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مقدمة. 1

ركز هذه المذكرة على مجاالت السياسة الرئيسية الموضحة في البيان المشترك للمفوضية األوروبية والممثل ستُ 

المتوسط أعمال جديد للبحر األبيض  جدولك األمنيةاألعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 
لتنمية البشرية وسيادة القانون، .حيث تشمل مجاالت هذه السياسة ا2021فبراير/ شباط  09بتاريخ  الصادر

(، الذي اعتمده MFF.ووفقًا لإلطار المالي متعدد السنوات )1والسالم واألمن، والهجرة، والتحول األخضر

المجاالت  2027-2021، ستغطي نفقات االتحاد األوروبي للفترة 2020ديسمبر/ كانون األول  17المجلس في 

 :2التالية

والرقمنة؛السوق الموحدة واالبتكار  .1

 التماسك والمرونة والقيم؛ .2

 الموارد الطبيعية والبيئة؛ .3

 الهجرة وإدارة الحدود؛ .4

 األمن والدفاع؛ .5

 الجوار والعالم؛ .6

 اإلدارة العامة األوروبية. .7

وتشمل البرامج الداخلية الرئيسية والتمويالت المتاحة للسلطات المحلية واإلقليمية في ظل اإلطار المالي متعدد 

 يلي:السنوات ما 

 أفق أوروبا؛

 ايراسموس+؛

 .أوروبا المبِدعة

( ENP، يأتي تمويل سياسة الجوار األوروبية )2027-2021ومع ذلك، وفي ظل اإلطار المالي متعدد السنوات 

األوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون  اآلليةالشاملة الجديدة للبرامج الخارجية، وهي "اآللية في معظمه من 

لذلك، يأخذ هذا الكتيب في االعتبار التغييرات التي طرأت على األدوات . أوروبا في العالم -( NDICIالدّولي" )

 المالية التي تغطي التعاون مع بلدان ثالثة.

األوروبيّة للجوار والتّنمية  اآلليةإلى اتفاق سياسي بشأن  2020ديسمبر/ كانون األول  18لقد تم التوصل بتاريخ 

من قبل  2021يونيو/ حزيران  8بتاريخ اآللية أوروبا قي العالم، واعتُمدت  -( NDICIي )والتّعاون الدّول

أوروبا في العالم،  -(NDICIاألوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي ) اآلليةالبرلمان األوروبي.وستدخل 

 .2021يناير/ كانون الثاني  1حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباًرا من 

1 .

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neig

hbourhood.pdf 
2 ./final-ngeu-2027-https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/
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مليار يورو باألسعار  79.5الميزانية اإلجمالية المخصصة لتعاون االتحاد األوروبي مع دول ثالثة بقيمة  وُحدّدت

 الحالية.

 :3وسوف يُقسم إجمالي التخصيص على النحو التالي

 

 60.38  مليار يورو  29.18مليار يورو للجوار، و 19.32)على األقل الجغرافيةمليار يورو للبرامج

مليار  3.39مليار يورو آلسيا والمحيط الهادئ، و 8.48يا جنوب الصحراء، وعلى األقل ألفريق

مليون يورو من إجمالي  500والبحر الكاريبي(؛ يجب تخصيص ما ال يقل عن  نلألمريكيتييورو

 ؛4االعتمادات الجغرافية لدعم تمكين السلطات المحلية واإلقليمية في البلدان الشريكة لالتحاد األوروبي

 6.36 مليار يورو[، ومنظمات  1.36)حقوق اإلنسان والديمقراطية ] الموضوعيةر يورو للبرامج مليا

مليار يورو[  0.91مليار يورو[، والسالم واالستقرار ومنع نشوب الصراعات ] 1.36المجتمع المدني ]

ات مجاالت ذات أولوية مقترحة: الناس، والكوكب، واالزدهار، والشراك أربعوالتحديات العالمية مع 

 ؛5مليار يورو[( 2.73)وتشمل األخيرة السلطات المحلية( ]

 3.18  6جراءات االستجابة السريعةإلمليار يورو. 

 

مليار  9.53باإلضافة إلى ذلك، تم وضع تصور الحتياطي مرونة لألموال غير المخصصة تصل قيمته إلى 

 يورو.

 

أوروبا في العالم من خالل الموافقة في  -(NDICIللجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي ) اآللية األوروبيّةوستُنفّذ 

لكل منطقة ودولة شريكة  2027إلى  2021على البرامج اإلرشادية متعددة السنوات للفترة من  2021عام 

ية إعداده حيث وبرنامج موضوعي يتعين على أقسام المفوضية األوروبية والدائرة األوروبية للشؤون الخارج

 .7ستؤطر التنفيذ المالي الالحق لإلجراءات

 

نظرة عامة إرشادية على األدوات المالية لالتحاد األوروبي المتاحة للسلطات المحلية واإلقليمية في  1 الجدول

 .8(MFFالبلدان المتوسطية الشريكة في ظل اإلطار المالي متعدد السنوات )

 اآللية البرنامج /  البعد

إقليمي 

 )جغرافي(
 ( برامج التعاون عبر الحدودCBC :)للجوار  اآللية األوروبيّةافي إطاريتم تحديدهس

 https://www.enicbcmed.eu/(NDICIوالتّنمية والتّعاون الدّولي )

 ا( لمشاريع اإليضاحية الحضرية المستدامةSUDeP سيتم تحديدها في إطار :) اآللية

للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي  األوروبيّة

(NDICI)  /http://www.sudepsouth.eu 

                                                 
3 .2021_en.pdf-june-ndici-europe-global-partnerships/system/files/factsheet-https://ec.europa.eu/international 
4 .

https://ec.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2885/IP_21_2885_EN.pdf

europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2885/IP_21_2885_EN.pdf 
5 .2021_en.pdf-june-ndici-europe-global-partnerships/system/files/factsheet-https://ec.europa.eu/international 
6 .corner/detail/en/IP_20_2453https://ec.europa.eu/commission/press 
7 .n_enadoptio-final-2027-2021-budget-action-external-partnerships/news/eu-https://ec.europa.eu/international 
8

كلما كان ذلك ممكنًا، يتم توفير روابط للبرامج التي لم يتم تحديدها بعد في ظل اإلطار المالي متعدد ، يتم توفير أوصاف البرامج النشطة في متن التقرير

 (الجديد.MFF)السنوات 

 

https://www.enicbcmed.eu/
http://www.sudepsouth.eu/
http://www.sudepsouth.eu/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2885/IP_21_2885_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2885/IP_21_2885_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2885/IP_21_2885_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_2885/IP_21_2885_EN.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2453
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu-external-action-budget-2021-2027-final-adoption_en
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 ( برنامج الجوار األوروبي للزراعة والتنمية الريفيةENPARD سيتم تعريفه :) في

 (NDICIوالتّنمية والتّعاون الدّولي )للجوار  اآللية األوروبيّةإطار 

 ( منصة االستثمار في الجوارNIP ،)التي كانت تُعرف سابقًا باسم مرفق االستثمار في و

للجوار والتّنمية والتّعاون  اآللية األوروبيّةفي إطار (: سيتم تحديدها NIFالجوار )

https://www.eib.org/en/products/mandates-(NDICIالدّولي )

partnerships/nip/index.htm 

  التحول إلى استهالك وإنتاج أكثر استدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط

(SwitchMed IIتستمر المرحلة الثان :) 2022ية من البرنامج حتى عام 

/https://switchmed.eu 

  الموفرةللطاقةالنظيفةمدن البحر األبيض المتوسط (CES-MED سيتم :) في تحديدها

 (NDICIللجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي ) اآللية األوروبيّةإطار 

  مبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) -الشرق األوسط وشمال أفريقياMENA-

OECD :جاري التنفيذ ( بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية

/https://www.oecd.org/mena 

  :ري التنفيذ جاالصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السورية

region/index_en-syria-https://ec.europa.eu/trustfund 

 جاري التنفيذ : الّصندوق االئتماني األوروبي للّطوارئ من أجل افريقيا

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en 

 االتفاقيات اإلطارية األحادية للدعم  الثنائي

تحديدها في إطار (: سيتم EIDHRللديمقراطية وحقوق اإلنسان ) آللية األوروبيةا  الموضوعي

 (NDICIللجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي ) اآللية األوروبيّة

 آليةالمساهمة ( في االستقرار والسالمIcSP :)اآللية األوروبيّةفي إطار تحديدهايتم س 

 (NDICIللجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي )

 ( منظمات المجتمع المدني والسلطات المحليةCSO-LA :)في إطار يتم تحديدها س

للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي  اآللية األوروبيّة

(NDICI)-partnerships/evaluation-https://ec.europa.eu/international

-thematic-uthoritiesa-local-and-organisations-society-civil

2019_en-2014-programme 

  :للجوار  اآللية األوروبيّةيتم تحديدها في إطار سالتنمية البشرية والهجرة واللجوء

 (NDICIوالتّنمية والتّعاون الدّولي )

  ( 2027-2021)المبِدعةأوروبا

-2027-2021-europe-https://ec.europa.eu/culture/news/creative

launch-programme 

 ( + 2027-2021برنامج إيراسموس )/plus.ec.europa.eu-https://erasmus 

 (2027-2021) أفق أوروبا-and-https://ec.europa.eu/info/research

-programmes-opportunities/funding-innovation/funding/funding

_eneurope-calls/horizon-open-and 

 لدعم ال( تحسين الحوكمة واإلدارةSIGMA )http://www.sigmaweb.org 

https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/nip/index.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/nip/index.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/nip/index.htm
https://switchmed.eu/
https://www.oecd.org/mena/
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/index_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-civil-society-organisations-and-local-authorities-thematic-programme-2014-2019_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-civil-society-organisations-and-local-authorities-thematic-programme-2014-2019_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-civil-society-organisations-and-local-authorities-thematic-programme-2014-2019_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/evaluation-civil-society-organisations-and-local-authorities-thematic-programme-2014-2019_en
https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2021-2027-programme-launch
https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2021-2027-programme-launch
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
http://www.sigmaweb.org/
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 ة وتبادل المعلومات التقنيلمساعدة ا

(TAIEX)-https://ec.europa.eu/neighbourhood

assistance/taiex_en-technical-and-enlargement/funding 

  التوأمةhttp://ec.europa.eu/twinning 

 من إعدادنا مصدر:ال

 

 19-كوفيدالمساعدة المتعلقة بـ
 

. 19-من تبعاتكوفيدالتعافي مرحلة  خاللتأثًراالمجاورة األكثر  البلدانمن المقرر أن يدعم االتحاد األوروبي 

 التداعياتتركز تدابير اإلغاثة في االتحاد األوروبي على تلبية االحتياجات قصيرة األجل والتخفيف من و

 مة المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.للوباء، فضالً عن تعزيز أنظ المباشرةاالجتماعية واالقتصادية 

 

مليار يورو من قبل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والمؤسسات المالية  20وبالتالي، سيتم توفير حوالي 

"فريق ( من خالل حزمة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةوالبنك األوروبي لالستثمار ذات الصلة )مثل 

غالبية  أنفي حين والجوار الجنوبي.  بلدانمليار يورو إلى  2.1سيتم توجيه ما مجموعه ،و9المخصصة" أوروبا

منها بطريقة غير مباشرة، ستستفيد السلطات المحلية واإلقليمية  إال أنالوطنية،إلى السلطات ستذهب هذه األموال 

لبرامج اإلرشادية متعددة السنوات لتوقعات البرمجة يمكن استخدام التوأمة للتمويل المشترك العيني كجزء من و

(MIP) 2021-2027  أدناه(. 2)انظر المزيد عن التوأمة في الفصل 

  

                                                 
9 .https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex_en
http://ec.europa.eu/twinning
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604
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المساعدات المالية المخصصة من قبل االتحاد األوروبي . 2

 إلى السلطات المحلية واإلقليمية في الدول المتوسطية الشريكة

 

 البرامج اإلقليمية )الجغرافية(
 

والقضاء  ،حقوق اإلنسانو ،والديمقراطية وتعزيز سيادة القانون ،ستركز البرامج الجغرافية على الحكم الرشيد

النمو الشامل ،والبيئة وتغير المناخ، والهجرة والتنقل،ووالتنمية البشرية أوجه عدم المساواة،ومكافحة  ،على الفقر

لسالم. باإلضافة إلى ذلك، ستكون دول شراكة الجوار واألمن واالستقرار وا، الالئق فرص العملوالمستدام و

وتعزيز االتصاالت  الشراكة،( مؤهلة للحصول على بعض الدعم اإلضافي لتنفيذ اتفاقيات ENPاألوروبية )

ي القطاعالتعاون وتعزيز لالتحاد،التدريجي في السوق الداخلية  واإلدماجودعم التعاون اإلقليمي  األفراد،بين 

 .وغيرهاالقطاعات، وبين 

 

مثال على مشروع تم تمويله بنجاح في بلد متوسطي شريك: ليبيا، المغرب، تونس، األردن، لبنان، 

 فلسطين

 

 (MC2CMمشروع الهجرة من مدينة إلى أخرى من منطقة البحر األبيض المتوسط )
 

هللا، صفاقس، سوسة، طنجة، مدينة منها عمان، بيروت، الدار البيضاء، وجدة، الرباط، رام  22: المستفيدون

 تونس.

 )المرحلة الثانية( 2021آذار  /مارس  - 2018تموز  /: يوليو المدة

بشأن  الجهات المعنية: كان الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز الحوار بين مجموعة واسعة من الوصف

الخدمات ذات الصلة نتيجة لذلك، تحسين وضع المهاجرين ووصولهم إلى والهجرة على المستوى الحضري، 

 في المدن المشاركة.

 لمزيد من المعلومات، راجع:

-migration-city-to-city-work/projects/mediterranean-https://www.icmpd.org/our

mc2cm 

 

 لحدودالعابرلالتعاون  رنامج
 

األوروبي لدعم التعاون بين المناطق الحدودية من دولتين مختلفتين برنامج التعاون العابر للحدود تم تصميم 

على األقل، ويهدف إلى معالجة التحديات المشتركة المتفق عليها بشكل متبادل من أجل تعزيز إمكانات النمو 

ركزت ولقد . 10لالتحاد األوروبي وجوارهالمطرد في المنطقة، مع تعزيز التعاون ألغراض التنمية الشاملة 

لتمويل على الرسملة وتسهيل االنتعاش االجتماعي واالقتصادي لمنطقة البحر من اشاريع الجولة السابقة م

 .2022/112023 وستستمرحتىعام 2020 والتيبدأتفيعاماألبيض المتوسط 

 

                                                 
10us-https://www.enicbcmed.eu/about 
11projects-http://www.enicbcmed.eu/projects/funded 

https://www.icmpd.org/our-work/projects/mediterranean-city-to-city-migration-mc2cm
https://www.icmpd.org/our-work/projects/mediterranean-city-to-city-migration-mc2cm
https://www.enicbcmed.eu/about-us
http://www.enicbcmed.eu/projects/funded-projects
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 ، سيتم تقسيم البرامج الحالية إلى مجموعتين:(NDICI)الجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي آليةوفي إطار

 

  للجوار بين المناطق" المتاحة للدول األعضاء في االتحاد برنامج التعاون العابر للحدود "برامج

 األوروبي والدول الشريكة في االتحاد األوروبي التي تشترك في الحدود البرية مع االتحاد األوروبي؛

 وروبي.برامج التعاون البحري المتاحة للبلدان حول أحواض البحار المحيطة باالتحاد األ 

 

 بتخصيصماليين يورو في شكل منح فرعية، مع توقع  7أكثر من  تم تخصيص، 2020اعتباًرا من يوليو و

المزيد من الفرص على مدار مدة البرنامج في مجاالت إنشاء األعمال، وتنويع السياحة، واإلدماج االجتماعي، 

 :راجع لمزيدل. والبيئةواالبتكار، 

https://www.enicbcmed.eu/index.php/opportunities 

 

 :جهة االتصال

https://www.enicbcmed.eu/index.php/contacts 

 

 SwitchMed)في البحر األبيض المتوسط المستدامين ك واإلنتاج التحول إلى االستهالتعزيز 

II) 
 

توفير األدوات والخدمات للقطاع  ويشمل. SwitchMed Iعلى نتائج وتجارب بناًء هذا البرنامج تأسس 

األمر الخاص، ودعم بيئة السياسات التمكينية، وتسهيل تبادل المعلومات بين شركاء المشروع والمؤسسات. 

وتتولّى كل من يؤدي في النهاية إلى اقتصاد أخضر، بما في ذلك تنمية منخفضة االنبعاثات. الذي من شأنه أن 

(، وشعبة االقتصاد التابعة لألمم المتحدة، وخطة عمل األمم UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

هذه تنفيذ (SCP / RACهالك واإلنتاج المستدامين )المتحدة للبيئة المتوسطية ومركز النشاط اإلقليمي لالست

 .12المبادرة

 

الئقة مع تقليل األثر البيئي ألنشطة وفرص عمل جديدة خلق تحفيز  فيبرنامج من الالهدف العام ويتمثل 

 االستهالك واإلنتاج الحالية.

 

 مليون يورو. 16.4عن  2022و 2019الميزانية المتاحة بين عامي ال تقل و

 

 :االتصالجهة 

network.switchmed@scprac.org 

us-https://switchmed.eu/about/ 

                                                 
12/https://switchmed.eu 

https://www.enicbcmed.eu/index.php/opportunities
https://www.enicbcmed.eu/index.php/contacts
mailto:network.switchmed@scprac.org
https://switchmed.eu/about-us
https://switchmed.eu/


7 

 

بشأن  مبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية

 

( ودول الشرق OECDتوفر هذه المبادرة منصة لتبادل المعرفة بين منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

أنها كما  ،تحفيز النمو المستدام والشامل في جميع أنحاء المنطقةبهدف ( MENAاألوسط وشمال إفريقيا )

تمكين النساء والشباب من خالل خلق الوظائف ومشاركتهم في الحياة العامة.  من بينها أولويات محددة تشمل

اإلجراءات المستهدفة من أساليب العمل التي أثبتت جدواها في حوار السياسات وعمليات تنفيذ ولقد استُمدت 

مع تعزيز التوجهات  2025إلى 2021 الممتدة من تم تجديد الوالية الخامسة لهذه المبادرة للفترة،إذ اإلصالح

تنافسية هو شراكة إستراتيجية بين دول الشرق األوسط قدرة اللل MENA-OECDبرنامج ويعد االستراتيجية. 

 وشمال إفريقيا واقتصاديات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتبادل المعرفة والخبرة والممارسات الجيدة.

 

بين الحكومات الوطنية، والسلطات المحلية  تعاونال لقدرة التنافسيةلMENA-OECDيعزز برنامج و

والقطاع الخاص لدعم النمو المستدام في  ،واإلقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية والدولية

. كما يدعم هذا المكون اإلصالحات التي تهدف إلى 13البلدان المعرضة للخطر وتحسين سبل عيش مواطنيها

 .14األعمال، وتعبئة جميع أنواع االستثمارات، وتطوير القطاع الخاصتعزيز ثقافة ريادة 

 

تصبح "شفافة  حتىلحوكمة الدعم للسلطات المحلية واإلقليمية لMENA-OECDيقدم مكون برنامج و

م الدورات نظّ تُ و. 15مجتمعاتها المحلية لخدمة مصالحالوصول إليها" وتمكينها  ويسهلوخاضعة للمساءلة 

 شر التقارير التحليلية.كما تُنفي إطار االجتماع اإلقليمي التدريبية وورش العمل والندوات بانتظام

 

 2012 أيلول /في سبتمبرأُنشئمن أجل تدريب موظفي الخدمة المدنية من البلدان المستهدفة، وباإلضافة إلى ذلك، 

(. SNAدرسة الوطنية اإليطالية لإلدارة )لحوكمة في كاسيرتا بمساعدة الملMENA-OECDمركز برنامج

 .16ضمان الحوكمة الرشيدة وتنفيذ أفضل الممارسات عبر القطاع العامهو تطوير المبادرة  حيث أن الهدف من

 

 :جهة االتصال

MENA.Competitiveness@oecd.org 

https://www.oecd.org/mena/competitiveness/ 

 

 مثال على مشروع تم تمويله بنجاح في بلد متوسطي شريك: تونس

 

 لبلديات المرسى وصيادة وصفاقس ةمفتوحالحكومةالاستعراض 
 : بلديات المرسى وصيادة وصفاقسالمستفيدون

: ساهم االستعراض في تنفيذ عمليات الالمركزية في تونس وتنفيذ مبادئ الديمقراطية التشاركية الوصف

في مناقشة حول الحكم المحلي خالل  الجهات المعنيةوالحكم المفتوح من خالل إشراك مجموعة متنوعة من 

مفتوحة على االستعراض جزًءا من مشروع الحكومة الكان . 2019 آذار /مارس 13ورشة عمل نظمت في 

 المستوى اإلقليمي الذي تم تنفيذه في األردن ولبنان وتونس والمغرب.

                                                 
13 .Eng.pdf-2018-brochure-Competitiveness-http://www.oecd.org/mena/competitiveness/MENA 
14 ./oecd.org/mena/competitivenesshttps://www. 
15 .2019.pdf-sheet-Fact-Initiative-OECD-initiative/MENA-https://www.oecd.org/mena/about 
16 .play_en-region/content/state-syria-https://ec.europa.eu/trustfund 

mailto:MENA.Competitiveness@oecd.org
https://www.oecd.org/mena/competitiveness
http://www.oecd.org/mena/competitiveness/MENA-Competitiveness-brochure-2018-Eng.pdf
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/
https://www.oecd.org/mena/about-initiative/MENA-OECD-Initiative-Fact-sheet-2019.pdf
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/state-play_en
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 لمزيد من المعلومات، راجع:

-2019-report-ivityact-governance-https://www.oecd.org/mena/governance/mena

en.pdf 

 

 

 الصندوق االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السورية )"صندوق مدد"(
 

استجابة ألزمة الالجئين المستمرة في منطقة البحر ك 2014 كانون األول /تأسس صندوق مدد في ديسمبر

تتعلق بسببالحرباألهليةفيسوريا،ويركزصندوقمددعلىدعممشاريعاألبيض المتوسط 

الالجئينالسوريينلخدمةمجاالتالتعليموالصحةوالمياهوالبنيةالتحتيةللنفاياتوسباللعيشوالدعماالجتماعيواالقتصاديب

ة البلدان المتوسطية الشريكة مؤهل فيالسلطات المحلية واإلقليميةورغمكونرة لهم. المقيمينفيالبلدانالمجاو

في أي من المشاريع  تكنشريكة، لم 2021 أيلول /سبتمبر 1 حتىللمشاركة في دعوات العمل الخاصة بالبرنامج، 

 .17حتى اآلن تنفيذهاالتي تم منحها و 105الـ 

 

دولة عضو في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وتركيا، باإلضافة إلى  21بفضل مساهمات وتعهدات و

مليار  2.3حوالي  يُقدّرالصندوق إلى إجمالي حجم االتحاد األوروبي، وصل  آلياتمساهمات من مختلف 

 .18يورو

 

 :جهة االتصال

SYRIA@ec.europa.eu-EUTF-NEAR 

 

 ألفريقيا( EUTFأفريقيا )من أجل األوروبي للطوارئ تماني ئاالصندوق ال
 

ستقرار ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غير اللدعم اتماني األوروبي للطوارئ ئصندوق االالتم إنشاء 

لحل المشكالت المتعلقة بالهجرة من ثالث مناطق يغطيها  19ألفريقيا( EUTF)إفريقيا النظامية والنازحين في 

هذاالنهج بتنفيذ  ن الشركاءعدد م ولقد قامالصندوق )القرن األفريقي، شمال إفريقيا، والساحل وبحيرة تشاد(. 

 إضافة إلىلهجرة غير النظامية، والتهجير القسري، والهجرة الناجمة عن التغيرات البيئية، التصديلالشامليهدف 

، تشارك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص فيه دول األعضاءالاالتحاد األوروبي و جانب وإلىأمور أخرى. 

 بنشاط حتى اآلن.فيه وكذلك منظمات المجتمع المدني المختلفة ووكاالت األمم المتحدة 

 

يركز و. المشتركةبعض مؤشرات النجاح  تظل هناكتختلف األهداف باختالف المنطقة المعنية؛ ومع ذلك، و

النمو االقتصادي وخلق فرص ،وعات والحد منهاالنزا نشوب الصندوق على المشاريع المتعلقة بمنع

 .20المعرّضة للخطر بشكل أكبروتعزيز صمود الفئات المجتمعية  ،تحسين إدارة الهجرة،والعمل

                                                 
17 .226bd13315f1_en-b2b3-4194-1c35-region/document/download/91f337c8-syria-rustfundhttps://ec.europa.eu/t 
18 .play_en-region/content/state-syria-https://ec.europa.eu/trustfund 
 EUTFأفريقيا )من أجل تماني األوروبي للطوارئ ئصندوق االلل 2020انظر، على سبيل المثال، التقرير السنوي لعام . 19

 report_2020_eng_final.pdf-ica/sites/default/files/eutfhttps://ec.europa.eu/trustfundforafrألفريقيا(
20 .financials_en-fund-https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust 

https://www.oecd.org/mena/governance/mena-governance-activity-report-2019-en.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/mena-governance-activity-report-2019-en.pdf
mailto:NEAR-EUTF-SYRIA@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/document/download/91f337c8-1c35-4194-b2b3-226bd13315f1_en
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/state-play_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/default/files/eutf-report_2020_eng_final.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
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مليار يورو من موارد االتحاد  4.4مليار يورو ) 5.0( 2021أيلول  /تبلغ الموارد الحالية )اعتباًرا من سبتمبر و

ة نظرا لطبيعووالنرويج(.  21وسويسراالدول األعضاء ليون يورو إضافية من م 620األوروبي باإلضافة إلى 

 على أساس منتظم.ته ، يتم تحديث ميزانيالصندوق

 

 :جهات االتصال

EUTF-INTPA-: أفريقيامن أجل تماني األوروبي للطوارئ ئصندوق االالمنطقة الساحل وبحيرة تشاد في 

SAHEL@ec.europa.eu 

EUTF-INTPA-: أفريقيامن أجل تماني األوروبي للطوارئ ئصندوق االالمنطقة القرن األفريقي في 

HOA@ec.europa.eu 

 AFRICA@ec.europa.eu-EUTF-INTPA: أفريقيامن أجل وروبي للطوارئ تماني األئصندوق االال

 

 البرامج الثنائية
 

 اآللية األوروبيّةيتم تقديم مساعدة ثنائية للدول المتوسطية الشريكة في إطار سياسة الجوار األوروبية من خالل 

 .(NDICIللجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي )

 

لجزائر ومصر واألردن اآلن فيا تسريوهي تفاصيل البرامج الثنائية،  تحدد االتفاقات اإلطارية األحادية للدعم

تم اعتماد اإلستراتيجية األوروبية المشتركة لدعم فلسطين  قدلف بالنسبة لفلسطين،،أما ولبنان والمغرب وتونس

بالنسبة للمغرب، تم اعتماد إعالن سياسي مشترك بشأن "الشراكة األوروبية و. 2020-2017ترةلفخالل ا

المغربية من أجل الرخاء المشترك" في نهاية االجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين المغرب واالتحاد 

 .22ومع ذلك، من المتوقع تحديد األولويات االستراتيجية الجديدة ،2019األوروبي في 

 

ة الثنائية المتفق عليها السياسياالتفاقات اإلطاريةفيإعدادللبحر األبيض المتوسط جدول األعمال الجديدفيد يس

للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي  لية األوروبيّةاآلبشكل مشترك مع الشركاء والبرامج متعددة السنوات في إطار 

(NDICI) اتذ والجهات المعنيةاألخرى، بناًء على المشاورات مع البلدان الشريكة 2027-2021للفترة 

 .23مفيد في تسهيل هذه العمليةبشكل وفود االتحاد األوروبي  وستساهمالصلة. 

 

 البرامج المواضيعية )الجغرافية(
 

للجوار والتّنمية والتّعاون  األوروبيّةلية التابعةلآلالسابقة  منالبرمجةعيةيضااإلجراءات المو ستتم تغطيةبعض

اإلجراءات هذه أن تكون ذلك، على بداًل من  البرامج الجغرافية ضمن إطارفي العالمأوروبا  -(NDICIالدّولي )

أن تتناول المبادرات العالمية وعبر اإلقليمية التي تدعم وعية المتبقية مكملة لإلجراءات الجغرافية يضاالمو

لن يتم اتخاذ ويها دوليًا مثل أهداف التنمية المستدامة أو المنافع العامة والتحديات العالمية. األهداف المتفق عل

(، أو حيث ال بينها عية إال في حالة عدم وجود برنامج جغرافي )لضمان عدم وجود تداخلبضااإلجراءات المو

                                                 
21 .financials_en-fund-https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust 
22 .https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6810 
23 .ed_partnership_southern_neighbourhood.pdfhttps://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renew 

mailto:INTPA-EUTF-SAHEL@ec.europa.eu
mailto:INTPA-EUTF-SAHEL@ec.europa.eu
mailto:INTPA-EUTF-SAHEL@ec.europa.eu
mailto:INTPA-EUTF-HOA@ec.europa.eu
mailto:INTPA-EUTF-HOA@ec.europa.eu
mailto:INTPA-EUTF-HOA@ec.europa.eu
mailto:INTPA-EUTF-AFRICA@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6810
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
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لجة اإلجراء بشكل كاٍف من خالل يوجد اتفاق بشأن اإلجراء مع الدولة الشريكة المعنية، أو حيث ال يمكن معا

 البرامج الجغرافية.

 

على وجه الخصوص، يجب أن تتناول اإلجراءات التي تتم في إطار المكون المواضيعي اإلجراءات المرتبطة و

 بالسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي في المجاالت التالية:

 

 حقوق اإلنسان والديمقراطية؛ (1

للديمقراطية  اآللية األوروبيةظمات المجتمع المدني )بما في ذلك اإلجراءات التي كانت تغطيها سابقًا من (2

برنامج منظمات المجتمع المدني /  التي كانت طرفًا فيمنظمات المجتمع المدني ووحقوق اإلنسان 

 السلطات المحلية(؛

 ؛نشوب النزاعاتالسالم واالستقرار ومنع  (3

القسري  والتهجيرالتحديات العالمية لقضايا مثل "الصحة والتعليم وتمكين النساء واألطفال والهجرة  (4

 .24والنمو الشامل والعمل الالئق والحماية االجتماعية واألمن الغذائي والسلطات المحلية"

 

 (IcSP)آلية المساهمة في االستقرار والسالم
 

 2027-2021التوقعات المستقبلية للفترة 

 

الجديد وعلى النحو الذي اقترحته الئحة البرلمان األوروبي والمجلس اإلطار المالي متعدد السنواتظل في 

لية ظالآلفي قيد العمل (IcSP) آلية المساهمة في االستقرار والسالماألوروبي، ستستمر األنشطة الحالية لبرنامج 

وفقًا لالقتراح، سيتم تمويل في العالم.وأوروبا  -(NDICIللجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي ) األوروبيّة

 نشوب )المساعدة في االستجابة لحاالت األزمات أو األزمات الناشئة لمنع 3اإلجراءات الحالية بموجب المادة 

سيتم تمويل (، في حين NDICIمن  .. ج6النزاعات( في إطار "إجراءات االستجابة السريعة" )المادة 

)المساعدة على منع نشوب النزاعات وبناء السالم والتأهب لألزمات(  4 ةالماد في إطار التي تندرجاإلجراءات 

"البرامج االعتماداتالمخصصة لـ بموجب )المساعدة على مواجهة التهديدات العالمية وعبر اإلقليمية(  5 المادةو

 (.NDICIمن  .. ب6االستقرار والسالم" )المادة  -المواضيعية 

 

 المبِدعةأوروبا 
 

التعاون في القطاعات الثقافية اإلبداعية والمسموعة والمرئية بميزانية أعلى من أي وقت أوروبا المبِدعة تدعم 

والفرع : الثقافة، واإلعالم، ، وهيثالثة فروع في إطارالتمويل ويندرج . 25مليار يورو 2.44مضى تبلغ 

على أوروبا المبِدعة لكل فرع على موقع  يمكن العثور على قائمة بالفرص المتاحةوالقطاعات.  المشترك بين

creative-europe/about-creative-https://ec.europa.eu/culture/funding-شبكة اإلنترنت

programme-europe.حتى اآلن، أعربت الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين و

                                                 
24 .2021_en.pdf-june-icind-europe-global-partnerships/system/files/factsheet-https://ec.europa.eu/international 
25 .europe/about_en-https://ec.europa.eu/programmes/creative 

https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf
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فقط هي الكيانات التونسية  فلقد كانت ،2021في عام ،أما 26أوروبا المبِدعةعن اهتمامها بالمشاركة في برنامج 

 .27مشاركة(التوقيع اتفاقية بشرط المؤهلة للمشاركة في البرنامج )

 

 :28جهات االتصال 

 

 desks-europe-https://ec.europa.eu/culture/resources/creativeوروبا اإلبداعية مكاتب أ

 

 ايراسموس +
 

دعم تنقل المتعلمين والموظفين في مجاالت التعليم ل+ أكبر برنامج في االتحاد األوروبي  إيراسموسيعد برنامج 

)منها مليار يورو  2.26يبلغ  2027-2021 للفترة إطار مالي متعدد السنواتبوالتدريب والشباب والرياضة

المساعدة  آليةوأوروبا  -(NDICIللجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي ) لية األوروبيّةاآلمليار يورو تأتي من  2.2

 3 المشاركةفيفئةالمنطقةيمكن لشركاء جنوب البحر األبيض المتوسط و(. III29 -ا قبل االنضماملمرحلة م

ية بصفتهادواًلشريكة،اليمكنهاالمشاركةإالفيإجراءاتبرنامجو(. 11 باستثناءموريتانياالتيتندرجتحتالمنطقة)

 محددة، وفقًا لمعايير أو شروط محددة.

 

طلبات المنح، الالزمة لالفردية  والخطواتيقدم دليل البرنامج المتاح عبر اإلنترنت معلومات عن اإلجراءات و

plus/programme-smushttps://ec.europa.eu/programmes/era-باإلضافة إلى عملية االختيار: 

guide/introduction_en .قسم "كيفية التقديم" على معلومات مفيدة للمشاركين المحتملين:  ويشتمل

apply_en-to-es/howplus/opportuniti-https://ec.europa.eu/programmes/erasmus. 

 

 :جهات االتصال
 

+ الوطنية إيراسموسقائمة محدثة بالوكاالت الوطنية ومكاتب توجد هنا 

plus/contact_en-https://ec.europa.eu/programmes/erasmus. 

                                                 
 programme-europe-creative-europe/about-creative-https://ec.europa.eu/culture/fundingللتحديثات، راجع: .  26
27 .-c2021-programme-work-2021-europe-05/creative-t/files/2021https://ec.europa.eu/culture/sites/defaul

WP.pdf_3563 
 europe/contact_it-https://ec.europa.eu/programmes/creativeاطلع على مكاتب االتصال بجميع البلدان على . 28
29 .en-01aa75ed71a1/language-b85c-11eb-8bca-publication/ff1edfdf/-detail/-https://op.europa.eu/en/publication 

https://ec.europa.eu/culture/resources/creative-europe-desks
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-europe-programme
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-05/creative-europe-2021-work-programme-c2021-3563_WP.pdf
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-05/creative-europe-2021-work-programme-c2021-3563_WP.pdf
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2021-05/creative-europe-2021-work-programme-c2021-3563_WP.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_it
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
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 :أفق أوروبا
 

لبحث واالبتكار األكثر طموًحا في االتحاد األوروبي حتى اآلن، حيث أفق أوروبا بمثابة برنامجا برنامجيُعد 

، بزيادة قدرها 2027و 2021مليار يورو على مدى سبع سنوات بين  95.5حوالي تمويل يقدر بله ُخّصص

في التوصل يص المالي الضخم هذا التخص وسيساعدالسابق. مالي متعدد السنواتالطار اإل٪ مقارنةً ببرنامج 30

إسرائيل والمغرب  -أعربت ثالث دول متوسطية شريكة  ،2021اعتباًرا من يونيوو. 30ةورائد ةمبتكر إلىأبحاث

إسرائيل وتونس دولتين منتسبتين في  كل من )كانت31أفق أوروبارسميًا عن اهتمامها باالنضمام إلى  -وتونس 

H2020.) 

 

مليون يورو( في تمويل الشراكة  220)بمبلغ  2020أفق ، ساهم تمويل 2020حتى عام وباإلضافة إلى ذلك، 

، وهو البرنامج المشترك األكثر 32(PRIMA)من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر األبيض المتوسط 

لبحث تمويل الشراكة من أجل ابرنامج يمتد وطموًحا الذي سيتم تنفيذه في إطار التعاون األورومتوسطي. 

دولة مشاركة:  19ويتألف من  2028حتى عام  (PRIMA)واالبتكار في منطقة البحر األبيض المتوسط 

لوكسمبورج ولبنان واألردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان وألمانيا وفرنسا ومصر وقبرص وكرواتيا والجزائر 

يعمل البرنامج حاليًا على جميع المستويات و. 33ومالطا والمغرب والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وتونس وتركيا

 وينتظر موافقة مفوضية االتحاد األوروبي. 2021اعتباًرا من عام أفق أوروبا للبقاء في سياق 

 

بناء قدرات البحث واالبتكار لتطوير  وذلك بهدفالتنافسية،  من خالاللدعواتالتمويل  يعمل البرنامج على تقديم

ومرنة ألنظمة األغذية الزراعية ولتوفير المياه وإدارتها بشكل متكامل في منطقة حلول مشتركة مستدامة وفعالة 

https://prima-لتمويل على: لحصول على اأمثلة على المشاريع المختارة ل توجد البحر األبيض المتوسط.

-PRIMA-CALL-THE-OF-content/uploads/2021/01/RESULTS-med.org/wp

1.pdf-MULTITOPIC -2020-2-STAGE-2-SECTION. 

 

، 2021يوم المعلوماتالخاصة بالمفتوحة، باإلضافة إلى المواد  والدعوات 2021تتوفر القواعد العامة لعام و

-2لكل مشروع )المخصصة الميزانية القصوى  وتحدد. ) med.org/-https://primaPRIMA( على موقع

 سنوات. 4و 3بين  المدة عادةتتراوح ، والدعوةحسب مليون يورو(  4

 

 :جهات االتصال

 :االتصال الوطنية على بجهاتتتوفر قائمة محدثة 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact

points.html_. 

 med.org-admin@prima، مسؤول الموقع: +PRIMA:34930190823مكتب 

 

 مثال على مشروع تم تمويله بنجاح في دولة شريكة متوسطية: إسرائيل

 

                                                 
30 .2020-horizon-https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what 
jan-2021-europe-horizon-association-talks-exploratory-https://ec.europa.eu/info/news/informal-راجع:  للتحديثات،.31

en_28 
32 ./med.org-http://prima 
33 ./calls-2021-prima-on-paper-med.org/orientation-https://prima 

https://prima-med.org/wp-content/uploads/2021/01/RESULTS-OF-THE-CALL-PRIMA-SECTION-2-STAGE-2-2020-%20MULTITOPIC-1.pdf
https://prima-med.org/wp-content/uploads/2021/01/RESULTS-OF-THE-CALL-PRIMA-SECTION-2-STAGE-2-2020-%20MULTITOPIC-1.pdf
https://prima-med.org/wp-content/uploads/2021/01/RESULTS-OF-THE-CALL-PRIMA-SECTION-2-STAGE-2-2020-%20MULTITOPIC-1.pdf
https://prima-med.org/wp-content/uploads/2021/01/RESULTS-OF-THE-CALL-PRIMA-SECTION-2-STAGE-2-2020-%20MULTITOPIC-1.pdf
https://prima-med.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
mailto:admin@prima-med.org
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/info/news/informal-exploratory-talks-association-horizon-europe-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/informal-exploratory-talks-association-horizon-europe-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/informal-exploratory-talks-association-horizon-europe-2021-jan-28_en
http://prima-med.org/
https://prima-med.org/orientation-paper-on-prima-2021-calls/
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 (MAtchUPتعظيم إمكانات الترقية والنسخ المتماثل الستراتيجيات التحول الحضري عالية المستوى )

 مليون يورو 17.4: مساهمة االتحاد األوروبي

 : بلدية هرتسليا وغيرهالمستفيدونا

، إلى معالجة مشكلة اللدائن الدقيقة وتأثيرها 2017، الذي تم إطالقه في أكتوبر ل: يهدف هذا التدخالوصف

على صحة اإلنسان والبيئة من خالل تحديد واختيار العمليات األنزيمية على البالستيك غير المعاد تدويره 

فة عالية. سيزيد المشروع من استدامة النفايات البالستيكية غير المعاد للحصول على منتجات ذات قيمة مضا

 تدويرها في إطار اقتصاد دائري.

 لمزيد من المعلومات، راجع:

project.eu-https://www.matchup/  ؛https://cordis.europa.eu/project/id/774477 

 
 (SIGMA)دعم تحسين الحوكمة واإلدارة

 

مبادرة مشتركة بين االتحاد األوروبي ومنظمة  بمثابة( SIGMAدعم تحسين الحوكمة واإلدارة )تُعد مبادرة 

دعم تحسين مبادرة (، بتمويل أساسي من االتحاد األوروبي. بدأت OECDمية )التعاون االقتصادي والتن

عاًما من الخبرة  25ومنذ ذلك الحين اكتسبت أكثر من  1992في عام نشاطها ( SIGMAالحوكمة واإلدارة )

في تقديم المشورة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بشأن إصالحات السياسة العامة المختلفة وتطوير عالقات 

في  على خبراء من اإلدارات العامة الوطنية SIGMAطويلة األمد مع العديد من الشركاء داخل الدولة. تعتمد 

االتحاد األوروبي وتوفر دعًما من الممارس إلى الممارس ضمن مشروعات تتسم بقدر كبير من المرونة من 

حيث التصميم والتنفيذ. كما أنها تدعم وتكمل في كثير من األحيان أدوات بناء مؤسسات االتحاد األوروبي 

 األخرى.

اإلدارات في البلدان الشريكة ( SIGMA)دعم تحسين الحوكمة واإلدارة مبادرة ، ساعدت 2021خالل عام 

على أولويات متفق عليها بشكل  كل بلد على حدةعلى االستجابة بفعالية وكفاءة لألزمة. كما أنها تعمل مع 

 .202234حتى يونيوالشريكة، للفترةالممتدة لعديد من البلدان المتوسطية تم تحديدها، بالنسبة لمتبادل، والتي

 

 :تصالجهة اال

 

 SIGMA+ :33 (0 )1 45 24 82 00مكتب 

sigmaweb@oecd.org 

 

 35تايكس

 

 توفرإنها أداة مدفوعة بالطلب . 36ة وتبادل المعلومات للمفوضية األوروبيةالتقنيلمساعدة اأداة تُعد تايكسبمثابة 

ودعم السياسات من الخبراء في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى البلدان بين النظراء ة التقنيالمساعدة 

التي تغطيها سياسة الجوار االختصاصات أمور أخرى، كل تلك  إضافة إلىتايكس، اختصاصغطي ويالمستفيدة.

تستهدف المساعدة واألوروبية )الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس(. 

                                                 
34 ./http://www.sigmaweb.org/countries 
 مع المستفيدين المحليين في دول الجوار الجنوبيحاليًا ال تتعامل تايكس. 35
36 .http://taiex.ec.europa.eu 

https://www.matchup-project.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
mailto:sigmaweb@oecd.org
http://www.sigmaweb.org/countries/
http://taiex.ec.europa.eu/
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وفر األنواع التالية من األنشطة: الزيارات الدراسية، وبعثات وغيرها من المجاالت.وتاإلدارات العامة ةالتقني

 المستفيدين(. العديد منأو ستفيد وحيد سواء بمالخبراء، وورش العمل )

 

نموذج الطلب: 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/applicationform/

home 

 

 تصال:جهة اال

enlargement/tenders/taiex_ar-https://ec.europa.eu/neighbourhood 

 

 التوأمة
 

التوأمة عبارة عن منصة مدفوعة بالسياسات تدعم التعاون المنتظم والمتعمق بين اإلدارات العامة في الدول 

األوروبية )الجزائر األعضاء في االتحاد األوروبي والدول الشريكة، بما في ذلك تلك التي تغطيها سياسة الجوار 

 بين النظراءومصر وإسرائيل واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس(. تم تكليف المنصة بتوفير الدعم 

تحسين قدرات  من التوأمة في هدف الرئيسيويتمثل اللالنتقال والتنفيذ واإلنفاذ لتشريعات االتحاد األوروبي. 

كونها في في حال في البرنامج فقط  سلطات المحلية واإلقليميةاليمكن أن تشارك و. 37إدارات البلدان الشريكة

 .38وضع الهيئة المكلفة

 

 دعوات لتقديم مقترحات ودعم للمتقدمين:

-technical-and-enlargement/funding-https://ec.europa.eu/neighbourhood

expertise_ar-eu-rwardfo-moving-years-25-assistance/taiex/taiex 

 

 تصال:جهة اال

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-

assistance/twinning_en 

TWINNING@ec.europa.eu-NEAR 

  

                                                 
37 .assistance/twinning_en-technical-and-enlargement/funding-https://ec.europa.eu/neighbourhood 
enlargement/system/files/2020-https://ec.europa.eu/neighbourhood-دليل التوأمة لمزيد من التفاصيل، راجع . 38

twinning_manual_2017_update_2020.pdf/09 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/applicationform/home
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/#/applicationform/home
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_ar
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex/taiex-25-years-moving-forward-eu-expertise_ar
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex/taiex-25-years-moving-forward-eu-expertise_ar
mailto:NEAR-TWINNING@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/twinning_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-09/twinning_manual_2017_update_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-09/twinning_manual_2017_update_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-09/twinning_manual_2017_update_2020.pdf
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 . التمويل من خالل بنك االستثمار األوروبي3

 

 

 على المؤسسةعامة نظرة 
 

( على البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية، ويساهم في تنمية القطاع EIBيركز بنك االستثمار األوروبي )

االقتصاديين والمهندسين  خبرةودرايةيقدم بنك االستثمار األوروبي وويدعم اإلجراءات المناخية.  ،الخاص

فيما يتعلق بالمساعدة المالية، يقدم بنك االستثمار وللمساعدة في تطوير وتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع. 

، 2020في عام و. مزيدًا من التطّورلمشاريع المدعومةلكي تحقق ااألوروبي قروًضا بأسعار فائدة تنافسية ومنًحا 

مليار يورو لدعم  70مليارات يورو وخصص  5االقتراض بمقدار لتصريحبازاد بنك االستثمار األوروبي 

 .39االستثمار في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم

 

 سياق السياسة وأهدافها
 

ط في في البلدان الشريكة في جنوب البحر األبيض المتوسيعملبنكاالستثماراألوروبيبشكألساسي

. لذييهدفإلىتطويرالقطاعينالعاموالخاصاإلقراضالخارجيلالتحاداألوروبي،واإطاروالية

مشروع بقيمة موقّعة تبلغ  800بنك االستثمار األوروبي بتمويل ما يقرب من  منذبدايةعملياتهفيالمنطقة،قامو

مليار  1.79مشروًعا بقيمة  21وحده، دعم بنك االستثمار األوروبي  2019في عام و. 40مليار يورو 41،256

 تألف وظيفة، وتحسن النقل العام، وحصل 83المشاريع، تم الحفاظ على أكثر من بفضل هذه ويورو في المنطقة. 

ألف شخص على خدمات الصرف الصحي  680ما يقرب من ربع مليون أسرة على الكهرباء النظيفة، وحصل 

دعًما طارئًا للمنطقة من أجل 19-كوفيد طوال جائحة. عالوة على ذلك، قدم بنك االستثمار األوروبي41المحسنة

 دعم تعافي اقتصاداتها بشكل أسرع.

 

 42دوات الدعم المتاحة
 

 والخدمات االستشارية لممثلي القطاعين العام والخاص. والدمجيقدم بنك االستثمار األوروبي خدمات اإلقراض 

٪ من إجمالي التزامه 90يعتبر اإلقراض إلى حد بعيد النشاط الرئيسي لبنك االستثمار األوروبي، ويتكون من و

في الوقت نفسه، يظل بنك االستثمار األوروبي ملتزًما بالدعم المالي للمشاريع االستثمارية التي و. 43ليالما

من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك السلطات المحلية واإلقليمية.  والمروجونيقدمها شركاء آخرون 

يوفر بنك االستثمار والقروض التي قد تكون فردية ومتعددة القطاعات ومتعددة المكونات.  علىوينعكس ذلك 

                                                 
39 .authorization.htm-borrowing-increases-eib-35-2020-https://www.eib.org/en/investor_relations/press/2020/fi 
40 .

https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=des

c&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=19

.region=true&orCountries=true&orSectors=trueloanPartYearTo=2021&countries.region=5&orCountries&59 
41 .https://www.eib.org/en/projects/regions/med/index.htm 
ي . يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الحصول على التمويل من خالل برنامجين مخصصين: تسهيل رأس المال المخاطر للجوار الجنوب42

وبرنامج االتحاد األوروبي للتجارة والقدرة التنافسية في مصر واألردن والمغرب وتونس. للمزيد: 

partnerships/index.htm#mandates-https://www.eib.org/en/products/mandates 
43 .bank_en-investment-bodies/european-eu/institutions-union/about-ropeanhttps://europa.eu/eu 

https://www.eib.org/en/investor_relations/press/2020/fi-2020-35-eib-increases-borrowing-authorization.htm
https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=1959&loanPartYearTo=2021&countries.region=5&orCountries.region=true&orCountries=true&orSectors=true
https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=1959&loanPartYearTo=2021&countries.region=5&orCountries.region=true&orCountries=true&orSectors=true
https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=1959&loanPartYearTo=2021&countries.region=5&orCountries.region=true&orCountries=true&orSectors=true
https://www.eib.org/en/projects/regions/med/index.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/index.htm#mandates
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_en
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األوروبي أيًضا ضمانات )تمويل تجاري( ومشاركة في رأس المال )صناديق االستثمار( لتلبية جميع توقعات 

 العميل والشريك.

 

 للمقاوالتنية واإلقليمية والمحلية وكذلك بالنسبة لالستثمارات في القطاع العام، يمكن اإلقراض للسلطات الوط

يمكن تقديم القروض إما بشكل مباشر إلى السلطة المختصة أو بشكل غير مباشر كخط وأو المؤسسات العامة. 

ائتمان يوجهه بنك االستثمار األوروبي إلى الهيئات المحلية واإلقليمية لالستثمار في البنية التحتية، على سبيل 

أن تعكس جميع القروض أولويات  يجبكما ،مع وزارة وطنية أو مؤسسة مالية وسيطة محليةالمثال بالشراكة 

 االتحاد األوروبي وبنك االستثمار األوروبي.

 

 44مبادرة المرونة االقتصادية

 

مشروًعا في الجوار  60مليار يورو في أكثر من  5.65، تم استثمار 2016في عام  هذه المبادرة منذ إطالق

ضافة إلى غرب البلقان( من أجل مساعدة البلدان في المنطقة التي تواجه تحديات مثل الركود الجنوبي )باإل

من المفوضية  المقدّم بفضل التمويلواالقتصادي والتهجير القسري واألزمات السياسية. أو الطبيعة البيئية. 

 ةدمجمصناديق الالوالقروض  توفيراألوروبية والدول األعضاء في االتحاد األوروبي والشركاء اآلخرين، يتم 

 القطاعين العام والخاص. واألدوات المالية األخرى لكال

 

 45(NIPمنصة االستثمار في الجوار )
 

مرفق يجمع بين األدوات المالية لالتحاد  بمثابة)مرفق استثمار الجوار سابقًا( تعد منصة االستثمار في الجوار 

األوروبي ومساهمات المنح والموارد العامة والخاصة األخرى )مثل األسهم والقروض( من أجل تقديم مساعدة 

 ة.التقنيمالية إضافية إلى جانب المساعدة 

 

 يدعم برنامج التنفيذ الوطني المبادرات التي تندرج تحت األهداف التالية:و

 

بط أكثر استدامة بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول الجوار في مجال الطاقة تطوير روا •

والنقل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين أمن الطاقة من خالل تنويع 

 إمدادات الطاقة؛

 إدارة تغير المناخ واألخطار التي تهدد البيئة. •

، من خالل دعم الشركات الصغيرة بالمحلياتخلق نمو مستدام وذكي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية  •

 والمتوسطة والقطاع االجتماعي.

 

بنك االستثمار  لىالتقدمبطلبإيمكن للسلطات العامة من البلدان الشريكة في جنوب البحر األبيض المتوسط 

 مليون يورو. 25األوروبي للحصول على قروض إما أعلى أو أقل من عتبة 

 

دليل التقدم للحصول على قرض: 

https://www.eib.org/en/projects/cycle/applying_loan/index.htm 

                                                 
44 .partnerships/eri/index.htm-https://www.eib.org/en/products/mandates 
45 .partnerships/nip/index.htm-https://www.eib.org/en/products/mandates 

https://www.eib.org/en/projects/cycle/applying_loan/index.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/eri/index.htm
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/nip/index.htm
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 https://www.eib.org/en/infocentre/faq/index.htmالمتداولة: األسئلة 

 

 :تصالجهة اال

 

 يجب على السلطات العامة الراغبة في الحصول على قرض من بنك االستثمار األوروبي االتصال بـ:

 مليون يورو 25ر األوروبي للحصول على قروض تزيد عن المكاتب المحلية لبنك االستثما• 

https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/index.htm 

 يون يورومل 25ن لبنك االستثمار األوروبي للحصول على قروض تقل عن ومحليالشركاء ال• 

https://www.eib.org/intermediarieslist/search/index 

 form.htm-https://www.eib.org/en/infocentre/contactمكتب المعلومات: 

 

 (GCFF)مرفق التمويل الُميَسَّر العالمي

 

من قبل األمم المتحدة والبنك اإلسالمي  2016طلق في عام جهد دولي أُ  بمثابةالصندوق األخضر للمناخ يُعتبر 

يعتبر البنك وتداعيات أزمة الالجئين.  للتنمية والبنك الدولي لتقديم المساعدة لألردن ولبنان في التعامل مع

لقرار في اللجنة التوجيهية صانعينلاألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وبنك االستثمار األوروبي مراقبين غير 

للصندوق األخضر للمناخ واالتحاد األوروبي إلى جانب أربعة دول )الدنمارك وألمانيا وهولندا والسويد( 

 لبرنامج.وخمسة دول أخرى مانحة ل

 

دوالًرا أمريكيًا إلى لبنان في شكل تمويل ميّسر ألربعة  154.6، تم تقديم 2020اعتباًرا من منتصف عام 

، في المحليات: الطرق والتوظيف، والنقل العام في بيروت الكبرى، وبرنامج االستثمار ، وهيمشاريع

ريكي في شكل تمويل ميّسر لتنفيذ مليون دوالر أم 393حصل األردن بدوره على وقد والمرونة الصحية. 

ألردن لاألول السياسة التنموية ثمانية مشاريع: الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين، قرض

 قرضوالتكنولوجيا والوظائف، عين غزال للمياه العادمة،  ،للنمو العادل وخلق فرص العمل، األردن للشباب

، مياه الصرف الصحي بغرب إربد في األردن، للطاقة البرامجية والمياهألردن السياسة التنمويةالثانيل

 الطوارئ الصحية في األردن، وبرنامج إصالح التعليم في األردن.

 

لمعرفة ،وغير مباشر من األموال التي تُمنح للحكومات المركزية بشكلالسلطات المحلية واإلقليمية تستفيد 

 .https://globalcff.org/application/ المزيد حول عملية التقديم، راجع: 

 

 ؛https://globalcff.org/انظر أيضا: 

-Report_19-content/uploads/2020/11/GCFF_Annual-https://globalcff.org/wp

FINAL_DIGITAL_Singlepgs.pdf_20 

 

  

https://www.eib.org/en/infocentre/faq/index.htm
https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/index.htm
https://www.eib.org/intermediarieslist/search/index
https://www.eib.org/en/infocentre/contact-form.htm
https://globalcff.org/application
https://globalcff.org/application
https://globalcff.org/
https://globalcff.org/wp-content/uploads/2020/11/GCFF_Annual-Report_19-20_FINAL_DIGITAL_Singlepgs.pdf
https://globalcff.org/wp-content/uploads/2020/11/GCFF_Annual-Report_19-20_FINAL_DIGITAL_Singlepgs.pdf
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 . التمويل من خالل البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير4
 

 

 ةنظرة عامة على المؤسس
 

( في أوائل التسعينيات من القرن الماضي لدعم EBRDتم إنشاء البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )

الشيوعية  تهااالنهيار الواسع ألنظمتنمية اقتصادات السوق في دول وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى بعد 

منذ ذلك الحين، كان البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية هو الفاعل الرئيسي في المنطقة و. على التوالي

تم تعزيز التغييرات المرتبطة ليس فقط بالتحول االقتصادي، ولكن أيًضا بالتغيرات البيئية والمجتمعية، حيث ل

تتكون قائمة المساهمين في البنك األوروبي إلعادة و. 46مشروع 6000ياًرا في أكثر من مل 150ر حوالي ااستثم

 .47دولة باإلضافة إلى االتحاد األوروبي وبنك االستثمار األوروبي 69اإلعمار والتنمية من 

 

مصر اقتصادات من بين البلدان المعنية بهذا التقرير:  ستيدعم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

 2020في عام و. 48لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة - 2017واألردن والمغرب وتونس، واعتباًرا من عام 

 - 2019عام  عنمليار يورو  1.8من  بزيادة أكثرمليار يورو في المنطقة،  2.1أكثر من  البنك وحده، استثمر

ة )بما التقنييأتي هذا على رأس المساعدة وقطاعي الطاقة والبنية التحتية.  2020٪ من استثمارات 35 وشملت

في ذلك حوار السياسات وبناء القدرات( التي يقدمها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ويمولها مختلف 

 .والجهات المعنيةالمانحين 

 

 سياق السياسة وأهدافها
 

ات في البلدان المتوسطية الشريكة ينصب تركيز البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية على جعل االقتصاد

تماشياً مع استراتيجية التحول وأكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز توسع القطاع الخاص، وتعزيز التكامل اإلقليمي. 

، يساعد البنك في بناء اقتصادات صديقة للبيئة 2025-2021( المعتمدة حديثًا GETلالقتصاد األخضر )

الجديد، سيزيد البنك األوروبي إلعادة التحول لالقتصاد األخضر نهج ومنخفضة الكربون ومرنة. من خالل 

. ويهدف أيًضا 2025٪ من حجم أعماله السنوي بحلول عام 50اإلعمار والتنمية التمويل األخضر إلى أكثر من 

مليون طن خالل فترة  25إلى الوصول إلى صافي تخفيضات سنوية النبعاثات غازات الدفيئة بما ال يقل عن 

خمس سنوات. عالوة على ذلك، يعتبر اإلدماج االقتصادي، وفتح الفرص االقتصادية أمام الفئات االجتماعية ال

من خالل نموذج والمحرومة من الخدمات، جزًءا ال يتجزأ من تحقيق االنتقال نحو اقتصادات السوق المستدامة. 

عناصر اإلدماج بإدراجيقوم البنك ، تنميةالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والالذي يقدمه قطاع الخاصإدماجال

 لصالح تدريبالالوظائف و نحومباشرة في استثماراته في جميع القطاعات والمناطق، مما يخلق مسارات 

 توفير الخدمات األساسية للجميع. بهدفمع مواجهة التحديات  القرىالشباب والنساء وسكان 

 

                                                 
46 .ebrd.html-the-of-e/historyar-we-https://www.ebrd.com/who 
47 .governors.html-of-board-and-https://www.ebrd.com/shareholders 
المحتمل لوالية البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في من المتوقع أن يتخذ مجلس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية قراًرا بشأن التمديد . 48

 .2022في ربيع عام  2022-2017الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ما بعد الفترة التي تمت الموافقة عليها مبدئيًا للفترة 

https://www.ebrd.com/who-we-are/history-of-the-ebrd.html
https://www.ebrd.com/shareholders-and-board-of-governors.html
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والتجاري وهو معروف بمشاركته في إصالحات  التقنييتخصص البنك في توفير االستثمارات المالية والدعم و

تمتد المنتجات المالية من القروض )المباشرة أو من خالل الوسطاء الماليين( إلى والسياسات رفيعة المستوى. 

 االستثمارات في األسهم والضمانات لتعزيز التجارة.

 

 لمتاحةأدوات الدعم ا
 

ضمن مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، تعد الهيئات المحلية من 

( MEI)واإلقليمية في البلدان المتوسطية الشريكة مستفيدًا رئيسيًا من قروض ومنح البنية التحتية البلدية والبيئية 

البنية التحتية . تدعم استراتيجية 49ومنح االستثمار( التقنياون للبنك الموجهة نحو القطاعات )أموال منح التع

لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الحكومات المحلية والمرافق البلدية التي يتخذها االبلدية والبيئية 

تقديم الخدمات األساسية من خالل االستثمارات في البنية التحتية  من أجلوالمشغلين من القطاع الخاص 

المستدامة، وال سيما في المياه ومياه الصرف الصحي، والنقل العام، والطرق الحضرية وإنارة الشوارع، وإدارة 

تعد شراكة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والنفايات الصلبة، وتدفئة المناطق، وكفاءة الطاقة في المباني. 

الممولة من  التقنيتعمل منح التعاون والبنك.  والتنمية مع الجهات المانحة عنصًرا حاسًما في نموذج أعمال

إلعداد المشاريع وتنفيذها وكذلك بناء القدرات ومبادرات اإلصالح.  الرفيعةالجهات المانحة على تعزيز المعايير 

في بعض األسواق، يقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أيًضا بتعبئة التمويل المشترك من الجهات و

رة لمعالجة قيود القدرة على تحمل التكاليف من في شكل منح استثمارية أو غيرها من األدوات الميسّ المانحة 

 خالل تقليل الحاجة إلى زيادة التعريفات على نطاق واسع و / أو تحقيق معايير االتحاد األوروبي بسرعة أكبر.

 

ي لن تكون قادرة على االستثمار في في إطار مبادرة األعمال الصغيرة، يدعم البنك الشركات الصغيرة التو

نظًرا ألن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤثر بشكل كبير على وتوسيع الخدمات أو المنتجات بمفردها. 

في العديد من هذه  ةمهم جهات معنيةاالقتصادات المحلية واإلقليمية، فإن السلطات المحلية واإلقليمية هي 

 يدًا مباشًرا.اإلجراءات، ولكنها ليست مستف

 

وبالمثل، فإن برنامج مركز التمويل ونقل التكنولوجيا لتغير المناخ التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

(FINTECC والذي يدعم نقل تكنولوجيا المناخ في شركات القطاع الخاص في مصر واألردن ولبنان ،)

، له تأثير مباشر على المدن والمناطق التي يوجد التقنيم والمغرب وتونس من خالل المنح االستثمارية والدع

ضمن برنامج يقدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية . باإلضافة إلى ذلك، 50بها عمالء الشركات

FINTECC  بدعم من الحكومة الكورية( الدعم للوكالة الوطنية المغربية لكفاءة الطاقة )الوكالة الوطنية(

( والعالمات ذات الصلة، وهو MEPSداء الطاقة )ألءة الطاقة( في إدخال معايير الحد األدنى المغربية لكفا

 القادمة.عاًما 20-15٪ في استهالك الكهرباء في الدولة على مدى 8جهد متوقع لتحقيق وفورات صافية بنسبة 

 

 51برنامج المدن الخضراء

 

( للمدن الخضراء الذي EBRDاإلعمار والتنمية )تم إطالق البرنامج الرائد للبنك األوروبي إلعادة 

ميزانية قدرها وتعد . 2016يدعم على وجه التحديد المناخ الحضري والمساعي الصديقة للبيئة في عام 

                                                 
49 .-infrastructure/mei-environmental-and-topics/municipal-and-do/sectors-we-https://www.ebrd.com/what

overview.html 
50 .https://fintecc.ebrd.com/region/semed.html 
51 . 

https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/municipal-and-environmental-infrastructure/mei-overview.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/municipal-and-environmental-infrastructure/mei-overview.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/municipal-and-environmental-infrastructure/mei-overview.html
https://fintecc.ebrd.com/region/semed.html
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بنية المشاريع ة ولكن أيًضا التقنيمليارات يورومناسبة تماًما لتمويل ليس فقط مشاريع البنية التحتية  3

ومياه ( المياه 3( النفايات الصلبة؛ )2( النقل الحضري؛ )1: )ما يخصفيلثمن باهظة اوكبيرة التحتية ال

( تخطيط األراضي والمساحات الخضراء والتنوع 5( الطاقة والمباني؛ )4؛ )الصرف الصحي

يتكون و( التمويل. 7و ) ةكمو( الح6البيولوجي؛ فضال عن مجاالت السياسة المشتركة بين القطاعات: )

( GCAPs( خطط عمل المدينة الخضراء )1مكونات مختلفة: ) ثالثضراء من برنامج المدن الخ

المستدام في البنية التحتية حيث يتم تأمين  واالستثمار( 2يتم إعداد تشخيصات محلية محددة؛ ) حيث

تتمثل األهداف ولتنفيذ المشروع.  التقني( وبناء القدرات الذي يوفر الدعم 3تكاليف محددة للمشروع؛ )

الرئيسية للبرنامج في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي المحلي، وتمكين إجراءات التخفيف من 

جميع المدن وتعتبر لسياسات الخضراء للمواطنين المحليين. شموالحدة المناخ والتكيف معه، ولضمان 

نسمة يمكن أن تكون  50000انها نسمة )المدن التي يبلغ عدد سك 100000التي ال يقل عدد سكانها عن 

مؤهلة في حاالت خاصة( من مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين مؤهلة لالنضمام إلى 

 31اعتباًرا من و. (GCAPsخطط عمل المدينة الخضراء )الشبكة إذا كانت على استعداد إلجراء 

سادس من أكتوبر، والقاهرة، ، تشارك أربع مدن من المنطقة في البرنامج: مدينة ال2021أغسطس 

التي كانت أول مدينة من المنطقة و، أما بالنسبة لألخيرة. 52واإلسكندرية في مصر، وعمان في األردن

في مايو الخاصة بها  (GCAPعمل المدينة الخضراء ) ةخطتم إطالق فلقد تنضم إلى البرنامج، 
532021. 

 

والبيئة التابعة للبنك األوروبي إلعادة  أمثلة على مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبلديات

 اإلعمار والتنمية قيد التوقيع و / أو التطوير و / أو المراجعة:

 
من البنك األوروبي إلعادة : تحسين خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم المصرية، بدعم مصر •

مليون يورو من االتحاد األوروبي، وقرض  38ومنحة قدرها  ،يورو 186استثمار قدره باإلعمار والتنمية 

الهدف من المشروع هو بناء محطات جديدة لمعالجة مياه ، ومليون يورو من بنك االستثمار األوروبي 172

الصرف الصحي، وتوسيع وإعادة تأهيل بعض الوحدات القائمة، وتركيب أنابيب ومحطات ضخ جديدة 

المشروع جزء من ويُعد ماليين من سكان محافظة الفيوم.  3لمقدمة إلى لتحسين خدمات الصرف الصحي ا

جهد أوسع من قبل االتحاد األوروبي لدعم تنمية قطاع المياه في مصر. شاهد المزيد: 

-sanitation-first-bring-to-ebrd-helping-https://www.ebrd.com/news/2018/eu

egyptians.html-million-one-to-services. 

 

بفضل ن وذلك : توسيع وتحديث محطة نقل النفايات "الشاعر" في أمانة عمان الكبرى في األرداألردن •

مليون دوالر  3.5بي إلعادة اإلعمار والتنمية ومنحة بقيمة مليون يورو من البنك األورو 3.2قرض بقيمة 

أمريكي من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. باإلضافة إلى ذلك، 

مكنسة شوارع  25مليون يورو إلى عمان لشراء  3.0مليون يورو ومنحة بقيمة  3.0تم تقديم قرض بقيمة 

الهدف من المشروع هو تحسين نظام إدارة النفايات في البلدية، التي ،وتحويل النفايات لدعم أعمال محطة

تعرضت لضغوط إضافية بعد وصول الالجئين السوريين إلى األردن. شاهد المزيد: 

                                                 
52 .https://www.ebrdgreencities.com/eligibility 
53 .; 4021BB348D1F-8251-4332-A481-https://www.amman.jo/ar/resource/snews.aspx?id=A70B780F

https://amman.jo/site_doc/AmmanGreen2021.pdf 

https://www.ebrd.com/news/2018/eu-helping-ebrd-to-bring-first-sanitation-services-to-one-million-egyptians.html
https://www.ebrd.com/news/2018/eu-helping-ebrd-to-bring-first-sanitation-services-to-one-million-egyptians.html
https://www.ebrdgreencities.com/eligibility
https://www.amman.jo/ar/resource/snews.aspx?id=A70B780F-A481-4332-8251-4021BB348D1F
https://www.amman.jo/ar/resource/snews.aspx?id=A70B780F-A481-4332-8251-4021BB348D1F
https://amman.jo/site_doc/AmmanGreen2021.pdf
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-transfer-waste-ammans-expand-helps-https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd

.html-equipment-new-finances-and-station. 

 

تجمعاً  260و: توسيع محطة معالجة المياه التي توفر مياه الشرب لسكان ثالث مدن متوسطة الحجم المغرب •

المشروع جزء من برنامج استثماري للبنك ويعد قروياً في مناطق المغرب أزيالل وبن جرير وورزازات. 

مليون يورو موجه لتحسين الوصول إلى مياه الشرب في  65األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بقيمة 

clean-bring-onee-and-https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-المغرب. شاهد المزيد: 

lockdown.html-under-morocco-to-water 

 

 :تصالجهة اال

 

 +442073387168لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: ل مشروعحول ستفسارات لال

 https://www.ebrd.com/enquiry.htmlأو 

 

أو  +442073388539مشاريع البنية التحتية البلدية والبيئية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: 

infrastructure.html-environmental-and-https://www.ebrd.com/municipal 

 

 طرية للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير:الفرق القُ 

 tps://www.ebrd.com/egypt.htmlht: مصر •

 https://www.ebrd.com/jordan.html:األردن •

 https://www.ebrd.com/lebanon.html: لبنان •

 https://www.ebrd.com/tunisia.html: تونس •

 https://www.ebrd.com/morocco.html: المغرب •

 gaza.html-and-bank-https://www.ebrd.com/west: فلسطين •

  

https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-helps-expand-ammans-waste-transfer-station-and-finances-new-equipment-.html
https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-helps-expand-ammans-waste-transfer-station-and-finances-new-equipment-.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-onee-bring-clean-water-to-morocco-under-lockdown.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-onee-bring-clean-water-to-morocco-under-lockdown.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-onee-bring-clean-water-to-morocco-under-lockdown.html
https://www.ebrd.com/enquiry.html
https://www.ebrd.com/municipal-and-environmental-infrastructure.html
https://www.ebrd.com/egypt.html
https://www.ebrd.com/jordan.html
https://www.ebrd.com/lebanon.html
https://www.ebrd.com/tunisia.html
https://www.ebrd.com/morocco.html
https://www.ebrd.com/west-bank-and-gaza.html
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 أين تجد معلومات حول فرص التمويل الجديدة والقادمة؟. 5
 

 

من المفيد االحتفاظ بقائمة من مواقع الويب التي تنشر معلومات سيكون عند البحث عن فرص تمويل جديدة، 

على وسائل  ااإلخبارية و / أو متابعته ايعد االشتراك في نشراتهوعن الفرص القادمة على أسس منتظمة. 

 عي هو الطريقة األكثر فاعلية للبقاء على اطالع.التواصل االجتما

 

بشأن  الجديدلتلقي  لألقاليميمكن أن تكون الخطوة األولى هي االشتراك في النشرة اإلخبارية للجنة األوروبية 

 تحديثات السياسة ذات الصلة بالسلطات المحلية واإلقليمية باإلضافة إلى المنشورات واألحداث الجديدة: 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/enewsletter.aspx?utm_source=SharedLink&ut

m_medium=ShortURL&utm_campaign=newsletter- 

 

 فود االتحاد األوروبي:و

 

 https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_enالجزائر •

 tions/algeria/area/contacts_enhttps://eeas.europa.eu/delegaاالتصال: جهة 

 https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_enمصر •

 https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/area/contacts_arنقطة االتصال: جهة 

 https://eeas.europa.eu/delegations/israel_enإسرائيل •

 https://eeas.europa.eu/delegations/israel/area/contacts_enاالتصال:  جهة

 https://eeas.europa.eu/delegations/jordan_enاألردن •

 https://eeas.europa.eu/delegations/jordan/area/contacts_arاالتصال:  جهة

 https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon_enلبنان •

 https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/area/contacts_enاالتصال:  جهة

 https://eeas.europa.eu/delegations/libya_enليبيا •

 https://eeas.europa.eu/delegations/libya/area/contacts_enاالتصال:  جهة

 https://eeas.europa.eu/delegations/mauritania_enموريتانيا •

 https://eeas.europa.eu/delegations/mauritania/area/contacts_enاالتصال: جهة

 https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_enالمغرب •

 https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/area/contacts_enاالتصال:  جهة

palestinian-occupied-https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-فلسطين •

strip_ar-gaza-and-bank-west-territory 

palestinian-occupied-https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-االتصال: جهة 

strip/area/contacts_en-gaza-and-bank-west-territory 

 .europa.eu/delegations/syria_enhttps://eeasسوريا •

 https://eeas.europa.eu/delegations/syria/area/contacts_enاالتصال:  جهة

 uropa.eu/delegations/tunisia_enhttps://eeas.eتونس •

 https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/area/contacts_enاالتصال:  جهة

 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/enewsletter.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=newsletter-
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/enewsletter.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=newsletter-
https://eeas.europa.eu/delegations/algeria_en
https://eeas.europa.eu/delegations/algeria/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en
https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/area/contacts_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/israel_en
https://eeas.europa.eu/delegations/israel/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan/area/contacts_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon_en
https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/libya_en
https://eeas.europa.eu/delegations/libya/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/mauritania_en
https://eeas.europa.eu/delegations/mauritania/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco_en
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip_ar
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/syria_en
https://eeas.europa.eu/delegations/syria/area/contacts_en
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia_en
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/area/contacts_en
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 الشرق األوسط وشمال إفريقيا -الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية 

 

 mena_en-africa-north-east-https://eeas.europa.eu/regions/middle: المعلوماتمزيد من ل

 

 بوابة دول الجوار األوروبي

 

 الجوار األوروبي. بياناتجزء من برنامج 

 https://euneighbours.eu/en: مزيد من المعلوماتل

 

 ARLEM -الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

 

الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية هي منتدى سياسي للجماعات المحلية اإلقليمية من االتحاد األوروبي 

يتم توفير المرافق والموارد البشرية ألمانة الجمعية اإلقليمية والمحلية ووالبلدان المتوسطية الشريكة له. 

 .لألقاليماألورومتوسطية من قبل اللجنة األوروبية 

 work/Pages/ARLEM.aspx-https://cor.europa.eu/en/our: مزيد من المعلوماتل

 

 (PLATFORMA) منصةال

 

 ائتالف من الحكومات المحلية واإلقليمية وجمعياتها الناشطة في مجال التعاون اإلنمائي.

 dev.eu-https://platforma: مزيد من المعلوماتل

 

 (CoMميثاق رؤساء البلديات )

 

المفوضية األوروبية  - 2008التي تم تبنيها في عام  - 2020دفعت حزمة االتحاد األوروبي للمناخ والطاقة لعام 

( EEالطاقة )كفاءة االستدامةوإلى تأييد ودعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية واإلقليمية في تنفيذ سياسات 

حركة  بمثابة (CoM) رؤساء البلدياتميثاق ويعد (. CoM) رؤساء البلدياتمن خالل إطالق مبادرة ميثاق 

فريدة من نوعها من القاعدة إلى القمة تركز على تعزيز الجهود الوطنية األوسع في الحد من ثاني أكسيد 

عدد كبير من المشاريع المحلية واإلقليمية للتخفيف من تغير المناخ واالستثمارات  وقد انبثق عنهالكربون، 

ال يقدم تموياًل مباشًرا للسلطات المحلية واإلقليمية الموقعة، (CoM) رؤساء البلدياتثاق ميأن  ،وحيثالخضراء

 .الميثاقالتي ينظمها  للنظراءالمخصصة  54يمكن لهذه األخيرة المشاركة في برامج التعلم والتوأمةف

 https://www.eumayors.euمزيد من المعلومات: 

 

 

 وتلميحاتنصائح 

 

 اصل مع السلطات المحلية واإلقليمية المذكورة في الكتيب أو على مواقع البرنامج كمشاركين في تو

 المشاريع المنفذة بنجاح للتعرف على تجاربهم في كل من التقدم بطلب للحصول على المشاريع وتنفيذها؛

                                                 
54 .20_en-jan-2021-programme-learning-peer-mayors-covenant-eu-https://ec.europa.eu/info/news/launch 

https://eeas.europa.eu/regions/middle-east-north-africa-mena_en
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/ARLEM.aspx
https://platforma-dev.eu/
https://www.eumayors.eu/
https://ec.europa.eu/info/news/launch-eu-covenant-mayors-peer-learning-programme-2021-jan-20_en
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  وال تتردد في االتصال بمفوضية االتحاد األوروبي االتصال  ةجهاستفد من المساعدة التي تقدمها

 ؛55المحلية للحصول على المعلومات والمساعدة

 ووفود االتحاد األوروبي، وفرق إدارة اللجنة األوروبية لألقاليمنظمها تلمشاركة في األحداث التي ا ،

الوساطة، والدورات التدريبية،  وفعاليات، المعلوماتالبرامج الفردية، والمؤسسات األخرى، مثل: أيام 

 أمور أخرى؛ إضافة إلى

  بعناية. التأهلاقرأ معايير 

  في الوصول إلى الشركاء المحتملين. سبّاقًاكن 

                                                 
حول "عمل وفود االتحاد األوروبي مع الحكومات المحلية واإلقليمية من أجل  (ORMAPLATFالمنصة) انظر، على سبيل المثال دراسة أجرتها. 55

regional-and-local-with-delegations-EU-of-work-content/uploads/2021/02/The-dev.eu/wp-https://platforma-التنمية" 

EN.pdf-development-for-governments 

https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2021/02/The-work-of-EU-delegations-with-local-and-regional-governments-for-development-EN.pdf
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2021/02/The-work-of-EU-delegations-with-local-and-regional-governments-for-development-EN.pdf
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2021/02/The-work-of-EU-delegations-with-local-and-regional-governments-for-development-EN.pdf
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