ھذا الحوار في
التبادل اإلقليمى ويساعد على تحديد اإلجراءات التجريبية ،حيثما كان ذلك مناسبا.
الموارد المالية
ما تزال األساليب الدقيقة لبرنامج  ENPARDغير معروفة ،نظرا لكون البرنامج ال يزال قيد التطوير .س وف
يركز برنامج  ENPARDعلى المدى الق صير عل ى تعزي ز ح وار ال سياسات ح ول :اإلس تراتيجيات متوس طة
وطويلة المدى فيما يتعلق بمج ال التنمي ة الزراعي ة والريفي ة ،األن شطة التجريبي ة ف ى مب ادرات بن اء الق درات؛
استكمال البرامج الزراعية الحالية؛ إجراء تحليل لسياسات الزراعة والتنمية الريفية الحالية.
أم ا ف ى الب رامج متوس طة األج ل ومتع ددة ال سنوات ،فم ن المتوق ع أن تنف ذ خ الل الفت رة ب ين ع امي 2014
و ،2017ابتداء من عام  . 2013وسيتم تمويل برنامج  ENPARDمن مغلفات البالد  ENIالثنائية التى ل ديھا
أولوية التنمية الزراعية و/أو الريفية.
برنامج التعاون فى مجال التنمية الحضرية والحوار)(CIUDAD
لمحة عامة عن البرنامج
يھدف برنامج  CIUDADإلى مساعدة الحكومات المحلي ة ف ى منطق ة  ENPIلتعزي ز ق درتھا عل ى التخط يط
للتنمية الحضرية المستدامة المتكاملة وطويلة األجل باس تخدام مب ادئ اإلدارة الرش يدة 4.ويق وم ب ذلك م ن خ الل
بن اء الق درات وتعزي ز التف اھم المتب ادل ،وتب ادل الخب رات والتع اون ب ين الجھ ات الفاعل ة المحلي ة ف ى االتح اد
األوروب ي والبل دان ال شريكة ،بم ا ف ى ذل ك منطق ة البح ر األب يض المتوس ط الجنوبي ة وال شرقية ،ف ى تنفي ذ
المشروعات المشتركة.
ويأم ل البرن امج م ن خ الل خل ق ش راكات جدي دة وتعزي ز القائم ة منھ ا ب ين ال سلطات المحلي ة واإلقليمي ة ف ى
المناطق الجنوبية والشرقية لمنطقة البح ر األب يض المتوس ط )ال شراكات ب ين بل دان الجن وب نف سھا ،وب ين دول
 4المزيد من التفاصيل متاحة على http://www.ciudad-programme.eu :
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الشرق نفسھا وبين دول الجنوب والشرق( ،فى تحقيق فوائد طويلة األجل تتجاوز عمر البرنامج .وق د ب دأ ذل ك
ف ى ب رامج االدارة الجي دة والتنمي ة الح ضرية الم ستدامة )مث ل البيئ ة ،والطاق ة ،التنمي ة االقت صادية والح د م ن
الفوارق االجتماعية( ،حي ث ي شمل التع اون م ع ال سلطات المحلي ة واإلقليمي ة والمجتم ع الم دنى .وت م التخط يط
للمرحل ة الثاني ة م ن برن امج التع اون ف ي مج ال التنمي ة الح ضرية والح وار ) ،CIUDAD (IIوم ن المتوق ع
إطالقھا في عام 2013.
خالل المرحلة األولى كانت المشاريع التى تغطى موضوعا أو أكثر من المواضيع الثالثة التالية مؤھلة:
• االستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة؛
• التنمية االقتصادية المستدامة والحد من الفوارق االجتماعية ،باإلضافة إلى
• اإلدارة الرشيدة والتخطيط للتنمية المستدامة في المناطق الحضرية.
ثمة عدد من التطبيقات الناجحة تغطى أكثر من موض وع واح د .وتتن اول الغالبي ة العظم ى م ن م شاريع المنح ة
موضوعا ً شامالً وھو "اإلدارة الرشيدة" .ويعد موضوع "المياه والنفايات" ھو األكثر تمثيال فى جنوب منطقة
.ENPI
أج رت آلي ة دع م  CIUDADع دة ورش ات عم ل تدريبي ة ،كج زء م ن الم ساعدة التقني ة لم شروعات منح ة
 .CIUDADوقد ساعدت ھذه الورشات فى بناء قدرات الشركاء فى المشروع فيما يتعلق بالمسائل العملية فى
المراح ل األول ى م ن تنفي ذ الم شروع ،مث ل ض مان اإلدارة المالي ة وإع داد التق ارير المناس بة وتح ديث وتع ديل
تخطيط المشاريع ،وضمان وضوح إجراءات المشروع.
اإلدارة
يقع مركز اآللية الداعمة لبرنامج جنوب  CIUDADفي تونس.
مكتب اآللية الداعمة بتونس
شارع دو الك دي كونستانس
مركز ريجيوس قرطاج ،بلوك أـ الطابق الثانى
لي بيرج دو الك ،تونس  1053تونس
الھاتف+216-71 -965 060 :
البريد اإللكترونىinfo@ciudad-programme.eu:
الموقع اإللكترونىwww.ciudad-programme.eu :
فرانك صامويلfrank.samol@ciudad-programme.eu :
نجيب أمينnaguib.amin@ciudad-programme.eu :
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الموارد المالية
تم بعد دعوة لتقديم مقترحات فى أوائل ع ام  ،2009م نح  21م شروعا كم شاريع التموي ل الم شترك ب دءا م ن
 400.00يورور إلى  650.000يورو لمشروعات تصل لمدة  48شھرا .وكان مجموع الميزاني ة لجمي ع بل دان
 ENPIواالتح اد األوروب ى  14ملي ون ي ورو .ب دأ تنفي ذ الم شروعات ف ى الرب ع األول م ن ع ام  ،2010بع د
التوقيع على عقود منحة مع المفوضية األوروبي ة ،وب ذلك ،فھ ي لي ست أم وال إض افية متاح ة للمرحل ة األول ى.
ويتضح من خالل الشكل  1كيفي ة توزي ع األم وال والم شروعات ف ى جمي ع أنح اء المن اطق الجنوبي ة وال شرقية
لمنطقة البحر األبيض المتوسط .من المتوق ع أن تب دأ المرحل ة الثاني ة م ن  - II CIUDAD - CIUDADف ي
عام .2013
يتع ين عل ى األط راف المھتم ة متابع ة موق ع  CIUDADلمتابع ة أي ة تح ديثات تط رأ عل ى المرحل ة الثاني ة
المقترحة.5
الشكل  :1توزيع التمويل ومشروعات  CIUDADخالل المرحلة األولى.2013 -2010 ،

 21مشروعا في  61دولة من دول سياسة الجوار
األوروبي ENPI

جنوب  10 – 5.5 : ENPIمليون يورو
شرق  6 – 3.5 : ENPIمليون يورو
مشاريع مشتركة بين األقاليم  5 – 2 :مليون يورو

مشاريع بالشراكة مع دول  ) ENPIبما في ذلك الشركاء الرئيسيين(

 5انظر http://www.ciudad-programme.eu/news.php?lang=1 :
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أدوات بناء المؤسسات
توجد حاليا ثالثة أدوات رئيسية للبناء المؤسساتي التى تجع ل الم وارد متاح ة لل سلطات المحلي ة واإلقليمي ة ف ى
جن وب وش رق المتوس ط :التوأم ة المؤس ساتية) TAIEX،الم ساعدة التقني ة وتب ادل المعلوم ات( ،وSIGMA
)دعم تحسين الحكم واإلدارة( .ولقد تم تكييف األدوات الثالثة الستخدامھا ف ى مفھ وم دول الج وار خ الل أع وام
 2004و 2006و 2008على التوالى ،بعد سنوات من النجاح الكبير فى بلدان االنضمام .وتسمح ھذه األدوات
مجتمعة بنقل المعرفة العملية األوروبية بطريقة بناءة من النظير للنظير.
لقد نمت وتطورت مشروعات التوأمة على نطاق واسع فى منطقة دول الجوار ،فھى تقدم نتائج عملية ملموسة
فى البلد المستفيد وفقا لألھداف المتفق عليھا بينھا وبين االتحاد األوروبي )ف ى اتفاقي ة ال شراكة ،اتف اق ال شراكة
والتعاون أو خطة العمل استنادا إلى طبيعة العالقة( .وسيتم بحلول عام 2011م نح م ا يزي د ع ن  140م شروعا
من مشروعات التوأمة ما مجموعه أكثر م ن  260م شروعا ،الت ي تغط ى مجموع ة واس عة م ن المج االت بم ا
ف ى ذل ك التموي ل وال سوق الداخلي ة ،البيئ ة ،العدال ة ،ال شؤون الداخلي ة ،الطاق ة ،النق ل ،التج ارة ،ال صناعة،
الزراعة ،العمل ،الشؤون االجتماعية ،الصحة ،حماية المستھلك وغيرھا .وتلبي ھ ذه الم شروعات االحتياج ات
وھي متوفرة على الصعيد دون الوطني وفي رابطات السلطات المحلية.
وحقق ت أداة  TAIEXنجاح ا ب نفس الق در ،م ع أكث ر م ن  1600طل ب للح صول عل ى م ساعدة م ن ك ل دول
الجوار)وروسيا( منذ عام ) 2006بمعدل ق دره  50طلب ا ً ف ي ال شھر( .وش ارك أكث ر م ن  14000م شارك م ن
منطق ة جن وب وش رق المتوس ط ف ى ن شاطات برن امج  TAIEXخ الل ع ام  ،62011وت ستخدم أداة
TAIEXالمالي ة لتغطي ة الن دوات ،الزي ارات الدراس ية ،بعث ات الخب راء .وم ع ذل ك فھ ي ال ت ستخدم لتموي ل
المشاريع.
ويجري تنفيذ أنشطة برنامج  SIGMAبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية ،وتھدف ھذه األن شطة إل ى إدخ ال
التحسينات ف ى الق انون والق ضاء اإلداري ين  ،وإدارة النفق ات؛ الخدم ة المدني ة؛ المراجع ة الداخلي ة  /الخارجي ة؛
المشتريات  /االمتيازات؛ قدرات السياسات والتنسيق ،واإلدارة التنظيمي ة وحق وق الملكي ة ف ى ال دول المج اورة
لالتحاد األوروبي ،بما فى ذلك معظم دول جنوب وشرق المتوسط.7
مبادرة اتفاقية رؤساء البلديات
تعتبر اتفاقية رؤساء البلديات "العمد" مبادرة أطلقتھا المفوضية األوروبية فى شباط /فبراير  2008بھدف
السعي للحصول على التزام من السلطات المحلية واإلقليمية فى مجال مكافحة تغير المناخ .8والمبادرة اآلن
مفتوحة لمدن دول جنوب وشرق المتوسط ،وذلك إثر انعقاد الجلسة العامة للجمعية األورومتوسطية اإلقليمية
 6اإلحصائيات التي يقدمھا المؤلف تعتمد على البيانات.http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/taiex/11216_taiex_2011_en.pdf :
 7انظر http://www.oecd.org/site/sigma/
 8انظر http://www.eumayors.eu/index_en.html:

14

والمحلية ) (ARLEMفى باري ،إيطاليا ،يومى  29و  30كانون األول /يناير  ،2012التي شاركت فى
رئاستھا مرسيدس بريسو رئيسة لجنة األقاليم.
تنضم السلطات المحلية واإلقليمية إلى اتفاقية رؤساء البلديات "العمد" لتقديم اإللتزام بناء على ما يلى:
• تجاوز ھدف اإلتحاد األوربى فى خفض غاز ثانى أكسيد الكربون بمقدار %20
• إعداد قائمة بخط أساس اإلنبعاثات؛
• إعداد وتنفيذ خطة عمل للطاقة المستدامة؛
• تقديم تقارير التنفيذ العادية؛
• تنظيم يوم للطاقة المحلية.
يمكن للسلطات المشاركة االستفادة بعدة الطرق ،بما فيھا:
• إصدار السلطة المشاركة بيانا علنيا واضحا ً في االلتزام بالحد من غاز  CO2من قبل؛
• يمكن للسلطات توسيع نطاق تعزيز الجھود الوطنية في مجال الحد من غاز  CO2في أراضيھا ،أو
المساعدة في خلق ضغوط جديدة؛
• االستفادة من التشجيع ومن أمثلة الرواد اآلخرين؛
• االستفادة من تأييد ودعم االتحاد األوروبي ،بما في ذلك المساھمة في إعداد وتنفيذ االتفاقية المتصلة
بخطة عمل الطاقة المستدامة ودعم العالقات العامة )(PR
• الحصول على الدعم والمشورة الالزمين لتقديم طلب محدد؛ يتم نشر كافة اإلنجازات على نطاق واسع
على موقع االتفاقية.
االتصال
مكتب رئيس اتفاقية رؤساء البلديات :كريستينا دالي
ميدان دي ميوس 1
 -1000بروكسل )بلجيكا(
ھاتف+3225047862 :
الموقع اإللكترونىhttp://www.eumayors.eu/about/covenant-of-mayors_en.html :

برامج التنمية اإلقليمية الرائدة
لمحة عامة عن البرنامج
تم بھدف التصدى للتح ديات الھيكلي ة الت ى تواج ه بع ض ال شركاء ف ي جن وب وش رق المتوس ط ب سبب الف وارق
االقت صادية واالجتماعي ة ب ين المن اطق والفئ ات ال سكانية ،تخط يط ب رامج التنمي ة اإلقليمي ة الرائ دة لتلبي ة
االحتياج ات المحلي ة للبني ة التحتي ة ورأس الم ال الب شري ،وللمؤس سات ال صغيرة والمتوس طة )ال شركات
الصغيرة والمتوسطة( ،على غرار سياسة التماسك الخاصة باإلتحاد األوربى .وسوف تستند ھذه البرامج على
االحتياجات والتنظيم اإلقليمى لدول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط.
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يتم حالي ا ً بالتع اون م ع ش ركاء م ن المنطق ة بح ث إمكاني ة إط الق ب رامج رائ دة للتنمي ة اإلقليمي ة م ستوحاة م ن
سياسة االتحاد االوروبى لتعزيز التماسك االقتصادى واالجتماعى واإلقليمى )باالستناد إلى أمور منھا البرامج
الرائدة للتنمية اإلقليمية فى إطار الشراكة الشرقية  .وسيتواصل التع اون ف ى ھ ذا المج ال م ع المغ رب وت ونس
ف ى المق ام األول ،لكن ه مفت وح لجمي ع ال شركاء ال ذين يرغب ون ف ى بح ث كيفي ة ت ضييق الف وارق ب ين األغني اء
والفقراء ،كما يمكن تعزيز اإلدارة متعددة المستويات.

مرفق المجتمع المدنى )(CSF
لمحة عامة عن البرنامج
يھدف مرفق المجتمع المدنى ) (CSFإلى تعزيز فعاليات العبي المجتمع المدني فى الدول الشريكة والم ساھمة
فى تعزيز بيئة مواتية لعملھم .وسوف يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة ھؤالء الالعبين فى الحوار السياسى
وزيادة التفاعل بينھم وبين السلطات على المستوى المحلي والوطني .كما سي سعى إل ى زي ادة م شاركة الجھ ات
الفاعلة فى المجتمع المدنى فى تنفيذ وبرمجة ورصد مساعدات االتحاد األوروبى والسياسات فى المنطقة.
وسوف يقدم المرفق الدعم المالى )من خ الل ال دعوات لتق ديم مقترح ا عل ى م ستوى المنطق ة المحلي ة )(ENPI
للمشروعات التى يقودھا المجتم ع الم دنى وذات ال صلة بمفھ وم سياس ة الج وار واالس تجابة لل شراكة م ن أج ل
الديمقراطي ة واالزدھ ار الم شترك للجن وب .كم ا س يتم تعزي ز ق درات الجھ ات الفاعل ة ف ى المجتم ع الم دنى ف ى
المنطقة لتقوية دورھا فى تعزيز اإلصالح وزيادة المحاسبة العامة فى دولھم كما سيسعى البرن امج إل ى زي ادة
إشراك المجتمع المدني في الحوارات حول سياسة القطاع وتطبيق تعاون االتحاد االوروبي ف ى المج االت ذات
الصلة.
الموارد المالية
خصص تمويل المخ صص ل دول ج وار اإلتح اد األوروب ى الجن وبى بمق دار  12ملي ون ي ورو ف ى ع ام .2011
ومن المتوقع أن تخصص مبالغ مماثلة لع امي  2012و .2013ويج رى تنفي ذ المرف ق م ن خ الل ال دعوة لتق ديم
المقترحات وتنمية القدرات ،سواء على المستوى اإلقليمى أو الوطنى.
.
 – MED-ENEC IIكفاءة استخدام الطاقة فى البناء
لمحة عامة عن البرنامج
يشجع ھذا المشروع كفاءة اس تخدام الطاق ة واس تخدام الطاق ة الشم سية ف ى قط اع البن اء والت شييد ،ويلع ب دورا
رئيسيا فى تصميم وتنفيذ جھود التعاون بين االتحاد األوروبي وشركائه المتوسطيين وبين الشركاء أنفسھم .ت م
بين عامي  2005و 2009تنفيذ مشروع كف اءة اس تخدام الطاق ة ف ي البن اء قط اع  ،(MED-ENEC) IIال ذي
يتبع لـ ) .I ( MED-ENECكما يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعى العام وإشراك المجتمع المدنى فى
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تقنيات البناء المناخى الموجھ ة ،وكف اءة الطاق ة واس تخدام الطاق ة المتج ددة ف ى المب انى .9وي ستھدف الم شروع
المستويات الوطنية والمحلية واإلقليمية.
يرك ز البرن امج عل ى تعزي ز خ دمات رج ال األعم ال ودع م األس واق ،وتح سين الق درات المؤس ساتية وإقام ة
الھياك ل المؤس ساتية المواتي ة ،ف ضال ع ن األدوات المالي ة واالقت صادية .ي تم تنفي ذ الم شروعات الرائ دة إلثب ات
أف ضل الممارس ات وألغ راض الت دريب .وت ستخدم الھياك ل الت ى أن شئت ل ضمان نق ل المعرف ة .وبھ دف بن اء
القدرات يقوم البرن امج بتنظ يم ورش ات عم ل وطني ة وإقليمي ة وفاعلي ات است شارية ،م ع ت شجيع إن شاء ش بكات
المعلوم ات واالت صاالت والتع اون .كم ا يق دم الم شروع ل صانعي ال سياسات أدوات ومع ايير وت دابير محف زة،
ويدعم المجتمع ات المحلي ة ،والبن وك المحلي ة والبل ديات والمط ورين العق اريين وأص حاب المب انى م ع خ دمات
فعالة وشاملة التكلفة.
بلغ التمويل المخصص فى عام  2011لدول جوار اإلتح اد األوروب ى الجن وبى  5ملي ون ي ورو .وم ن المتوق ع
تخصيص مبالغ مماثلة لعامي  2012و .2013ويجري تنفيذ المرفق من خالل الدعوة لتق ديم اقتراح ات وتنمي ة
القدرات ،سواء على المستوٮين اإلقليمى أو الوطنى.

تمھيد الطريق أمام خطة الطاقة الشمسية المتوسطية
لمحة عامة عن البرنامج
خطة البحر األبيض المتوسط للطاقة الشمسية ) (MSPھي واحدة من المبادرات الرائدة لالتح اد م ن أج ل دول
البحر المتوسط .يھدف البرنامج إلى التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى المنطقة وي ساھم ف ى تط وير س وق
الكھرباء األورومتوسطية الخضراء المتكاملة .ومن أج ل تحقي ق ھ ذا الھ دف ،يج ب وض ع ع دة ش روط إلط ار
العمل تشمل التشريعات والسياسات وإطار تطوير األعمال ،ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية ف ى المنطق ة،
على الصعيدين الوطني والمحلي .ويھدف مشروع "تمھيد الطريق أمام خطة الطاقة الشمسية المتوسطية" إل ى
المساعدة فى تطوير ھذه الشروط.
ي ساعد الم شروع البل دان المتوس طية ال شريكة الجنوبي ة ف ى خل ق ظ روف ت ؤدي إل ى زي ادة اس تخدام الطاق ة
المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص وسوف ي سھم الم شروع إل ى زي ادة كبي رة ف ى ن شر أنظم ة
الطاقة الم ستدامة القائم ة عل ى الري اح والطاق ة الشم سية وغيرھ ا م ن م صادر الطاق ة المتج ددة ،باإلض افة إل ى
تحقيق المشروع لكفاءة في استخدام الطاقة وتوفيرھا في المنطقة وھذا يشمل النتائج واألنشطة التي ت ساھم ف ى
تطوير وتنفيذ خطة البحر األبيض المتوسط للطاقة الشمسية .MSP

 .9انظر .http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=27&id_type=10 :
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ويعمل المشروع على أربعة خطوط للنشاط ھي:
 -1مواءمة اإلطار القانونى والتنظيمى؛
 -2نقل المعرفة وبناء القدرات؛
 -3تطوير سياسة الطاقة المستدامة؛
 -4دعم االستثمار.
يساعد المشروع الجھ ات ذات ال صلة المحلي ة واإلقليمي ة والوطني ة ف ى وض ع وتنفي ذ إط ار تنظيم ى وت شريعى
يدعم الطاقة المتجددة .وھو يعمل على تعزيز الطاقة المتجددة القائمة وش بكات كف اءة اس تخدام الطاق ة ،وي ساعد
المشروع البلدان الشريكة من خالل نقل المعرفة بھدف تنفيذ سياسات الطاقة المستدامة ،ويعمل بشكل وثيق مع
السلطات على مختلف المستويات لصالح االس تثمار ف ى ھ ذا القط اع ،و ف ى الوق ت نف سه يح افظ ھ ذا الم شروع
على القدرة على تحمل تكاليف الطاقة للمستھلكين .ويسھل الم شروع أي ضا الجھ ود الرامي ة إل ى وض ع خارط ة
طريق وإلى خلق بيئة مواتية لالستثمارات فى مجال الطاقة المستدامة.

األنشطة باختصار:
• إعداد موقع على شبكة االنترنت يشير إلى جميع األنشطة فى المنطقة التي لھا عالقة بالطاقة المتجددة؛
• تطوير خرائط طرق وطنية وإقليمية لإلصالح التنظيمي ،والتطوير المؤسساتي ،ونقل المعرفة؛
• إجراء دورات تدريبية على فرص التنمية الصناعية لخطة البحر األبيض المتوسط للطاقة الشمسية؛
• إعداد سياسات وطنية مناسبة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.
الموارد المالية
تم تخصيص  4642500يورو للفترة ما بين عامي  2010و ،2013ويجرى تنفيذھا م ن خ الل ال دعوة لتق ديم
اقتراحات وتنمية القدرات ،سواء على المستوٮين اإلقليمى أو الوطنى.

 2-1األدوات الموضوعاتية المتاحة للسلطات المحلية واإلقليمية ف ي بل دان جن وب
وشرق المتوسط
أدوات التع اون اإلنم ائي :الجھ ات الفاعل ة غي ر الحكومي ة وال سلطات المحلي ة ف ي برن امج التنمي ة
)(NSA-LA
لمحة عامة عن البرنامج
إن األدوات الموض وعاتية مكمل ة للب رامج الجغرافي ة ،فھ ى ت وفر ال دعم المباش ر للمجتم ع الم دنى وال سلطات
المحلية حيث أنه ليس من الممكن أو من الصعب المرور من خ الل س لطات البل د الم ستفيد  /البل دان الم ستفيدة.
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وبخالف البرامج الجغرافية ،البرامج الموضوعاتية األوروبية ھى أكثر انفتاحا عل ى منظم ات المجتم ع الم دني
المحلية واألوروبية والسلطات المحلية واإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية ،إلخ.
ي ستند دع م الجھ ات غي ر الفاعل ة وال سلطات المحلي ة عل ى ت شجيع الم شاركة المحلي ة ف ي التنمي ة ،وذل ك عل ى
المستوى الوطني وعلى الصعيدين المحلي واإلقليمي .ويھدف البرنامج إلى تطوير إدارة أفضل وتطوير المزيد
من التنمية التشاركية ذات األھمية األكبر بالنسبة للمواطنين .وتعتبر ھذه المنظمات ّ
قيمة للغاية نظرا لقربھا م ن
المجتمعات المحلية ومرونتھا الكبيرة عندما يتعلق األمر بالتنفيذ.
الھدف الرئيسى من ھذا البرنامج الجديد ھو تعزي ز ق درات الجھ ات الفاعل ة غي ر الحكومي ة وال سلطات المحلي ة
لتق ديم الم ساعدة .كم ا يخ دم البرن امج إج راءات التموي ل الم شترك ف ى مج االت متنوع ة مث ل التنمي ة الريفي ة
والصحة وحماية البيئة والتعليم ،فضال عن تأنه يخدم الشراكات طويل ة األج ل ب ين المجتم ع الم دني وال سلطات
المحلية .ويمكن تصنيف ھذه المبادرات وفقا لألھداف الرئيسية الثالثة التالية:
• دعم اإلجراءات الرامية إلى إقامة مجتمع ديمقراطي متماسك ومن اطق حك م ذات ى ف ى البل دان ال شريكة م ن
خ الل تعزي ز ق درات الجھ ات الفاعل ة غي ر الحكومي ة وال سلطات المحلي ة ،ودع م ال سكان ال ذين
ال يحصلون على الخدمات األساسية أو الموارد والمستبعدين م ن عملي ة ص نع الق رار ال سياسي ،وتف ضيل
الحوار بين الجھات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية؛
• تمويل التوعية والمبادرات التعليمية الخاصة بموضوع التنمية بين سكان أوروبا ،م ن خ الل ت شجيع إدراك
أفضل للمخاطر وإشراك أقوى للجميع في مكافحة الفقر ومن خالل إقامة عالقات أكثر توازنا بين المناطق
المختلفة في العالم؛
• تسھيل التنسيق واالتصال بين شبكات السلطة المحلي ة والجھ ات المعني ة ف ي المجتم ع الم دني ،الم شاركين
فى النقاش العام األوربى بشأن التنمية.
الموارد المالية
إن الحصول على الموارد من ھذا البرنامج متاح فى جمي ع أنح اء الع الم بم ا ف ى ذل ك جن وب وش رق المتوس ط.
وبلغ مجموع الميزانية )أى بالنسبة لجميع الدول( للفت رة م ا ب ين ع امي  2011و 2013م ا مق داره  702ملي ون
ً
جغرافيا ،مع حوالى  5فى المائة ) 33.2مليون يورو( م ن التموي ل المت اح
يورو .10ويحدد توزيع ھذه األموال
داخ ل ال دول ،أي لجمي ع بل دان سياس ة الج وار وال شراكة األوروبي ة  ،ENPIبم ا فيھ ا روس يا ودول ال شراكة
ال شرقية  ،EAPللفت رة م ا ب ين ع امي  2011و .2013وق د ت م تخ صيص م ا مجموع ه  16.3ملي ون ي ورو
لل سلطات المحلي ة واإلقليمي ة ف ي بل دان البح ر األب يض المتوس ط الجنوبي ة وال شرقية ف ى منطق ة  ،ENPIرغ م
االحتفاظ بحوالي نصف ھذا المبلغ لغزة وأراضى ال ضفة الغربي ة ) 7.2ملي ون ي ورو( .والبرن امج عب ارة ع ن
مساعدات عاجلة من دولة واحدة ومساعدات متعددة الدول.
 .10انظر

.http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
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قاعدة بيانات محدثة لدعوات تق ديم المقترح ات والمناق صات ،وھ ي متاح ة م ن خ الل
األوروبية :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad
=Desc&searchtype=AS&pgm=7573847&ZGEO=&ccnt=7573876&debpub=&finp
ub=&aoet=36538

الموق ع اإللكترون ى للم ساعدات

 3-1تسھيالت الق روض المتاح ة لل سلطات المحلي ة واإلقليمي ة ف ى جن وب وش رق
المتوسط
بنك االستثمار األوروبي تسھيالت االستثمارات والشراكة الألورومتوسطية )(FEMIP
يساعد بنك االس تثمار األورب ى ف ى التنمي ة االقت صادية واالجتماعي ة لع دد م ن البل دان المتوس طية ال شريكة م ن
خ الل ت سھيالت االس تثمارات وال شراكة األورومتوس طية ) .(FEMIPوش ملت ھ ذه البل دان أص ال الجزائ ر
ومصر واألراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وسوريا وت ونس .وم ع ذل ك،تم ف ى
أعقاب العقوبات التي فرضھا اإلتحاد األوربى فى تشرين الثاني /نوفمبر  ،2011تعليق جميع م دفوعات EIB
للقروض وعقود المساعدة التقنية مع الدولة السورية .باإلضافة إلى ذلك ،أدى تغيير النظام ف ى ليبي ا إل ى اتخ اذ
EIBلترتيبات تشمل ليبيا فى المستقبل القريب.
وتھدف الشراكة إلى دعم النمو وخلق فرص العمل في المجالين ذى األولوية ،وھما:

)أوال( دعم القطاع الخاص
• المؤس سات ال صغيرة والمتوس طة الحج م )الم شاريع ال صغيرة والمتوس طة( ،وخاص ة المعني ة بال سياحة
والصناعة والخدمات؛
• القطاع الصناعي :أعمال األسمنت والفوالذ ،المصانع الكيميائية والمعدنية ،الصناعات ذات التقني ة العالي ة
والسيارات والصناعة الزراعية.

)ثانيا( تحسين البيئة االستثمارية
خلق بيئة مالئمة لالستثمار لتمكين القطاع الخاص من االزدھار من خالل تحسين البني ة التحتي ة ف ى القطاع ات
التالية:
• الطاقة  :توليد الطاقة ونقلھا وتوزيعھا ،والطاقات المتجددة؛
• النق ل واالت صاالت  :المط ارات ،النق ل الج وي ،الط رق والط رق ال سريعة ،الج سور ،ال سكك الحديدي ة
واالتصاالت السلكية والالسلكية؛
• البيئة  :المياه والصرف الصحى ،التخلص من النفايات الصلبة ،الحد من التلوث والمعالجة ،والرى؛
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• رأس الم ال الب شري واالجتم اعي  :بن اء وتجدي د المست شفيات  /مراك ز الرعاي ة ال صحية ،والم دارس/
الكليات ،واإلسكان االجتماعى.
الموارد المالية
رك ز برن امج  FEMIPف ى ع ام  2011عل ى الم شروعات االس تراتيجية الت ى جلب ت تغيي را جوھري ا ف ى
االقتصادات المحلية:
• تم استثمار مليار يورو من قبل  FEMIPفى البلدان المتوسطية الشريكة؛
• اس تفاد  23م شروعا وعملي ات تق ديم الم ساعدة التقني ة م ن تموي ل  FEMIPوم ن األس ھم الخاص ة ف ى
القطاعين العام والخاص؛
• تم تقديم  63في المائة من إجمالي التمويل للقطاع الخاص و  37فى المائة للقطاع العام؛
• ت م تخ صيص  9ملي ون ي ورو لعملي ات تق ديم الم ساعدة التقني ة ،وم ساعدة الم روجين ف ى اإلدارة اليومي ة
لمشروعاتھم.
خصصت  FEMIPاالستثمارات التالية حسب المنطقة:
•  503ملي ون ي ورو لم شاريع ف ى بل دان المغ رب العرب ى ،و  432ملي ون ي ورو لم شاريع ف ى بل دان ال شرق
األدنى،
•  49مليون يورو لمشاريع محلية وإقليمية
ويبين الشكل  2المبلغ اإلجمالى للقروض خالل كل عام في جنوب البح ر األب يض المتوس ط ومن ذ ع ام ،2002
فى حين يصف الشكل  3تخصيص األموال حسب الدولة فى عام .2011

ال شكل  : 2ق روض بن ك االس تثمار األوروب ي ال سنوية ف ى جن وب وش رق المتوس ط  )،2011-2002ملي ون
يورو(.

المصدر :البنك األوروبى لالستثمار
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الشكل  :3استثمارات بنك االستثمار األوروبى حسب كل دولة لعام 2011
إسرائيل% 27 ،

األردن% 8 ،
لبنان% 3 ،

مصر% 5 ،

المغرب% 21 ،
تونس% 31 ،

اإلقليم المتوسطي% 5 ،

المصدر :البنك األوروبى لالستثمار

تسھيالت االستثمارات لدول الجوار
تسھيالت االستثمارات لدول الجوار ) (NIFھي آلية مالية تھدف إلى ح شد أم وال إض افية لتغطي ة االحتياج ات
االس تثمارية ف ى المنطق ة المج اورة لالتح اد األوروب ي .كم ا تغط ي الكثي ر م ن القطاع ات ،بم ا ف ي ذل ك النق ل
والطاق ة والبيئ ة والق ضايا االجتماعي ة )مث ل بن اء الم دارس أو المست شفيات( .كم ا تق دم ت سھيالت االس تثمارات
لدول الجوار ) (NIFلدعم القطاع الخاص ف ي المق ام األول ،وذل ك م ن خ الل عملي ات المخ اطرة ب رأس الم ال
التى تستھدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
خصصت المفوضية األوروبية للفترة ما بين عامي  2007و 2013مبلغا إجمالي ا مق داره  745ملي ون ي ورو ل ـ
"ت سھيالت االس تثمار ل دول الج وار"  ،NIFوي ستكمل المبل غ م ن الم ساھمات المباش رة م ن ال دول األع ضاء
ويحتفظ به ف ى ال صندوق االئتم اني ال ذى ي ديره البن ك األوروب ى لالس تثمار .وق د س اھم  NIFحت ى اآلن بمبل غ
 417.7مليون يورو لمشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص ،واالستفادة من الحجم اإلجمالى للم شروع والب الغ
أكثر من  14مليار يورو.
مزيد من المعلومات متاحة على موقع : NIF
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/irc/investment_en.htm
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )(EBRD
بعد حصول توافق بين محافظى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في أيل ول /س بتمبر  ،2011ت م تمدي د
والية ھذا البن ك لتمكين ه م ن تموي ل أن شطة ف ى م صر واألردن والمغ رب وت ونس .ق دمت اللجن ة اقتراح ا إل ى
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المجلس والبرلمان االوربى فى كانون األول /ديسمبر  2011تؤكد فيه دعم االتحاد األوروبي لھذا التمدي د .وق د
وافق مجلس اإلدارة رسميا على أن تبدأ عمليات البنك فى تونس من خالل استخدام ص ناديق التع اون ف ى 17
كانون الثاني /يناير .وتم افتتاح مكتب مؤقت فى تونس ف ى  1آذار /م ارس  ،2012حي ث يعم ل في ه حالي ا ً كب ار
المصرفيين.
وافق البنك األوروبي إلع ادة اإلعم ار والتنمي ة ،كآلي ة" بداي ة س ريعة" ،عل ى تعبئ ة م ا ي صل إل ى  100ملي ون
ي ورو م ن الم ساعدات المالي ة ،بم ا ف ى ذل ك التب رع بمبل غ  20ملي ون ي ورو م ن االتح اد األوروب ى لت سھيالت
االستثمار فى دول الجوار بھدف الحصول على المساعدة التقنية لتحسين امتصاص الجھات الم ستفيدة وق درات
إدارة المشروعات .وقدمت "تسھيالت االستثمارات ل دول الج وار"  NIFف ى ع ام  2011ألول م رة  5ملي ون
يورو كمنحة مساھمة إلى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بھدف دعم الشركات ال صغيرة والمتوس طة
فى المنطقة .تم االتفاق على تقديم مساھمة إضافية بمقدار  15مليون ي ورو ف ى بداي ة ع ام  2012لل سماح للبن ك
األوروب ي إلع ادة اإلعم ار والتنمي ة بإع داد ع دة عملي ات اس تثمارية ب شكل رئي سى ت ستھدف ف ى البداي ة كف اءة
الطاقة والنقل والبنية التحتية البلدية فى مصر والمغرب وتونس .وإن تنمية القطاع الخاص المحلي ھ ى واح دة
من األولويات الرئيسية لعمليات بنك االستثمار األوروبى والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،إلى جانب
البنية التحتية والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.
مزيد من المعلومات متاحة على الموقع التالي:
http://www.ebrd.com/pages/news/features/ebrd-and-semed.shtml
ويرد ملخص لمصادر التمويل المختلفة التى تم وصفھا فى القسم  1فى الشكل .4
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ال شكل  : 4ملخ ص الم صادر الرئي سية لالتح اد األوروب ي للتموي ل والمتاح ة لل سلطات المحلي ة
واإلقليمية  LRAsفى جنوب وشرق المتوسط
االسم

الموضوع

اإلقليم المستھدف

الميزانية

المواضيع :تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد الجنوب والشرق
والتنمية المستدامة

 195مليون يورو في
الجنوب
2013 – 2009

 -CIUDADالتنمية الحضرية تعزيز الحوار المتبادل والتفاھم والتعاون بين الجنوب والشرق
الممثلين المحلييين في االتحاد األوروبي والدول
المستدامة
الشريكة )بناء القدرات لتحديث الحكومات المحلية
واإلقليمية(.

 14مليون يورو في
الجنوب
2013 – 2009

برامج التعاون العابر للحدود

تايكس

التقارب بين المساعدات الفنية على المدى الجنوب والشرق
القصير ،تطبيق تشريعات االتحاد األوروبي ،الفئة
المستھدفة :الموظفون المدنيون العاملون في
اإلدارات العامة على المستوى الوطني ودون
الوطني وفي جمعيات السلطات المحلية.

حالة خاصة

التوأمة

اكتساب المھارات وتبني الخبرة ،تطبيق وإنفاذ الجنوب والشرق
تشريعات االتحاد األوروبي .مشاريع التوأمة ھي
مشاريع مشتركة ،تشترك فيھا إدارات الشريكين.
ويحتفظ البلد الشريك بالملكية.

حالة خاصة

سيغما

تعزيز اإلدارة العامة في اإلصالح اإلداري الجنوب والشرق
والمشتريات العامة ،مكافحة الفساد ،والرقابة
المالية الخارجية والداخلية.

حالة خاصة

مرفق الجوار للمجتمع المدني

يھدف إلى دعم الفاعلين في المجتمع المدني الجنوب والشرق
والمساھمة في تعزيز بيئة مواتية لعملھم.

 12مليون يورو
سنويا في الجنوب
2013 – 2010

تمھيد الطريق لخطة الطاقة تطوير سياسة الطاقة المستدامة :بإعداد سياسات دول الجوار الجنوبي
وطنية مناسبة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة
الشمسية لدول المتوسط
ومصادر الطاقة المتجددة.

 4.6مليون يورو في
الجنوب
2013 – 2010

المشروع المتوسطي لكفاءة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية في قطاع دول جوار الجنوبي
استخدام الطاقة في البناء  IIالبناء والتشييد ،ورفع الوعي ،إشراك المجتمع
المدني في تقنيات البناء ،وفي مجال صانعي
)(MED-ENEC
السياسات ،المجتمعات ،ومع مطوري العقارات
والمستأجرين.

 5مليون يورو
في الجنوب
2013 – 2010
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 .2السلطات المحلية واإلقليمية في جنوب وشرق المتوسط
يتطرق ھذا القسم إلى كل بلد على حدة ،مع تحديد الخلفية السياسية العامة واإلطار المؤسساتي الذي تعمل من
خالله السلطات المحلية واإلقليمية ،ويوجد جدول منفصل يتضمن قدرات السلطات المحلية اإلقليمية القائمة،
والقطاعات المتعلقة بشكل خاص بإمكانيات التنمية لكل بلد  .وتختلف اختالفا ً كبيرا مدى مشاركة السلطات
المحلية واإلقليمية في جنوب وشرق المتوسط في برامج االتحاد األوروبي الموجھة نحو المستوى دون
الوطني .ويدل ھذا االختالف على تنوع الترتيبات المؤسساتية التي تدير السلطات المحلية واإلقليمية في
مختلف أنحاء المنطقة.
.1.2

ألبانيا

خلفية سياسية عامة:
استمرت خالل عام  2012حالة االستقطاب والطريق المسدود بين الحزب الديمقراطي الحاكم )(PD
والمعارضة التي يمثلھا الحزب االشتراكي ) ،(PSمما عرقل محاولة ألبانيا الكتساب وضع دولة مرشحة
لعضوية االتحاد األوروبي .وأبرزھا ،فضيحة الفساد التي أجبرت نائب رئيس الوزراء ايلير ميتا على
االستقالة عام  ،2011والتي أثارت احتجاجات المعارضة .كما شھدت االنتخابات البلدية التي أجريت في أيار
/مايو  ،2011فوز مرشح الحزب الحاكم بمنصب مھم وھو عمدة تيرانا ،وذلك بفارق ضئيل بعد معركة
قانونية مسيسة للغاية.
السلطات المحلية واإلقليمية في ألبانيا :
تنقسم البالد إلى ) qarkمحافظات( ،والتي تنقسم بدورھا إلى ) rretheمناطق( .وفي التسلسل اإلداري توجد
تحت المناطق ) komunaالجماعات( و) bashkiaالبلديات( .وتتم إدارة المقاطعات من قبل المجالس ،والتي
يتشكل أعضاؤھا إما من ممثلين عن البلديات والجماعات من داخل المحافظة أو يتم اختيارھم من قبل المجلس.
كما يعين مجلس الوزراء محافظا ً في كل مقاطعة كممثل له  .وتمارس الحكومة عملھا على مستوى المناطق
والمستويات األدنى منھا من خالل المجالس المحلية المنتخبة باالقتراع المباشر لوالية مدتھا ثالث سنوات.
 .2.2الجزائر:
خلفية سياسية عامة:
التزمت الحكومة الجزائرية ،خشية حدوث انتفاضة شعبية على غرار حركات الربيع العربي التي تجتاح
المنطقة ،بعدد من التعديالت السياسية في أوائل عام  .2011بينما وعدت الحكومة بإدخال تعديالت على
الدستور وقانون االنتخابات والقوانين التي تنظم وسائل اإلعالم ،غير أن التقدم الحقيقي كان بطيئا من حيث
التنفيذ ،ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف من زيادة العنف المتطرف.
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السلطات المحلية واإلقليمية في الجزائر:
تنقسم الدولة إلى  44والية )محافظات( ،ما دون المستوى الوطني ،لكل منھا مجلسھا المنتخب )الجمعية
الشعبية لكل والية  (APWباإلضافة إلى مجلسھا التنفيذي والمحافظة الخاصة بھا .كما تنقسم المحافظات
نفسھا إلى دوائر )مناطق إدارية( ومن ثم إلى بلديات )جماعات محلية( لكل منھا مجلسھا الخاص بھا )المجلس
الشعبي للبلدية ( إلدارة الشؤون المحلية.
يعتبر المجلس التنفيذي للمحافظة السلطة اإلقليمية الرئيسية ،ويتألف من المديرين اإلقليميين الذين ينتمون إلى
أجھزة الدولة التي تقع في المحافظة .وبالتالي فإن المجلس يستجيب إلى كل من الشئون اإلقليمية والوطنية.
وتقوم المحافظة ،من خالل الحاكم اإلقليمي ،بالمراقبة اإلدارية والوصاية على الجماعات المحلية والمؤسسات
العامة ،والشركات المستقلة ،والجمعيات الوطنية .وتشارك قيادة المحافظات ،باعتبارھا ھيئة تابعة للحكومة
الوطنية ،في تخطيط وتطبيق خطة التنمية الوطنية وتساعد على تنسيق شئون المحافظة.
المحافظ ھو وحده المسئول عن التواصل بين الحكومة الوطنية والمحافظة ،ويتم تعينه من قبل الرئيس لفترة
غير محددة .يقوم المحافظ بأية وظيفة ضرورية من أجل تنسيق العالقات بين الحكومة الوطنية والدائرة
االنتخابية المحلية التابعة لھا .ويرأس المحافظ ،بوصفه ممثل المحافظة ،تنفيذ قرارات المجلس الشعبي التابع
له  ،APWوبوصفه موظف عالي المقام في الدولة ،فھو الممثل المباشر في المحافظة لكل وزارة وطنية .
 .3.2البوسنة والھرسك
خلفية سياسية عامة:
بعد  15شھرا من حالة الطريق المسدود في أعقاب انتخابات تشرين األول /أكتوبر  ، 2010قامت األحزاب
السياسية في البوسنة والھرسك بتشكيل الحكومة في كانون األول /ديسمبر  .2011وخالل ھذه المرحلة شھدت
البالد ركودا سياسيا ،بسبب فشل البرلمان في اقرار أية إصالحات مھمة تعتبر ضرورية بالنسبة لمجلس
تطبيق السالم الدولي.
السلطات المحلية واإلقليمية في البوسنة والھرسك
ُتعتبر فيدرالية البوسنة والھرسك اتحادا المركزيا؛ ينقسم إداريا إلى  10كانتونات ،تنقسم بدورھا إلى عشرات
البلديات ) .(općineوتعتبر جمھورية صرب البوسنة مركزية نسبيا ،إذ تنقسم إداريا إلى العشرات من
البلديات ) .(opštineوينتخب المواطنون في كال الكيانين رؤساء البلديات وممثلي المجالس البلدية
والكانتونات مباشرة .ولقد أنشأ التحكيم في عام  1997شمال شرق البالد ،برتشكو ،باعتبارھا منطقة ذات حكم
ذاتي خاص.
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.4.2

كرواتيا

خلفية سياسية عامة:
أكملت كرواتيا مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي في حزيران /يونيو  ،2011مع توقع حصولھا على
العضوية في عام  .2013ولقد أحرزت الحكومة تقدما في تحقيق االصالحات األساسية التي طلبھا االتحاد
األوروبي .كما تواصل كرواتيا التعاون مع محكمة الجزاء الدولية الخاصة بجمھوريات يوغوسالفيا السابقة ،
حيث شھدت المحكمة خالل عام واحد إصدار عدة إدانات ھامة حول جرائم الحرب  .ولقد ھزم تحالف
المعارضة  Kukurikuاالئتالف الديمقراطي الكرواتي الحاكم ،وذلك في االنتخابات البرلمانية التي جرت
خالل كانون االول /ديسمبر .
السلطات المحلية واإلقليمية في كرواتيا
تنقسم كرواتيا على المستوى ما دون الوطني إلى  20مقاطعة إدارية تدعى ) županijeمقاطعات( .وتعتبر
زاغرب مدينة واحدة لھا وضع إداري يعادل وضع المقاطعات .وتشتمل ھذه المقاطعات  županijeareعلى
المئات من البلديات .općine
.5.2

مصر

خلفية سياسية عامة :
اضطر الرئيس محمد حسني مبارك إلى التنحي في  11شباط /فبراير  2011بعد حوالي  30عاما في السلطة،
وذلك نتيجة الحتجاجات شعبية دامت  18يوما ونتيجة للحملة األمنية العنيفة للحكومة التي تسببت في مقتل
أكثر من  800شخص .تم الترحيب في البداية بالمجلس العسكري الذي تولى مسئولية الحكم بعد اإلطاحة
بمبارك ،لكنه سرعان ما تعرض لالنتقاد الستمرار انتھاكات حقوق اإلنسان ،ومضايقة النشطاء والمنظمات
غير الحكومية ،وبسبب محاوالته الواضحة لتأجيل انتقال الحكم إلى الحكم المدني .لقد أدت االنتخابات
البرلمانية ،التي تم رصدھا من قبل القضاء و ضمت األحزاب السياسية التي كانت محظورة سابقا إلى ظھور
تيار سياسي إسالمي شعبي وھو من يمارس السلطة في مصر حاليا.
السلطات المحلية واإلقليمية في مصر
ينص قانون اإلدارة المحلية لعام  1960على ثالثة مستويات لإلدارة دون الوطنية :الموافاة )المحافظات :تلفظ
موافاة ( المركز )مناطق أو مقاطعات( و القرية ) القرى( .يجمع الھيكل بين ميزات كل من اإلدارة المحلية
والحكم الذاتي المحلى .ھناك نوعان من المجالس في كل مستوى إداري :مجلس الشعب والذي في الغالب يتم
انتخابه والمجلس التنفيذي الذي يتم تعينه .على الرغم من أن ھذه المجالس تمارس صالحيات تشريعية واسعة
إال أنه يتم التحكم فيھا من قبل الحكومة المركزية .
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وتنقسم البالد إلى  27محافظة ،وتتمتع خمس مدن بوضع المحافظة وھي :القاھرة واإلسكندرية وبور سعيد
والسويس واألقصر .ويتم تعيين المحافظ الذي يمكن لرئيس الجمھورية فصله .يعد المحافظ ھو السلطة
التنفيذية العليا في المحافظة ،ويتمتع بسلطة إدارية على جميع موظفي الحكومة باستثناء القضاة في المحافظة،
ويعتبر مسئوال عن تنفيذ السياسة العامة.
ويتألف مجلس المحافظة من غالبية األعضاء المنتخبين .ووفقا للقانون يجب أن يتكون نصف أعضاء مجلس
المحافظة على األقل من المزارعين والعمال .رغم ذلك لم يكن ممكنا ً في الممارسة العملية تحقيق ھذه النسبة،
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المزارعين يعملون لساعات طويلة مع وقت فراغ قليل ال يمكنھم من الترشيح
للمناصب ناھيك عن حضور اجتماعات طويلة .وعالوة على ذلك ،فالعديد من كبار السن من المزارعين
والعمال ليس لديھم مستوى عال من التعليم الرسمي المطلوب لتقديم خدمة فعالةُ .
وأنشئت المجالس البلدية أو
مجالس المحافظات والقرى على نفس المبادئ التي تقوم عليھا مجالس المحافظات.
تؤدي المجالس المحلية مجموعة متنوعة من الوظائف في مجال التعليم والصحة والمرافق العامة ،واإلسكان،
والزراعة ،واالتصاالت ،كما أنھا مسئولة عن تعزيز الحركة التعاونية وتنفيذ أجزاء من الخطة الوطنية.
تحصل المجالس المحلية على تمويلھا من :الدخل الوطني ،الضريبة على العقارات داخل المحافظة ،الضرائب
المحلية المتنوعة أو الرسوم ،أرباح المرافق العامة والمؤسسات التجارية ،واإلعانات الوطنية ،والمنح،
والقروض.
 .6.2إسرائيل
خلفية سياسية عامة
لقد شھدت إسرائيل خالل عام  2011احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق بسبب األوضاع االقتصادية ،حيث
قام الجيش بمھاجمة مقر الجماعات المسلحة بغزة بشكل دوري الذين قاموا بإطالق النيران والقذائف على
إسرائيل  ،أو قاموا بھجمات إرھابية أو مسلحة على نطاق صغير الحجم والتي أدت إلى قتل العديد من
األفراد.
السلطات المحلية واإلقليمية في إسرائيل
تنقسم البالد إلى  6مقاطعات وھي الوسط والقدس وحيفا ،شمال ،وجنوب ،وتل أبيب وإلى  15مقاطعة فرعية.
تتكون الحكومة المحلية من البلديات والمجالس المحلية )للمستوطنات الصغيرة( ،أو المجالس القروية
اإلقليمية .تخضع الالئحة الداخلية للمجالس وكذلك ميزانياتھا لموافقة وزارة الداخلية وتعقد انتخابات الحكومة
المحلية كل خمس سنوات.
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 .7.2األردن
خلفية سياسية عامة:
على الرغم من تنامي مطالب اإلصالح السياسي مع مرور العام ،فلقد تجنب العاھل األردني الملك عبد ﷲ أھم
التحديات التي تواجه حكمه والتي تأثرت باالنتفاضات األخرى في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا خالل عام  .2011ولقد ساھمت التعديالت الدستورية والتغيير الوزاري اللذان قام بھما الملك
من التخفيف مؤقتا من عالمات االستياء الشعبي.
السلطات المحلية واإلقليمية في األردن
ينقسم األردن إلى  12محافظة إدارية )المحافظات( ،والتي بدورھا تنقسم إلى مقاطعات ومناطق فرعية،
ويرأس كل منھا مسؤول يعينه وزير الداخلية  .يوجد في كل مدينة أو بلدة عمدة ومجلس منتخب بشكل جزئي.
.8.2.

لبنان

خلفية سياسية عامة:
تم عام  2011اختيار نجيب ميقاتي رئيسا ً جديدا للوزراء ،مما أثار احتجاجات وأعمال عنف شكلت جزءا
واسعا من "الربيع العربي" .على الرغم من أن ميقاتي كان تحت ضغوطات كبيرة ،إال أنه استطاعتشكيل
حكومة ما زالت في السلطة منذ ذلك الحين .ومنذ عام  2011تسبب الصراع المدني في سوريا المجاورة إلى
عبور الالجئين والجنود المنشقين إلى لبنان.
السلطات المحلية واإلقليمية في لبنان
تنقسم لبنان إلي موافات )محافظات( يقوم بإدارتھا الموافي )الحاكم( الذي يمثل الحكومة المركزية .وتنقسم
المحافظات بدورھا إلى اقاياه )دوائر( يرأس كل منھا قائم المقام )رئيس المقاطعة( والذي يشرف جنبا إلى
جنب مع الحاكم على الحكومة المحلية .تقوم البلديات )المجتمعات المحلية مع ما ال يقل عن  500نسمة(
بانتخاب مجالسھا الخاصة ،التي تقوم بدورھا بانتخاب العمد ونائب رئيس البلدية .تقوم القرى والبلدات )أكثر
من  50وأقل من  500نسمة ( بانتخاب المختار)الزعيم( ومجلس الشيوخ ،الذين يعملون على أساس الفخرية.
يتقلد موظفو الحكومات المحلية المناصب لمدة أربع سنوات.
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.9.2

ليبيا

خلفية سياسية عامة
خرج المواطنون في العديد من المدن الليبية إلى الشوارع في شباط /فبراير  2011احتجاجا على حكم معمر
القذافي منذ  42عاما ،ومتأثرون باالنتفاضات في البلدان المجاورة )مصر وتونس( وبسبب اعتقال أحد
النشطاء في مجال حقوق اإلنسان في بنغازي .وسرعان ما واجه المتظاھرون العنف من قبل الموالين للنظام
وقوات األمن .وبدأت الحرب األھلية في البالد في غضون أيام ،مما أدى في نھاية المطاف إلى إزالة السلطة
من أيدي عائلة القذافي وتشكيل المجلس الوطني االنتقالي في بنغازي الذي سيطر عليه المتمردون ،حيث انتقل
ھذا المجلس فيما بعد إلى طرابلس في نھاية عام  ،2011لكنه لم يتمتع بسيطرة فعالة على بعض المجموعات
في الدولة المتكونة من المليشيات المنظمة محليا ً.
السلطات المحلية واإلقليمية في ليبيا
تنقسم البالد إلي شابيات )بلديات( التي تنقسم بدورھا إلى وحدات إدارية أصغر .وكان المواطنون الليبيون أيام
حكم القذافي أعضاء في أكثر من " 500مؤتمر شعبي أساسي" ويرأس كل مؤتمر لجنة ثورية يتم تعينھا .من
ً
حاليا ،العالقات القانونية بين طرابلس والسلطات
المرجح أن ينظم الدستور الجديد والذي ھو قيد التأسيس
المحلية واإلقليمية .
.10.2

موريتانيا

خلفية سياسية عامة :
تم تأجيل االنتخابات البلدية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤھا في تشرين األول /أكتوبر  2011إلى
أجل غير مسمى ،وذلك بناء على طلب أبرز حزبين معارضين بحجة أنه لم يتم بعد االنتھاء من الحوار الذي
وعد بإجرائه زعيم البالد الرئيس عزيز ،حول إصالحات واسعة النطاق على المستوى السياسي واالنتخابي.
ولقد انعقد الحوار الوطني في الفترة ما بين شھري أيلول /سبتمبر إلى تشرين األول /أكتوبر  ،2011بھدف
معالجة ھذه القضايا ،فضال عن شكاوي المعارضة من عدم تمكنھا من الوصول إلى وسائل اإلعالم .وعلى
الرغم من حدوث بعض االحتجاجات على مدى عامي  2011و ،2012إال أنھا كانت محدودة بشكل كبير
مقارنة بدول الجوار.
السلطات المحلية واإلقليمية في موريتانيا
تنقسم البالد إلى  13إقليم إداري ،تتم إدارة كل منھا بواسطة محافظ ،بينما تشكل العاصمة منطقة منفصلة .
تعتبر ھذه األقاليم ھي المسؤولة عن إدارة التعليم المحلي والشرطة.
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 .11.2الجبل األسود
خلفية سياسية عامة :
أقصى االتحاد األوروبي في تشرين األول /أكتوبر  ،2011الجبل األسود من بدء مفاوضات االنضمام بناء
على التقدم الذي تم إحرازه على مستوى سبع أولويات ،بما فيھا قرار أيلول /سبتمبر بإصالح قانون االنتخابات
الجديد .ومع ذلك ،الحظ االتحاد األوروبي بأن ھناك حاجة إلى بذل امزيد من الجھود في مجاالت عدة ،بما في
ذلك اإلصالح القضائي.
السلطات اإلقليمية والمحلية في الجبل األسود
تضم حكومة الجبل األسود المحلية  21بلدية )أوبشتينا( ،حيث تتراوح مساحتھا من حوالي  18إلى أكثر من
 770ميل مربع )من  50إلى  22000كم مربع( .ويتراوح عدد السكان من  5.000إلى أكثر من 130000
نسمة .وتملك الحكومات المحلية الصالحيات والموارد في مجاالت التعليم والرعاية الصحية األساسية،
والرعاية االجتماعية والعمل.
. 12.2

المغرب

خلفية سياسية عامة
ردا على االحتجاجات التي جرت أثناء ربيع عام  2011طرح الملك دستورا تمت مراجعته وحظي بالقبول
في استفتاء تموز /يوليو .ومع ذلك استمرت االحتجاجات للضغط من أجل وضع حدود أكثر موضوعية على
سلطة الملك.
وقد نتج عن االنتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني /نوفمبر  2011فوز حزب العدالة والتنمية
اإلسالمي المعارض مع تعيين عبد اإلله بنكيران رئيسا للوزراء.
السلطات المحلية واإلقليمية في المغرب
ينقسم المغرب على المستوى المحلي إلى عدة مستويات للحكومة تخضع جميعھا بشكل مباشر لوزارة
الداخلية ،وعلى رأسھا توجد  16جھة تنقسم ھي األخرى إلى عدة أقاليم ومحافظات حضرية ،وجميعھا
يحكمھا محافظ واحد يعينه الملك .ويوجد تحت ھذا التقسيم الفرعي تقسيم ذو مرتبة ثانية وھو القعوات
)المقاطعات( والبلديات ،التي يحكمھا رؤساء الدوائر .ويشمل المستوى الرابع البلديات الريفية والمراكز
الحضرية التي تتمتع بالحكم الذاتي ،والتي يحكم كال منھا القادة والبشوات على التوالي  .ويجري تعيين
الموظفين ذوي الرتبة األدنى إما من قبل وزارة الداخلية وإما من قبل الحكام .وقد انتخب كل مستوى من
المستويات شعبيا ھيئات وظيفتھا األساسية المساعدة في تحديد الشئون واألولويات المحلية ،مثل افتتاح
مشروعات التنمية واتخاذ القرارات حول نفقات الميزانية .
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 .13.2األراضي الفلسطينية المحتلة
خلفية سياسية عامة
بقي الرئيس محمود عباس في منصبه في الضفة الغربية حتى بعد انتھاء فترة واليته عام  , 2009وبقيت
حكومته تعمل بدون ھيئة تشريعية منتخبة .وفي أواخر العام  2011انتھت فترة قصيرة من مباحثات السالم
المباشرة بين حكومة عباس وإسرائيل بعد أن رفضت إسرائيل تمديد فترة تجميد بناء المستوطنات ،وعانت
األراضي من مواجھات مستمرة غالبا ما اتصفت بالعنف على األرض ومن أمور أخرى خالل العام.
وفي غزة استمرت حماس في حكم القطاع ،حيث أنه لم يتم تحديد موعداً جديداً لالنتخابات رغم انتھاء مدة
انتخاب السلطة التنفيذية والھيئة التشريعية الفلسطينيتين ،واستمرت إسرائيل في فرض حصارھا على القطاع
وازدادت التوترات السياسية فيه.
السلطات المحلية واإلقليمية في األراضي الفلسطينية المحتلة
تعتبر البلدية في األراضي التي تدار من قبل السلطة الفلسطينية ،وحدة إدارية تابعة للحكومة المحلية على
غرار المدينة .ولقد تم إنشاؤھا وإقررھا بعد إنشاء وزارة الحكم المحلي في السلطة الوطنية الفلسطينية عام
 .1994يتم تعيين كافة البلديات من قبل وزارة الحكم المحلي .ويقوم سكان المنطقة بانتخاب أعضاء المجالس
البلدية ورؤساء البلديات ،كما تنقسم البلديات إلى أربع قطاعات تبعا لعدد السكان وأھميتھا بالنسبة للمحافظة
التي تتبعھا.

 .14.2سوريا
خلفية سياسية عامة
قامت الحكومة السورية ،ردا على االحتجاجات الشعبية المستمرة التي بدأت في آذار /مارس ،2011
باستخدام قوات الجيش واألمن وقوات أخرى لشن حملة قمع عنيفة ،كما قامت بمحاصرة المدن بشكل دوري
وقتل عدة آالف من المواطنين .والبلد اآلن في حالة حرب أھلية.
السلطات المحلية واإلقليمية في سوريا
تنقسم سوريا إلى محافظات )إحداھا وھي دمشق عبارة عن مدينة بدرجة محافظة( ومناطق )مقاطعات(
ونواحي )مقاطعات فرعية( .ويتمتع المحافظون ببعض السلطة في أقسامھم اإلدارية ،إال أن الحكومة المحلية
مركزية وتابعة لوزير الداخلية في الحكومة المحلية.
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 .15.2تونس
خلفية سياسية عامة
منذ اندالع ثورة الياسمين وحل الحكومة التي كان يقودھا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي )المعروف
اختصارا باسمه في اللغة الفرنسية  (RCDفي عام  ،2011تم االعتراف بالعشرات من األحزاب السياسية
الجديدة رسميا .كما ظھر حزب النھضة باعتباره األقوى ،كما حظيت عدة أحزاب يسارية وسطية أيضا بدعم
كبير .ومنذ االستقالل كانت الجھود المبذولة لتحسين وضع وحياة المرأة سمة بارزة من سمات السياسة
االجتماعية التونسية ،حيث تتمتع المرأة في تونس بقدر أكبر من المساواة أمام القانون مقارنة مع نظيراتھا في
دول عربية أخرى. .
السلطات المحلية واإلقليمية في تونس
تنقسم البالد إلى  24منطقة إدارية تدعى واليات )محافظات؛ مفردھا والية( يترأس كل منھا والي )محافظ(.
وتدعى كل محافظة باسم المدينة الرئيسية بھا ،التي تنقسم بدورھا إلى وحدات عديدة تدعى معتمدية
)مفوضيات( ،التي يتغير عددھا وفقا لحجم المقاطعة .وتتم إدارة المعتمديات من قبل المعتمد وھي بدورھا
مقسمة إلى أكثر من  2000مقاطعة تدعى منطقة ترابية .وتنقسم تونس إلى عشرات من البلديات والمجالس
القروية.
.16.2

تركيا

خلفية سياسية عامة
فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم ) (AKPبأغلبية ساحقة في االنتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران/
يونيو  ،2011مما ضمن تعيين رجب طيب أردوغان كرئيس للوزراء مرة أخرى .وفي تموز /يوليو ،استقال
القادة العسكريون الكبار في تركيا بشكل جماعي بعد اعتقال عشرات من الضباط المشتبه في تآمرھم للقيام
بانقالب ،مما منح الحكومة المدنية فرصة لم يسبق لھا مثيل لتتمكن من فرض السيطرة المدنية على الحكم.
السلطات اإلقليمية والمحلية في تركيا
تنقسم تركيا إلى  76محافظة ) .(vilayetlarوتنقسم كل محافظة إلى ما متوسطه حوالي ثماني مقاطعات ،أو
 .kazalarوتنقسم كل مقاطعة إلى  493مقاطعة فرعية في المتوسطأو  .bucaklarوتشكل كل عاصمة
محافظة ،كل مركز مقاطعة ،وكل بلدة يقطنھا أكثر من  2000شخص ،بلدية ويرأسھا عمدة منتخب .أما على
المستوى اإلقليمي ،فتعتبر الحكومة ھي المسؤولة عن تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بالصحة والمعونة
االجتماعية ،واألشغال العامة ،والثقافة ،والتعليم ،والزراعة واإلنتاج الحيواني ،والقضايا االقتصادية
والتجارية.
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الجدول  3يلخص اإلمكانيات الموجودة ومجاالت التنمية المستقبلية في دول جنوب وشرق المتوسط.
الدولة
ألبانيا

الجزائر

البوسنة والھرسك

كرواتيا

مصر

إسرائيل

األردن

اإلمكانيات الموجودة

مجاالت التنمية المستقبلية

برنامج التعاون العابر للحدود ) CBCألبانيا
– الجبل األسود واليونان – ألبانيا؛ ألبانيا –
كوسوفو(؛
بناء المؤسسات  :تايكس ،سيغما والتوأمة.
برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق.
برنامج التعاون العابر للحدود CBC
)البوسنة والھرسك – الجبل األسود؛ البوسنة
والھرسك – كرواتيا؛ البوسنة والھرسك –
صربيا؛  CBCاألدرياتيكي(؛
بناء المؤسسات  :تايكس ،سيغما والتوأمة.
برنامج التعاون العابر للحدود CBC
)ھنغاريا – كرواتيا؛ البوسنة والھرسك –
كرواتيا؛ سلوفينيا – كرواتيا؛ كرواتيا –
صربيا؛  CBCاألدرياتيكي(؛
بناء المؤسسات  :تايكس ،سيغما والتوأمة.
برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق.
برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق.
برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق.

البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية.
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التعليم ،الشباب والبحث؛ البيئة ،التغير
المناخي والطاقة ،المواطنة ،الحكم،
القضايا المؤسساتية والخارجية؛
الموارد الطبيعية.
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية.
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية.
السياسة االقتصادية واالجتماعية؛
التعليم ،الشباب والبحث؛ البيئة ،التغير
المناخي والطاقة ،المواطنة ،الحكم،
القضايا المؤسساتية والخارجية.
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية.
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية؛ الموارد الطبيعية.

الدولة

اإلمكانيات الموجودة

لبنان

برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق.
بناء المؤسسات :تايكس؛
تمھيد الطريق.

موريتانيا

بناء المؤسسات :تايكس والتوأمة؛

الجبل األسود

برنامج التعاون العابر للحدود CBC
)البوسنة والھرسك – الجبل األسود؛ الجبل
األسود  -صربيا؛ ألبانيا – الجبل األسود؛
 CBCاألدرياتيكي(؛
بناء المؤسسات  :تايكس ،سيغما والتوأمة.
برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
اتفاقية رؤساء البلديات
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق.
برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق
برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق
 * .6مالحظة  :لقد تم تعليق جميع
المشاركات حاليا

ليبيا

المغرب

األراضي
الفلسطينية المحتلة

سوريا
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مجاالت التنمية المستقبلية
التعليم ،الشباب والبحث؛ البيئة ،التغير
المناخي والطاقة ،المواطنة ،الحكم،
القضايا المؤسساتية والخارجية.
االنسجام اإلقليمي ،السياسة االقتصادية
واالجتماعية؛ التعليم ،الشباب والبحث؛
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية؛ الموارد الطبيعية.
السياسة االقتصادية واالجتماعية؛
التعليم ،الشباب والبحث؛ البيئة ،التغير
المناخي والطاقة ،المواطنة ،الحكم،
القضايا المؤسساتية والخارجية.
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية.
التعليم ،الشباب والبحث؛ البيئة ،التغير
المناخي والطاقة ،المواطنة ،الحكم،
القضايا المؤسساتية والخارجية.

االنسجام اإلقليمي ،السياسة االقتصادية
واالجتماعية؛ التعليم ،الشباب والبحث؛
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية.
االنسجام اإلقليمي ،السياسة االقتصادية
واالجتماعية؛ التعليم ،الشباب والبحث؛
البيئة ،التغير المناخي والطاقة،
المواطنة ،الحكم ،القضايا المؤسساتية
والخارجية.

الدولة

اإلمكانيات الموجودة

مجاالت التنمية المستقبلية

تونس

برنامج البحر األبيض المتوسط )(CBC؛
برنامج CIUDAD؛
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛
MED ENEC II؛
تمھيد الطريق
برامج )) (CBCبلغاريا – تركيا؛ حوض
البحر األسود(؛
برنامج CIUDAD؛
تمھيد الطريق
بناء المؤسسات :تايكس ،سيغما والتوأمة؛

السياسة االقتصادية واالجتماعية؛
التعليم ،الشباب والبحث؛ البيئة ،التغير
المناخي والطاقة ،المواطنة ،الحكم،
القضايا المؤسساتية والخارجية.

تركيا
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السياسة االقتصادية واالجتماعية؛
التعليم ،الشباب والبحث؛ البيئة ،التغير
المناخي والطاقة.

 .3الدروس المستخلصة من برامج االتحاد األوروبي في
منطقة جنوب وشرق المتوسط
شارك االتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى البرامج القائمة المدرجة في القسم  ،1في برامج إضافية في جميع
أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط .ومثل برنامج )اتفاقية المتوسط(  MED – Pactواحدة من المبادرات
الھامة التي نتجت عن طلب لجنة األقاليم الوارد في وجھة نظر  2003للحاجة إلى دعم التعاون بين السلطات
المحلية في إطار الشراكة األوروبية المتوسطية 11.وكان الھدف الرئيسي لھذا البرنامج ھو تشجيع إقامة تفاھم
أفضل بين المجتمع المدني في منطقة شمال وجنوب المتوسط من خالل تطوير التعاون ،التبادل والحوار بين
المدن .ويشمل البرنامج تحديداً مساعدة دول المتوسط شريكة االتحاد األوروبي ،وذلك لتأمين تنمية محلية
دائمة وأكثر توازنا ً من خالل إقامة شراكات بين المدن ،وتشجيع تخطيط و إدارة أفضل للبلديات ،والتي تنطبق
على مجموعة واسعة من العناصر الفاعلة في المدينة .ولقد تم تمويل ما مجموعه تسع مشاريع مع تمويل
المشترك من االتحاد األوروبي وصوال إلى  4.8مليون يورو.
تم تعلم عدد من الدروس الھامة خالل تنفيذ برنامج ) MED-PACTاتفاقية المتوسط( ،والذي يعد ذو أھمية
خاصة ،ألنه يضمن تحول المشاريع من مرحلة المشاريع التجريبية )المخرجات( إلى تغيير دائم في السلوك
)نتيجة( ويمكن أن تؤدي في نھاية المطاف إلى تأثير دائم من شأنه تحقيق أھداف ) MED – Pactتأثير
المتوسط( .وقد تم تحديد العوامل التالية باعتبارھا عوامالً ھامة:
• الملكية المحلية :تحديد المشاريع التجريبية بطريقة قائمة على المشاركة والذي ينطوي على جميع
أصحاب المصلحة المعنيين .ويعد تحديد المشاريع ھذا في حد ذاته نتيجة مھمة جدا لمشاريع التعاون
الالمركزية مثل مشروع تأثير المتوسط  .MED Pactومع ذلك ،فمن المھم جدا ضمان أن "تمتلك" تلك
المشاريع المجتمعات التي قامت بتحديدھا ،أي بمعنى آخر أن يكون إعداد المشروع قوي للغاية ويستجيب
إلى االحتياجات الحقيقةً التي أعرب عنھا أصحاب المصلحة .كما أنه من المھم أن يكون مستوى ھذه
المشاريع واقعيا ً بما يضمن إمكانية تنفيذه مع الوسائل المحلية المتاحة ،وأن تتبين نتائجه  /تلمس خالل
فترة زمنية معقولة.
• أھمية تأسيس القدرات المحلية :يعتبر بناء القدرات المحلية أمر ضروري من أجل استمرارية المشاريع
الممولة ،فبدون قدرات محلية قوية ،تصبح كافة الجھود معرضة للتھديد بمجرد انتھاء التمويل الخارجي.
• أھمية التعبئة و االلتزام بجلب الموارد المحلية :يعتقد الشركاء الجنوبيون في بعض األحيان أن التعاون
المركزي ھو تبادل باتجاه واحد للقدرات والموارد .ومع ذلك ،ال ينبغي أن يكون األمر كذلك ،ألنه يجب
أن يكون ھناك تبادل متساو وعادل للموارد ضمن الشراكة .ومن ھنا فقد يكون للمشروع التجريبي فرصا
أقوى بكثير لتنفيذه في حال التزم الشركاء المحليون بمواردھم للمشروع مھما كانت متواضعة .قد يكون
من السھل جدا في بعض األحيان االفتراض أن زخم الحركة اإلدارية في مؤسسات الشركاء المحليين
11

لمزيد من المعلومات أنظر إلي (http://www.med-pact.eu.
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كاف ،ولكن تجربة تأثير المتوسط في مختلف البلدان والسياقات الموضوعاتية المختلفة قد أثبتت أنه
غير
ٍ
يمكن القيام بالكثير في ھذا الصدد.
• أھمية المشاريع التجريبية المعممة ضمن النطاق الواسع للسياسة على مستوى المدينة واإلقليم
والحكومة :ھناك مخاطرة بأن يبقى المشروع التجريبي مبادرة معزولة غير متكررة أو أن يكون حدثا
فقط في حال فشل في التأثير على /تحفيز /إلھام السياق األوسع للسياسة .في دول جنوب وشرق المتوسط
باألخص  ،ربما من الصعب تحقيق التأثير على المستوى المحلي ،رغم كون السياق المحلي واإلقليمي
أكثر انفتاحا وتقبال ألشكال عمليات الحكم التشاركي ،والتي تروج لھا مشاريع مثل . MED – Pact
لقد تمت االستفادة أيضا من عدد من الدروس العامة التي تم تعلمھا من خالل تنفيذ برنامج تأثير المتوسط مع
عدد من أفضل الممارسات التي تم تحديدھا:
• االعتراف بأھمية السياق االجتماعي والسياسي :من المھم جدا أن ال تدرس بعناية الجوانب الفنية
فقط في أي مشروع مقترح بل والجوانب االجتماعية والسياسية ألي تدخل يتم اقتراحه .وتعد استشارة
الشركاء المحليين أمراً بالغ األھمية في ھذا الصدد .وقبل كل شيء ،اعتماد نھج لحالة خاصة
بالمشاريع! تجنب االفتراض أن ما ينجح بشكل جيد في أوروبا سوف يعمل بشكل جيد في نھاية األمر
في أي بيئة أخرى.
• اإلعداد للشراكة أمر بالغ األھمية :اإلعداد الدقيق ألية شراكة ھو أمر جوھري لنجاح أي مشروع.
ويجب أن يتم بناء توافق في اآلراء والمفاوضات مباشرة مع السلطات المحلية واإلقليمية المعنية
وليس من خالل وسطاء ،بما في ذلك الحكومات المركزية .ومن المستحسن بدل التوقيع على بيان
شراكة بسيط قبل بداية العمل ،أن يتضمن البيان أيضا قسما ً للتصديق بأن الشريك قد قرأ ووافق على
العرض الفني وأن يحتوي على قسم آخر يقر بأنه قد تمت قراءة الميزانية الموافقة عليھا.
• التعرف على البيئة اإلدارية المحلية التي يعمل فيھا الشركاء :االستفسار عن النظام المحلي
والمتطلبات اإلدارية المحلية قبل البدء بإعداد المشروع .يمكن أن تؤخر بعض الثغرات اإلدارية في
بعض األحيان مشروعا بأكمله ،وحتى يمكن أن تؤدي في بعض األحيان إلي إيقافه ،حيث أن
التعاونات الالمركزية في بيئة الدول الغير منضوية في االتحاد األوروبي قد تختلف عن تلك العضو
في االتحاد األوروبي .وھذا ينطبق بشكل خاص على دول جنوب وشرق المتوسط ،ويجب أخذ ذلك
في عين االعتبار عند تصميم سياسات فعالة على المستوى دون الوطني.
• األھداف المشتركة ھي مفتاح النجاح :في حالة الشراكات بين كل من الجنوب والشمال ،وبين دول
الجنوب نفسھا ،يجب أن يضمن القائمون على المشاريع أن التعاون قد تأسس على أھداف مشتركة
ويتضمن مجموعة شاملة من األنشطة ،وليس نشاطا يتم لمرة واحدة والذي يسمى في كثير من
األحيان باسم "الشراكة" .ويجب إنشاء شبكات اتصال لتحقيق رؤية مشتركة ووضع جدول أعمال
راسخ من أجل إنجاح واستدامة العمل .
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• استخدام عمليات اإلدارة المالية القوية :ليس من السھل دائما ً تحويل تمويل االتحاد األوروبي إلى
الشركاء حيث يتطلب ذلك إجراءات إدارية معقدة ،وبدون معالجة ھذه الصعوبات بشكل صحيح
سيبقى التعاون الالمركزي يفتقد لعنصر أساسي .وليس من العدل الطلب من الشركاء واألفراد دفع
التكاليف ومن ثم االنتظار لعدة أشھر للحصول على تعويض .يجب إما أن يقوم الشريك الرئيسي بدفع
األموال الالزمة لتنفيذ األنشطة بشكل صحيح أو يجب أن يدفع لھم مسبقا .وإن احترام المعالم المالية
واإلدارية التي وضعھا االتحاد األوروبي ھو أيضا إشارة إيجابية لفرص نجاح المشروع.
• وضوح الھياكل اإلدارية أمر ضروري :للمشاريع فرصة كبيرة للنجاح عندما تكون ھناك ملكية
واضحة على مستوى السلطات المحلية اإلقليمية من المشروع .ويجب على تقييم العروض ألت تأخذ
بعين االعتبار القدرات الظاھرة لمقدمي الطلب لتعبئة الخدمات األساسية من داخل المنطقة المتقدمة
)مثل التسمية الواضحة للوكاالت والخدمات التي ستشارك في المشروع( وتجنب المناقصات التي
تخطط للتعاقد مع إدارة المشروع حول المساعدة التقنية الخارجية.
• ويساعد وجود كل من اللجان التوجيھية واللجان العلمية في تحسين أداء المشروع .يجب أن يتم تقييم
أداء المشروع بشكل منتظم وأن يتم قياسه في ضوء اإلطار المنطقي للمشروع .وآللية التقييم
الخارجية )التي تجمع وتدرس بيانات الرصد( القدرة على تحسين أداء المشروع ،شرط أن يتم نشر
ومشاركة نتائج التقييم بين دائرة المشروع.
• يمكن للمھارات اللغوية أن تقطع شوطا طويال :يعتبر احترام خصوصية اللغة في كثير من األحيان
على أنه دليل على االحترام واالعتراف بالتنوع في إطار الشراكة .وبالتالي فمن المھم تحديد ميزانية
كافية ووقت كافي ألغراض الترجمة )والمشاكل( ،وذلك لترجمة مخرجات المشاريع إلى اللغات
المحلية .ومن الضروري أيضا ً وجود على األقل عضو واحد من الفريق في إدارة المشروع و يكون
قادرا على التحدث باللغة المحلية للشريك  ،وخصوصا عندما يتم القيام بالعمل الميداني األمر الذي
يحتاج إلى التفاعل /االتصال الوثيق مع السكان المحليين .واألكثر فعالية ھو تقديم التدريب باللغة
المحلية من اللجوء إلى عدة مستويات من الترجمة ويعد ذلك مؤشرا جيدا لتحقيق شراكات االتحاد
األوروبي مع البلدان الخارجية مثل تلك الموجودة في منطقة جنوب وشرق المتوسط .
• وجود استراتيجية اتصاالت واضحة ومتسقة أمر حيوي :ال تعني االتصاالت ووضوح الرؤية فقط
عرض االتحاد األوروبي وشعارات المشروع الخاصة على المنشورات والمواد المطبوعة ،بل يعني
ذلك تبني روح المشاركة وتوثيق الخبرات والممارسات باإلضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة عند
بدء المشاريع بالتطور .تعد مواقع المشاريع أدوات أساسية في استراتيجية االتصال للمشروع ويجب
أن ُتمنح لھا موارد مخصصة للحفاظ على تحديثھا وتمكينھا من عكس اإلنجازات الحقيقية للمشاريع
مع االھتمام بخصوصيات لغات الفئات المستھدفة .وباإلضافة إلى ذلك ،فانه من المھم أن نتذكر بأن
االتصاالت الداخلية بين شركاء المشروع )النشرات اإلخبارية ،موجزات السياسات ،ونقاط
المعلومات ،تقاسم التقدم ،الخ (.تلعب دورا ھاما في نجاح المشروع .يمكن أن يكون إنشاء آليات/
مكاتب الدعم )كما ھو موضح في أماكن أخرى من مشاريع  ( CIUDADمفيدا جدا .
برامج التمويل اإلقليمية مقابل برامج التمويل الثنائية
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أظھر تنفيذ برنامج  Med Pactمزايا ھامة لتوجيه تمويل االتحاد األوروبي إلى المستوى اإلقليمي .على
سبيل المثال ،كان النھج اإلقليمي يعتبر مناسبا ً خاصة إلدماج مختلف الجھات الفاعلة وأصحاب المصلحة في
حلبة التعاون حول المعونات ،حيث يمكن ھذا النھج من الربط بين "المنطقة" وجھاتھا الفاعلة وربط الرؤيا و
المشاريع التابعة للنھج بروح من التعاون .ولالستفادة من ھذه المزايا ،من الھام جداً وجود "اعتماد" قوي
لعملية التنمية من جانب الجھات الفاعلة المحلية بھدف تعزيز التماسك ،وبخالف ذلك ستبقى ھذه مبادئ عامة
وغامضة دون أي تأثير يذكر .عالوة على ذلك ،من الضروري التزام الجھات الفاعلة المحلية بھدف تعزيز
ملكية السلطات المحلية اإلقليمية للمشاريع وتحويلھا بعيداً عن ثقافة االعتماد على المعونة .وينبغي بذل جھود
لـ :تطوير مجاالت واضحة للمسؤولية وتحقيق وضوح في الرؤية للسلطات المحلية اإلقليمية ،المشاركة في
تمييز المبادرات الناجحة  ،تشجيع االبتكار والمخاطرة من قبل السلطات المحلية واإلقليمية ،باإلضافة إلى
تعبئة أصحاب المصلحة.
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 .4كيف يمكن للسلطات المحلية واإلقليمية تحسين سبل
حصولھا على مساعدات االتحاد األوروبي
يقدم ھذا القسم بعض التوصيات بشأن كيفية قيام للسلطات المحلية اإلقليمية من دول جنوب وشرق المتوسط
تعظيم مشاركتھا في مشاريع مستقبلية ،خاصة و أن الموارد المالية ألدوات دول الجوار األوروبي سوف
تزداد بشكل كبير في المستقبل  ،وذلك في الفترة المالية القادمة ) .(2020 – 2014تستند ھذه التوصيات إلى
كل من التجارب السابقة التي اكتسبھا االتحاد األوروبي في تقديم برامج مماثلة في أماكن أخرى ،وكذلك على
ظروف البلدان التابعة للمنطقة الجنوبية والشرقية للمتوسط.
.1.4

توصيات عامة من أجل زيادة فرص حصول السلطات اإلقليمية والمحلية على مساعدات االتحاد
األوروبي

ھناك عدد من تدابير سياسة "التمكين" العامة ،التي يمكن أن تقوم ،في حال تنفيذھا ،بتحسين البيئة التي تعمل
فيھا السلطات المحلية واإلقليمية في دول جنوب وشرق المتوسط .ويمكن لھذه التدابير تعزيز القدرات
المؤسساتية للسلطات المحلية واإلقليمية في المنطقة للوصول إلى صناديق االتحاد األوروبي ،وتشمل:
• ينبغي تشجيع ھيئات الحكم المختلفة في جنوب وشرق المتوسط ليس فقط بمنح أو زيادة االعتراف
السياسي بالسلطات المحلية واإلقليمية ،ولكن بإدراجھا رسميا وبشكل فعال في عملية التعاون مع االتحاد
األوروبي .ھذا ھو شرط أساسي للمشاركة الفعالة للسلطات المحلية واإلقليمية في برامج االتحاد
األوروبي .وسيتعرض أي برنامج للمبادرات لخطر كبير في حال عدم قيام السلطات المحلية واإلقليمية
بتطوير األطر المؤسساتية الالزمة.
• يجب تشجيع السلطات المحلية واإلقليمية إلى جانب تشجيع الحكومات المركزية ،وذلك حيثما أمكن،
للمشاركة في مرحلة مبكرة في إعداد اتفاقيات الشراكة والوثائق االستراتيجية وخطط العمل التي تم
وضعھا على أساس ثنائي بين االتحاد األوروبي ودول الشراكة من جنوب وشرق المتوسط .
• يجب تشجيع حكومات دول جنوب وشرق المتوسط إلنشاء آليات ھيكلية للحوار الوطني تنظيما وللتشاور
مع وكالء الدولة الفرعية )أي السلطات المحلية واإلقليمية( وكذلك مع منظمات المجتمع المدني ،عن
طريق جلبھا إلى شبكات وجمعيات قائمة وتابعة للسلطات المحلية واإلقليمية.
• تھدف مؤسسات االتحاد األوروبي إلى توسيع ورفع مستوى التعاون بين السلطات المحلية اإلقليمية من
االتحاد األوروبي ودول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط وجعلھا جزءا ال يتجزأ من عالقات االتحاد
األوروبي مع الشركاء من داخل المنطقة .ويعد دور السلطات المحلية واإلقليمية أمراً أساسيا لنجاح تنفيذ
مختلف أدوات السياسة التي تشملھا مبادرات الجوار الجنوبي ،مثل الحكم الرشيد ،اإلصالح اإلداري
والالمركزية ،التنمية االجتماعية واالقتصادية ،التنمية اإلقليمية وسياسة التماسك ،التعاون عبر الحدود،
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حماية البيئة ،قضايا النظام العام ،منع حدوث الكوارث الطبيعية والكوارث التي صنعھا اإلنسان
واالستجابة لھا  ،التعاون الثقافي ،التعليم ،السياحة ،والتبادل الطالبي.
•

يجب على المفوضية األوروبية إعادة النظر في عملية إعداد البرامج اإلرشادية الوطنية ،التي ينبغي أن
يتم التفاوض عليھا بين االتحاد األوروبي والدول الفردية في جنوب وشرق البحر المتوسط ،وذلك على
أساس اإلحتياجات المحددة لكل بلد وقدراته ،وعلى أساس مصالحه ومصالح االتحاد األوروبي .وينبغي أن
حكومة البلد الشريك والمفوضية األوروبية بالتخطيط على المستوى الوطني بشكل مشترك ،كما يجب أن
تعمل المفوضية األوروبية مع البلدان الشريكة على إعداد برامج خطة التنفيذ الوطنية الخاصة بھا.

•

كما يجب أن تقوم مؤسسات اإلتحاد األوروبي بتشجيع التعزيز المتواصل لتوثيق العالقات بين السلطات
اإلقليمية والمحلية لإلتحاد األوروبي ونظيراتھا في دول جنوب وشرق البحر المتوسط من خالل منصات
المؤسسات األوروبية القائمة للحوار السياسي المنتظم ومن خالل مشاريع ملموسة مشتركة ،بھدف إقامة
مسار مشترك للمؤسسة التي قد تتكون في المستقبل من الجمعية المحلية واإلقليمية لدول جنوب وشرق
البحر المتوسط.

•

ينبغي تعبئة الموارد البشرية والتقنية واألكاديمية من دول جنوب وشرق البحر المتوسط عند تنفيذ
المشاريع )كاستغالل التوسع في مشاريع التوأمة اإللكترونية للمدارس الثانوية في مصر واألردن(.

•

ينبغي زيادة المشاركة العامة على نطاق أوسع ،بحيث يكون أصحاب المصلحة الشركاء ھم مالكو عملية
التعاون والمشاريع التي تلي ذلك.

.2.4

خطوات عملية من أجل تحديد حجم المساعدات المالية وكيفية طلبھا

ھناك عدد من التدابير العملية التي ،إذا أخذت في االعتبار ،يمكن أن تساعد السلطات اإلقليمية والمحلية في
دول جنوب وشرق البحر المتوسط في تعزيز قدرتھا للوصول إلى تمويل االتحاد األوروبي من خالل طلبات
التمويل الناجحة .وبشكل عام ،تتبع فرص التمويل الطريقة نفسھا التي استخدمت في البرامج األخرى التي تم
تمويلھا في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة .كما تم توجيه دعوات للمستفيدين المحتملين للمشاركة في
الدعوات التي نشرتھا المعونة األوروبية على موقعھا على اإلنترنت ومن خالل وفود البلدان .وتھدف تلك
ّ
سيوجه التمويل في المقام األول لتكملة قروض المؤسسات
الدعوات إلى تقديم االقتراحات والمناقصات .كما
المالية األوروبية من خالل آلية الجوار لالستثمار .وسيتم في مثل ھذه الحاالت تطبيق القواعد المحددة
المستخدمة في المشاريع التي تمولھا آلية الجوار لالستثمار .يمكنكم اإلطالع على مزيد من المعلومات حول
الدعوات المنشورة حول تقديم االقتراحات والمناقصات على موقعنا:
.http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
كما يمكنكم اإلطالع على المعلومات الخاصة بعملية التمويل من خالل آلية الجوار لالستثمار على موقعنا:
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/irc/invest
.ment_en.htm
الخطوات العملية:
•

أوال ،في الحاالت التي تمتلك فيھا السلطات اإلقليمية والمحلية فكرة واضحة عن الطريقة التي سيظھر بھا
المشروع المحتمل ،يجب التأكد من أن الطلب المستقبلي سيطابق المعايير المحددة في طلب التمويل .أما
في حال عدم وجدود فكرة ثابتة عن المشاريع المستقبلية لدى السلطات اإلقليمية والمحلية ،قد يكون من
المعقول دراسة مختلف مصادر التمويل المتاحة قبل وضع قائمة من المشاريع التي تطابق ھذه المعايير،
كما يجب التأكد من أن مصادر التمويل متاحة للمتقدمين من منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط .وتمثل
مصادر التمويل المحددة في المادة  1من ھذا التقرير غالبية التمويل المتاح للسلطات اإلقليمية والمحلية.
وال يجب التردد في االتصال بممثلي مصادر التمويل لضمان تلبية أفكار المشاريع لمعاييرھا ،علما ً بأنه
يمكن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بتقديم اقتراحات للمشاريع وإعالنات الشراء من خالل موقع المساعدة
األوروبية . 12

•

ً
ثانيا ،ينبغي على السلطات اإلقليمية والمحلية ،بمجرد تحديد مصدر التمويل المناسب ،أن تولي اھتماما
خاصا إلثبات الطموح والجدوى عند صياغة الطلبات .كما يرغب اإلتحاد األوروبي وغيره من مصادر
التمويل في تحقيق أكبر قدر من التأثير الذي قد يجعل الموارد ،على ھذا النحو ،تنص بوضوح على كيفية
وما إذا كان المشروع المقدم أصليا ً أم مبتكرا ،كما أنه من المھم جداً أن ينص إلى طريقة التي سيتبعھا
اإلتحاد األوروبي لتحسين محيط السلطات اإلقليمية والمحلية .ومع ذلك ،ينبغي أحذ الحيطة من الوعود
الكثيرة ،فإذا كان طلب المشروع المقدم يبدو وكأنه وعد لتقديم أكثر مما ھو ممكن ،فإنه من غير المرجح
أن يجذب المشروع التمويل .وبدالً من ذلك ،يجب التركيز على جعل األھداف واضحة وقابلة للقياس،
مفيدة وقابلة للتحقيق.

•

ھناك دالئل من بلدان أخرى تثبت أنه تم دعم البرامج التي قامت ببناء عالقات طويلة األمد بين السلطات
اإلقليمية والمحلية عبر الحدود الوطنية .كما ال يجب أن تبين مقترحات المشاريع األھمية الحقيقية للتلبية
الفورية فيما يخص المشكالت الحدودية فحسب ،بل وينبغي أيضا تقديم خطوات ملموسة نحو بناء شراكة
طويلة األمد من شأنھا أن تكون قادرة في المستقبل على التعاون في مواجھة تحديات إضافية .مرة أخرى،
ال تخافوا من االتصال بممثلي مصادر التمويل لضمان صياغة طلبك بطريقة مناسبة ،فقد يكونون قادرين
على إعطاء مشورة بشأن الجوانب المختلفة لعملية التطبيق.

•

ثالثا ،يبدو من الضروري للغاية أن تعمل السلطات المحلية واإلقليمية على تطوير إمكانياتھا الخاصة من
أجل التقدم بطلب التمويل ومالءمة الموارد الالزمة حتى تصبح متاحة من أجل التدريب ،ذلك أن ملكية
المشاريع مسألة حيوية ،كما ھو األمر بالنسبة لإلدارة المحلية .لذلك يجدر (1):االتصال بمصادر التمويل
وسؤالھم لإلطالع على التطبيقات السابقة الناجحة أو الفاشلة (2) ،تحديد المشاريع القائمة المماثلة )والتي

 .12انظر https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
.services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en
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نجحت في جذب التمويل( والنظر في بنية ھذا المشروع (3) ،حضور أي من المؤتمرات أو ورشات
العمل حيث يتم نشر أفضل الممارسات.13
•

ً
رابعا ،قد يتم في بعض األحيان تعزيز مقترحات المشاريع أو طلبھا عن طريق مجموعة من الجھات
العاملة ،ألنه يمكن النظر إليھا على أنھا قد تضيف بعض األھمية على إحدى مقترحات جمع التجارب
َ
استطعت القيام بذلك ،فاعلم أن ذلك سيساعدك على
والخبرات من مجموعة متنوعة من األفراد .فإذا
تحسين جودة ونوعية االقتراح .ومع ذلك ،ينبغي اتخاذ عدة خطوات لضمان وضوح أي اقتراح مشروع
تعاوني )والتسليم الالحق( وضمان جذاب مصادر التمويل.
 .1حتى تتمكن من تحقيق ذلك ،سجل حضورك ،وإذا لزم األمر ،قم بتنظيم فعاليات تواصل حيث
يمكنك أن تجتمع مع شركاء المشروع المحتملين .للقيام بذلك ،كن على معرفة بكل األحداث التي
تجري في منطقة اھتماماتك .للقيام بذلك أيضا ،قم برصد جميع المواقع ذات الصلة واشترك في
أي نظام تنبيھي عبر البريد اإللكتروني .كما أنه من المفيد رصد األحداث التي تنظمھا السلطات
اإلقليمية والمحلية القريبة التي تشارك في برامج اإلتحاد االوروبي.
 .2وبمجرد تحديد أعضاء المشروع المحتملين ،قم بترشيح أحد منسقي المشاريع المعروفين والذين
يتمتعون بخبرة ومصداقية في نظر الشركاء.
 .3تأكد أن لديك العدد األمثل من الشركاء ،الذين سيعتمدون على البرنامج التي كنت تخطط لتنفيذھا،
ولكن كن على علم بأنه رغم صعوبة إدارة المجموعات الكبيرة )والتي تتكون من أكثر من خمسة
شركاء( ،فإن المجموعات الصغيرة )والتي تتكون من فردين أو حتى فرد واحد( يمكن أن تجعل
تنفيذ المشروع أمراً شاقا ً جدا عندما تكون الموارد قليلة جدا .وبما أنه ليست ھناك قواعد صارمة
على األرقام ،فربما تكون ھناك حاجة لالستفادة من اآلراء الخاصة بالمتقدمين .ومع ذلك ،قد يوفر
فحص العطاءات الناجحة أو الغير ناجحة سابقا نقطة انطالق مفيدة.
 .4حاول استغالل أية فرصة إلقامة اتصاالت مع شركاء المشروع المحتملين في كل من الواليات
األعضاء في اإلتحاد األوروبي والبلدان المرشحة األخرى .وفي حال تسنى لك حاول أن تثبت
أنك صاحب ميراث ،وقم بوضع المزيد من المشاريع مع الشركاء الحاليين على المستويين
المحلي واإلقليمي لتبين وجود عالقة ناشئة مستمرة ،وتظھر اإلمكانيات التي تؤكد أن ھذه الشبكة
تھدف إلى حل المشاكل المتواجدة على أرض الواقع.
 .5البد من التأكد أن جميع المشاركين لھم دور واضح يتناسب مع قدراتھم وخبراتھم.
 .6يجب أن يلعب جميع المشاركون دوراً في كتابة االقتراح ،وذلك للتأكد من أن يتم استيفاء أكبر
عدد ممكن من المعايير .ومع ذلك ،فإن منسق المشروع ھو من يتعھد بالجزء األكبر من
صياغته ،كما سيكون له القول الفصل.

 .13يمكن النظر في استخدام خبير استشاري خارجي لتقديم المشورة بشأن عملية تقديم العطاءات ،ولكن فقط كوسيلة لتدريب الموظفين وتطوير الخبرات
الداخلية.
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صياغة نماذج الطلبات
تقوم المبادئ التوجيھية لمقدمي الطلبات )التي تشمل نموذج طلب والمرفقات األخرى( بشرح الغرض من
تقديم المقترحات ،والقواعد المتعلقة بأھلية المتقدمين والشركاء ،وأنواع العمل والتكاليف المؤھلة للحصول
على التمويل ،وتقييم المعايير )مرحلة االختيار والجائزة( .كما تحتوي ھذه المبادئ على تعليمات حول كيفية
ملء استمارة الطلب ،والبيانات التي يجب إرفاقھا مع الطلب اإلجراءات التي يجب اتباعھا عند التطبيق ،كما
أنھا تعطي معلومات عن عملية التقييم التي ستتبع تلك المرحلة )بما في ذلك جدول زمني إرشادي( باإلضافة
إلى معلومات حول الشروط التعاقدية التي ستطبق على المتقدمين الناجحين.
على المبادئ التوجيھية أن تعلن بكل وضوح وبالتفصيل أھداف وأولويات تقديم المقترحات ،وأن تولي اھتماما
خاصا بمعايير التأھل .كما يجب نشر المبادئ التوجيھية وأي تعديل يطرأ .وتصبح المعلومات المنشورة ملزمة
على لجنة التقييم بمجرد انتھاء موعد التقديم.
وبھدف االنتھاء من نموذج طلب المتقدمين ،ينبغي أن يضم النموذج األجزاء التالية:
•

مسودة مذكرة .

•

معلومات عن العمل المقترح ،بما في ذلك الميزانية.

•

معلومات عن مقدم الطلب.

•

معلومات عن أي شريك.

وعند كتابة النص األساسي للعمل المقترح يجب عليك استخدام ما يلي:
•

برھان على أن الموارد المالية سوف تساعد في تحفيز ودعم التقارب مع االتحاد األوروبي ،وذلك تمشيا
مع نص الدعوة والمبادئ التوجيھية.

•

كن واضحا منذ البداية في تحديد أھدافك ،واعرض بوضوح كيف سيتم تحقيق ھذه األھداف وكيف سيتم
تحديدھا) ،أي ما ھي الدالئل على وجود مشروع ناجح وقابل للتنفيذ( وتحديد العواقب المترتبة عليه .كما
يجب عليك أن تبين بوضوح توافق ھذه األھداف مع أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في المنطقة .كما
يجب أن تكون العواقب قابلة للقياس.

•

علل كيف ولماذا تم اختيار جميع أعضاء المشروع وأظھر أن الفريق أھم من مجموع أجزائه.

•

كن موجزا ومحدداً وتناول صميم الموضوع.قم بتوفير التفاصيل الالزمة ولكن دون أن تبالغ في الوصف.

•

تحقق من االقتراح مرارا وتكرارا مقارنا إياه مع نص الدعوة والمبادئ التوجيھية ،حيث سيتم على ھذا
األساس الحكم على طلبك .كما أنك في حاجة للتأكد من أنك تغطي أكبر عدد ممكن من القواعد.

ميزانية اإلقتراح
•

تعد قواعد االتحاد األوروبي إلزامية وصارمة للغاية ،لذا يجب عليك اتباع الوسائل المعمول بھا لعرض
ميزانيتك المحددة في الشروط الواردة بالمرجع ،إذا كنت ترغب في أن يتم إدراج طلبك للتمويل )ألنه يتم
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رفض كمية كبيرة ومثيرة للدھشة من الطلبات بسبب عدم شمولھا على صحيفة منفصلة لإليرادات
والنفقات(.
•

تأكد من أن طلبك معقول ،فإذا كنت تسأل عن الكثير ،سيتم رفض المشروع الخاص بك ،أما إذا كنت تسأل
عن القليل جدا ،فسيتم رفضه أيضا ألنه سيفتقر إلى المصداقية في كونه قادراً على تحقيق أھدافه .والتمس
كيفية العمل من أمثلة النجاح السابقة من أجل إدراك أفضل الممارسات ،وما الذي سيحصل على استحسان
من قبل المقيمين.

•

قم بمطابقة الميزانية مع خطة العمل واألھداف وكيفية إنجازھا .كما يجب أن تبين بوضوح سبب الحاجة
للمبلغ المالي المحدد لتقديم ھدف أو ناتج معين.

•

تحقق من المبادئ التوجيھية المالية بعناية فائقة .سوف تتطلب تقريبا كل المشاريع تمويال مشتركا ،ورغم
أن قد ال يعني تقديم أموال )أي وقت الموظفين وما إلى ذلك( فتأكد من أن جميع الشركاء يعرفون نصيبھم
من الموارد المخصصة وأنھا على األرجح مطابقة لما ورد في ھذا االتفاق ،كما يجب االتفاق على ذلك
مقدما لتجنب المشاجرات والنزاعات في أي مرحلة الحقة.

نقاط عامة يجب مراعاتھا عند صياغة اإلقتراح الخاص بك
•

ال شيء يعمل بشكل جيد مثل قدرتك على إظھار سجل حافل من النجاح في تنفيذ مشاريع مماثلة في
الماضي ،ألن ھذا سوف يوفر المصداقية .لن يتمتع الجميع بالخبرة لتنفيذ مشاريع االتحاد األوروبي ،ولكن
قد يجب أن يكون ھناك شخص واحد في فريق الطلب لديه مصداقية في ھذا المجال .ولھذا السبب ،فمن
المنطقي ،حيثما أمكن ،أن تعمل مع شريك أو شركاء من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

•

خذ في عين االعتبار أنك سوف تحتاج إلى الكثير من الوقت الستكمال االقتراح ،فاسمح لنفسك بمدة ال تقل
عن  4أشھر من البداية وحتى النھاية ،علما ً بأن  6أشھر يعد وقتا ً مثاليا ً .تذكر ذلك دائما ولكن راقب بعناية
المراحل التصاعدية لطلبك في المواقع ذات الصلة بالمشروع.

ملخص :خطوات إعداد طلبات التمويل
 .1تحديد دعوة مفتوحة لتقديم المقترحات على إحدى المواقع ذات الصلة.
 .2وضع االقتراح :ما ھي االحتياجات التي تعرف أن مدينتك أو منطقتك بحاجة إليھا ،وكيف يمكن
للمساعدة المالية المقدمة من اإلتحاد األوروبي أن تساعد في تلبية ھذه االحتياجات؟
 .3اجراء اتصاالت مع الشركاء في المشروع ذات الصلة وتحديد أھداف وغايات المشروع معا ً.
 .4حساب تكلفة المشروع ،جنبا إلى جنب مع شركائك في المشروع.
 .5حمل جميع المستندات الھامة لطلب الحصول على تمويل ،وتأكد من أن يتم تعبئة كل قسم من األقسام
بشكل مناسب.
 .6إعادة كافة وثائق التطبيق الالزمة إلى سلطات التمويل ذات الصلة ضمن اإلطار الزمني المحدد في
الدعوة لتقديم المقترحات.
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االختصارات
 :ARLEMالجمعية اإلقليمية والمحلية األورو  -متوسطية
 :CBCالتعاون العابر للحدود )برنامج(
 :CIUDADالتعاون في التنمية الحضرية والحوار
 : CSFمرفق المجتمع المدني
 :EaPشراكة الشرق
 :EBRDالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
 :EIBالبنك األوروبي لالستثمار
 :ENPسياسة الجوار األوروبية
 :ENPARDبرنامج الجوار األوروبي للزراعة والتنمية الريفية
 :ENPIالجوار األوروبي وآليات الشراكة
 :ENPI-CBC IT-TNالبرنامج اإليطالي -التونسي
 :EUاالتحاد األوروبي
 :FEMIPمرفق االستثمار والشراكة األورو  -متوسطية
 :JMAسلطة اإلدارة المشتركة
 :JMCلجنة المراقبة المشتركة
 :JTSاألمانة الفنية المشتركة
 :LRAالسلطة المحلية واإلقليمية
 :MED-ENEC IIكفاءة استخدام الطاقة في البناء
 :MSPالخطة المتوسطية للطاقة الشمسية
 : NGOالمنظمات غير الحكومية
 :NIFمرفق استثمار الجوار
 :NIPالبرنامج اإلرشادي الوطني
 :NSA-LAالجھات الفاعلة الغير تابعة للدولة والسلطات المحلية في التنمية )برنامج(
 :OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 :PDRPخطة التنمية اإلقليمية الرائدة
 :SIGMAالدعم لتحسين الحكم واإلدارة
 : SMEالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
 :SPRINGدعم اإلصالحات ،الشراكة والتنمية الشاملة
 :TAIEXالمساعدة التقنية وتبادل المعلومات
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