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  مقدمة

 الوطنية الفرعية  السلطاتاألول القسم يحددحيث ، للھيكل التالي تقرير وفقاھذا ال تم تحريرلقد 
 تلك  االتحاد األوروبي لھاينبغي أن يخصصالتي البحر األبيض المتوسط   وشرق جنوببدول

شرق و جنوب دول من دولةكل  الثاني القسم يتناولوبالمقابل  .االعتمادات المالية والبرامج
خالله السلطات المحلية تعمل من  الذي المؤسساتيطار اإل مع دراسة، البحر األبيض المتوسط

 يصفو. كل دولة على حدةتنمية  ةإمكانيب  خاصترتبط بوجه القطاعات التي وتحديدواإلقليمية 
والتي  ةاالتحاد األوروبي السابق تجربة منالمستخلصة  أھم الدروس بإيجاز بعض القسم الثالث

 جنوب بدول السلطات المحلية اإلقليمية التي يمولھا على مستوى لبرامجا تنفيذ من خالل اكتسبھا
كيف يمكن للسلطات المحلية إلى القسم الرابع  يتطرقفي حين ، شرق البحر األبيض المتوسطو

المالية   االتحاد األوروبيمساعدات  علىفرص حصولھا نيتحس المنطقة دولب واإلقليمية
 في تنفيذ برامج تنمية األخرى الدولتجربة  لىإ استنادا وصياتالتم عدد من يقدتم تو .وبرامجه

 دولة من دولفي كل القائمة الظروف الخاصة  إلىأيضا استنادا ، ةيمالسلطات المحلية واإلقلي
  .وسطشرق المتجنوب و
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المساعدات المالية المخصصة من قبل االتحاد األوروبي   .1
  المتوسط وشرقللسلطات المحلية واإلقليمية بدول جنوب

  جنوببدول الوطنية الفرعية المتاحة للسلطات االتحاد األوروبي االعتمادات المالية وبرامجالقسم ھذا  يحدد
 التعاون الخارجي في  الماليةاألدوات من نوعين االتحاد األوروبي ويستخدم .البحر األبيض المتوسط وشرق

مع المتعدد األطراف للتعاون الثنائي ووتستخدم ، جغرافيةال دواتاأل وھ ولالنوع األ. مع الدول األخرى
المتعدد األطراف، للتعاون الثنائي و، وتستخدم يةاتموضوعال دواتاألوھو  النوع الثاني . المعنيةالدول /الدولة
  .الجغرافية األدوات مقارنة مع تلك التي تغطيھا  الدول من أكبرمجموعة تغطي إال أنھا

لطات المحلية واإلقليمية بدول جنوب وشرق األدوات الجغرافية المتاحة للس .1-1
  المتوسط

  
  )منطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط ()CBC(لحدود ل العابربرنامج التعاون 

  
 والدول الشريكة األعضاء في االتحاد األوروبي بين الدول لحدودل العابرمشاريع التعاون  CBC برنامج يدعم
أربعة  في CBCبرنامج  استراتيجية وتتلخص. 1التحاد األوروبيل) بحريةلالبرية وا( الحدود الخارجية بامتداد
  :رئيسية ھي أھداف

  
 ؛المناطق الحدودية فيتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية  •
 ؛مواجھة التحديات المشتركة •
 فعالة؛و آمنة حدود ضمان •
 .بينھم فيما التعاون على الناس تشجيع •

  
وشرق  جنوب في دولطبق ت الو ،فقط) EaP( يةالشرقشراكة ال بالتزامن مع الحدود البرية ذ برامجيتنفيتم 

  المتوسط وشرقبجنو دول جميعل يمكن المتوسطاألبيض  حوض البحرل برنامج واحد إذ يوجد، المتوسط
في  وتونس إيطالياتشترك ، وباإلضافة إلى ذلك. البحر األبيض المتوسطحوض  برنامج: ، وھو فيهالمشاركة
أمام السلطات المحلية مفتوحة بمثابة برامج  CBC برامجوتعتبر  2.لبحرل العابر وتونس إيطاليا برنامج

  .الحكومية والجھات الفاعلة غير واإلقليمية

                                                            
cross-enpi/cooperation-regional/neighbourhood/where/europeaid/eu.europa.ec://http-:  يوجد المزيد من التفاصيل على1 

htm.en_index/border  
  eu.italietunisie.www://http/ انظر 2 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm
http://www.italietunisie.eu/
http://www.italietunisie.eu/
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  حوض البحر األبيض المتوسط برنامج
: URLprogramme/eu.enpicbcmed.www://http 

 

  ة عامة حول البرنامج لمح
) ENP( األوروبية سياسة الجوار جزء ال يتجزأ من المتعدد األطراف تعتبر أشكال ھذا التعاون العابر للحدود

حيث  ،2013 و2007بين عامي ما  للفترة) ENPI - والشراكة  للجوار اآللية األوروبية( التمويلية اوأداتھ
الواقعة على   الشريكةوأقاليم الدول) EU( االتحاد األوروبي بين التعاون  تعزيزفي األساسي ھدفھايتلخص 
  .األبيض المتوسط  البحرضفاف طول

المؤھالت للدخول في ھذا ، مليون شخص 110 إقليما وحوالي 76، تمثل مشاركة دولة  أربع عشرةوتملك 
األراضي ، امالط، لبنان، األردن إسرائيل، إيطاليا،، اليونان، فرنسا، مصر، قبرص: ، وھيالبرنامج
  .وتونس سوريا، إسبانيا، البرتغال،  المحتلةالفلسطينية

 الدول المشاركة بالتعاون مع تم تحديدھاأولويات   أربعمن  يتكون إطارا استراتيجيا البرنامج اإلجرائي ويضع
  :وھي

 األقاليم؛ بوالنھوض التنمية االجتماعية واالقتصادية تعزيز .1
 ؛ المتوسطحوضوى على مست االستدامة البيئية تعزيز .2
 رؤوس األموال؛األشخاص والسلع و تنقل لضمان الظروف واألساليب أفضل تحقيق .3
 .الثقافي والحكم المحلي تشجيع الحوار .4

العام أو   سواء في المجال عابرة للحدود الكل الفاعلين المنضمين للشراكات المتوسطية إن الدعوة موجھة إلى
. على نطاق واسع اإلعالن عنھاتم  ، والتي العامةالدعوات  إطالق قابفي أعمقترحات  مشاريع تقديم لالخاص
، غير حكوميةال المنظمات السلطات المحلية واإلقليمية، المقصودين بھذه الدعوات ھم المستفيدين أنحيث 

 القطاعات العاملة في الجھات الخاصةمعاھد البحوث، وكذلك الجامعات و ،، وكاالت التنميةالمحليةالجمعيات 
  .برنامجال ستھدفھا ا التي

:  التالي الموقععلىالمستقبلية السابقة والحالية و، المشاريعالمعلومات حول آخر األخبار وتجدون 
news-projects/projects/eu.picbcmeden.www://http.   

  المناطق المؤھلة في دول جنوب وشرق المتوسط

  الجزائر
تلمسان، عين تموشنت، وھران، مستغانم، الشلف، تيبسة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، 

  .رفاجيجل، سكيكدة، عنابة، الط
  

http://www.enpicbcmed.eu/programme
http://www.enpicbcmed.eu/projects/projects-news
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  مصر
، الدقھلية، دمياط، الشرقية، اإلسماعيلية، بور سعيد، شمال مرسى مطروح، اإلسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ

  .سيناء
  

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

  
  األردن
  .، مأدبا، الكرك، الطفيلة، العقبةءاقالبلأربد، 

  
  لبنان

  : اللبنانيةكامل األراضي
  . السملجبل لبنان، بيروت،

  
  ليبيا
وفاجين، سرت، أجدابيا، سس، زليتن، مصراتة، مط الخمس، الزاوية، العزيزية، طرابلس، ترونة، الخانقال

  .تح، الجبل األخضر، دامة، طبرقابنغازي، الف
  

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

  
  الفلسطينية السلطة

  كامل األراضي
  

  سوريا
  .ية، طرطوسالالذق

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

  دارةاإل
شرف ت، والدول المشاركة ممثلي من الرئيسية، صنع القرار بوصفھا ھيئة ،المشتركة تتألف لجنة المتابعة

التي تقع ،  المشتركةاإلدارة ھيئة  وتعتبر.المشاريع الموافقة على تمويلالبرنامج و وفعالية تنفيذ جودة ضمنتو
 تشكل ، وبذلكلبرنامجمالية لالو التنفيذيةدارة اإل ھي المسؤولة عن، )إيطاليا( سردينيابمنطقة الحكم الذاتي ب

 كما البرنامج،  قبل منھاتمويلوعليھا  تمت الموافقة بالنسبة للمشاريع التي نقطة االتصال الرئيسية ھذه الھيئة
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 اإلدارة ھيئة  أيضاالمشتركة األمانة الفنية دعمتو .المحتملة المشاريعب تعلق ت التيستفساراتباالأنھا ترحب 
تعزيز  في الوطنية نقاط االتصال  شبكة منبينما تسھم ،لياريغكا في قعيمكتب دولي  أيضاوھي ، المشتركة
 الحالية أو المشاريع السابقة استفسارات عن ةأي توجيهويجب  .المؤھلة المناطقفي  هنتائجالبرنامج و فرص

  .اھن

   سلطة اإلدارة المشتركة ببيانات االتصال
  لساردينييا منطقة الحكم الذاتي 

  Bacaredda ،184 عبر
  إيطاليا – كالياري 09127
  2482 606 070 39+: ھاتف
  359 400 070 39+: فاكس

   it.sardegna.oneregi@med.enpi:  البريد اإللكتروني
  

  الوطنية نقاط االتصال
 :الرابط ھذا على في كل دولة باإلضافة إلى نقاط االتصاليمكن العثور عليھا 

pdf.20120110164525_153_30/documenti/eu.enpicbcmed.www://http 
  

  

  CBCMEDمة البريدية لبرنامج القائ
  : الموقع التالي من خاللالنموذجھذا ، امأل CBCMED لبرنامج في القائمة البريدية لالشتراك

-list.4us.enpicbcmed://http
3afdfb5020=id&af0696f74050c1e5d4c6874ba=u?ubscribes/com.manage  

  المالية الموارد

  الصندوقيقدمھا، يورو  مليون173" حوض البحر األبيض المتوسطل" ENPI CBCبرنامج تبلغ ميزانية 
االتحاد األوروبي (" ميزانية االتحاد األوروبيل الھيئات األربعةو) ERDF( األوروبي للتنمية اإلقليمية

 الشركاء يجب على المائة، في حين  في90 إلى يصلحد أقصى ب مشاريعال يمكن تمويلو"). عالمي ريككش
 وفقا للمجاالتھذه األموال ويتم تخصيص . لتمويل المشتركمن قيمة ا المائة  في10 ما ال يقل عن توفير

  .1 رقم الجدول فيالمدرجة  ةالتخطيطي

mailto:enpi.med@regione.sardegna.it
http://www.enpicbcmed.eu/documenti/30_153_20120110164525.pdf
http://enpicbcmed.us4.list-manage.com/subscribe?u=ba6874c4d5e1c74050f0696af&id=5020afdfb3
http://enpicbcmed.us4.list-manage.com/subscribe?u=ba6874c4d5e1c74050f0696af&id=5020afdfb3
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  البحر األبيض المتوسطحوض  برنامجميزانية  مخصصات . 1الجدول 
 
 

  التدابير  األولويات
مخصصات الميزانية 

  باليورو
التنمية االجتماعية  تعزيز .1

 والنھوض واالقتصادية
 األقاليم؛ب

  

التنمية  في عملية والبحث البتكار ا دعم1.1
  األبيض المتوسط حوض البحرلدول  المحلية

لخلق ، االقتصادية  تعزيز المجموعات2.1
 حوض البحر كانيات دولإم بين االنسجام

 األبيض المتوسط
من  التخطيط اإلقليمي استراتيجيات  تقوية3.1
تعزيز التنمية و مختلف المستويات، دمج خالل

  االجتماعية، 

68.748.500  
  
40%   

على  االستدامة البيئية تعزيز .2
  مستوى حوض المتوسط

على  عوامل المؤثرةالحد من الوقاية و 1.2 
 للمساھمة الطاقة الطبيعية فعاليةتعزيز البيئة و

  المناخ التصدي لتغيرفي 

51.561.375  
  
30%   

الظروف  أفضل تحقيق .3
 تنقل لضمان واألساليب

رؤوس األشخاص والسلع و
  األموال

باعتبارھا  األقاليم بين الناس عملية تنقل دعم 1.3
  واالجتماعي واالقتصادي  الثقافيثراءلإل وسيلة

السلع  وأساليب تداول تحسين ظروف 2.3
  األقاليمرؤوس األموال بين و

17.187.125  
  
10%   

الثقافي  تشجيع الحوار .4
  واإلدارة المحلية

الكفاءة   والتدريب، وتبادلوالالتنقل  دعم 1.4
  شبابالمھنية لل

بكل أشكاله من أجل  اإلبداع الفني دعم 2.4
   المجتمعات تشجيع الحوار بين

 على المستوى عمليات إدارة الحكم تحسين 3.4
  المحلي

34.374.250  
  
20%   

 
    

 39 ،األولى لألولوية أموال االتحاد األوروبى فى المائة من 29 تخصيص 2012 سبتمبر/ أيلولحتى شھر تم 
ةالمائة بالنسبة لأل  في18، وولوية الثالثةالمائة لأل  في6، الثانية ولويةالمائة لأل فى ة الرابع مو3.ولوي تم   ل دي  بع

  . 2020 -2013  بين عامي مافترةالتمويل تحديد 
  

                                                            
3  ENPICBCMED على pdf..2012.0917_awarded_contracts_grant/files/default/sites/eu.enpicbcmed.www://http 

http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/grant_contracts_awarded_17.09.2012.pdf
http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/grant_contracts_awarded_17.09.2012.pdf
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  )ENPI-CBC IT-TN(  التونسي – اإليطالي البرنامج
  
: URL/eu.italietunisie.www://http 
 

 لمحة عامة عن البرنامج 
نيتجلى  امج الھدف م زفي ENPI-CBC IT-TN برن اووالمؤسساتي التكامل االقتصادى   تعزي ين  فىالثق ب

  .لحدودل براعال التعاون سياق المشتركة فى التنمية المستدامة خالل عمليةمن جزيرة صقلية تونس وأقاليم 
  

  :أولويات البرنامج ھى
سية وتكامل دعم تطوير  اإلقليمى التنمية والتكامل - 1 صادية الرئي زالقطاعات االقت سلع ، تعزي دفق ال ، ت

  اإلقليمية؛ من أجل تعزيز التنمية ؤسساتيإقامة تعاون مو ،واالبتكارالبحوث  تعزيز
ةوصيد األسماك فى مجال الزراعة اإلدارة الفعالة للموارد :المستدامة تعزيز التنمية - 2 ز ، حماي  وتعزي

 المتجددة؛ الطاقة تطوير مصادر ودعم ،التراث الطبيعى والثقافى
افي والعلمي التعاون - 3 شبكات ودعم الثق اون : ال ز التع ى تعزي اتالج مستوى عل ادل  معي دريب وتب  الت

 .والطالب الشباب
  

  : من خاللمتاحة  يةالمستقبلوالسابقة والحالية لمشاريع ا المعلومات عنآخر األخبار و
layout&section=view&content_com=option?php.index/eu.tunisieitalie.www://http

fr=lang&54=Itemid&1=id&blog=  
  

  :في تونس المؤھلة األقاليم
  محافظة أريانا •
 محافظة بجا •
 بن عروس •
 محافظة بنزرت •
 محافظة نابل •
 جندوبة •
 محافظة منوبة •
 محافظة تونس •
  

  اإلدارة
  

   المشتركة لجنة المتابعة
يعين من قبل  عضو واحد بما فى ذلك فى البرنامج كل بلد مشارك وفد من: بعة المشتركة علىمل لجنة المتاتتش
 بصفة مراقب المشتركة لجنة المتابعة لحضور اجتماعات المفوضية األوروبية من دعوة ممثل وتتم، دولة كل

http://www.italietunisie.eu/
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=54&lang=fr
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=54&lang=fr
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اذ ال سلطةأية  وبدون راراتالتخ ة ، ق رارولكن المفوضية ھيئ امج صنع الق ة للبرن ةال تارك ام التنفيذي ة  مھ لھيئ
  .المشتركة دارةاإل
 

   )JMA( اإلدارة المشتركة ھيئة
نادوتونس بين إيطاليا وفقا لالتفاق امج المسؤولية عن ، يتم إس ى  إدارة البرن يمإل ا( صقلية إقل ا )إيطالي ، ومقرھ

 .. برنامجالتنفيذية لل الھيئةباعتبارھا البرنامج،  تنفيذعن إدارة و ھى المسؤولةو .اليرموب
  

  يئة اإلدارة المشتركةھ اإلتصال ببيانات
  بونانو فيليس السيد: مدير البرنامج
  البرمجة ، قسمالمدير العام

   باليرمو36 90139، ستورزو ساحة
  it.sicilia.regione@programmazione.dipartimento :البريد اإللكترونى

  
   )JTS( الفنية المشتركة ألمانةا
  .باليرمو مقرھا فىو للبرنامج، اإلدارة اليومية ھى المسؤولة عن  الفنية المشتركةمانةاأل

   الفنية المشتركةباألمانة اإلتصال الخاصة بيانات
Anna Dorangricchia ,  منسقSTC  

  7070093، +390917070006: ھاتف 
  eu.italietunisie@projets: الببريد اإللكترونى

  
  TUN-ITA التونيسية -إليطاليةقائمة المراسالت ا

  :على الموقع النموذجھذا  ، إمألITA-TUN التونيسية -لإلشتراك فى قائمة المراسالت الإليطالية
layou&category=view&content_com=option?php.index/eu.italietunisie.www://http

fr=lang&75=Itemid&45=id&blog=t  
  

  الموارد المالية
ى-يتم تمويل البرنامج اإليطالى اد األورب ل اإلتح سى من قب رة  التون ين عامي  فى الفت غ 2013 و2007ب  بمبل

ذكورة  البرنامج وفقا ألولويات المقررة الموارد المالية تخصيص 2ويبين الجدول .  مليون يورو22.7قدره  الم
ى المائة، فى حين فى 50 قدرهوإلى حد أقصى  تصل مشاريع يمكن تمويل  أعاله ين عل شركاء يتع وفير ال ا  ت م

  .تمويل المشتركلل المائة فى 50 ال يقل عن
 
 
 
 

mailto:dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it
mailto:projets@italietunisie.eu
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=75&lang=fr
http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=75&lang=fr
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  وتونس إيطاليا CBC برنامجمخصصات الميزانية ل .2الجدول 
  )يورو(اإلجمالى   التمويل المشترك  الحصة  المساھمة  

  14963705  1360336  %60  13603369   1األولوية 
  4987901  453445  %20  4534456  2األولوية 
  4987901  453445  %20  4534456  3األولوية 
  24939509  2267228  %100  22672281  المجموع
  ITA – TUNموقع : المصدر 
  (ENPARD)  الريفيةو للتنمية الزراعية الجوار األوروبى برنامج

  
  لمحة عامة عن البرنامج

ر  امج يعتب ادرةENPARDبرن دة  مب ى ، وھو جزء منسياسية جدي اد األوروب زام االتح شامل الت النمو ال  ب
تقرار فى ى ويتعرف ، دول الجوار واالس امج عل ةاأل البرن ةال ھمي ذائى من حيث للزراعة محتمل  األمن الغ

اج ة واإلنت ستدام والعمال ة الم امج  الريفي رة البرن ين عاميوخالل فت دول  ، يطلب من2020 و2014  أي ب ال
شريكة ى ال ة قطاعات اإلشارة إل اون ثالث ى للتع اد األوروب امج تأسس. مع االتح  من خالل ENPARD برن

ين كل شتركة اإلتصاالت الم ةامن ب ى ولمفوضية األوروبي ة العمل الخارجى األوروب مارس / آذار فى ھيئ
ىويقترح . 2011 مايو/ أيارو اد األوروب ع االتح ى جمي شريكة  عل دول ال ةال ، ـ ENPARD حول حوار إقام

ذ على استعدادوھو  ساعدة فى تنفي صلة واإلصالحات ENPARD سياسات  للم د بذات ال م التعھ ا ت ه  لكل م
ى/ مية الزراعيةنإلنشاء قطاع التنسيق الخاص بالت شمل وسوف. الريفية فى إطار تعاونھا مع اإلتحاد األورب  ت

ذه داد ھ ساعدة إع ة األجل الم ة استراتيجيات طويل ة الزراعي ة للتنمي ع أصحاب المصلحة مع والريفي  جمي
  .المحلىالصعيدين الوطنى و الالزمة على يةاتبناء القدرات المؤسسو المعنيين،

  
جنوب البحر األبيض  احتياجات بلدان إلى تلبية ENPARD من خالل برنامج يھدف االتحاد األوروبى

 تمويلھا فى إطار برنامجھا التى يمكناألعمال  وتنفيذ من خالل تحديد أكثر شموال نمو ومواصلة المتوسط
SPRING  تحسين) 1: (ثالثة أھدافي يلبوالذى ) الشراكة والنمو الشامل، دعم اإلصالحات (الجديد 

وفى نفس الوقت ، نظم اإلنتاج إنتاجية  زيادة)2(،  منھم الشبابسيماالعمالة الريفية، والالمزارعين و إيرادات
 يةاتوالمؤسس القدرات التنظيمية تعزيز) 3(، والتكيف مع التغيرات تحسين جودة المنتجات والقدرة على

من  لسنوات متعددة عمل وضع برنامج  سيتملتحقيق ھذه األھدافو. ةدلرشيا التشغيليةاإلدارة  االلتزام بمبادئو
   .الشركاء الوطنيين الحوار مع خالل

  
البحر األبيض  لدراسات لمركز الدولىالتابع ل بمونبيلييه الزراعي البحر األبيض المتوسط معھد وقد تم تكليف

ادر مرافقة بمھمة (CIHEAM-IAMM) المتقدم المتوسط ى  ةھذه المب ونس ومصر المغربإل . واألردن وت
ستمر وسوف ة ت ذه المھم انون األولمن  ( شھرا 30 ھ اير / ك ى 2012ين ران إل و / حزي يتم و) 2014يوني س

ة تحضيرية:مرحلتين تقسيمھا إلى د  مرحل ادرات الت لتحدي ايالمب ين تعزيزھ داد خطط عمل و يتع دان إع  للبل
ول  رانبحل و / حزي ة الثاني ؛2012يوني شمل سوف ةالمرحل دء ت ذ يحوار وطن ب ول  ENPARD لتنفي بحل
 .2014يونيو  /حزيران
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الزراعة والمناطق  في إصالح االتحاد األوروبى على االستفادة من تجربة ENPARD سوف يعتمد برنامج
 .فى البلدان الشريكة الجھودالخبرات و االعتبار تنوع يأخذ فى ، وسوفالمرشحة لالنضمام البلدان فى الريفية

مشاركة أصحاب و على المجتمع المدنىكامل  مع تركيز اي استراتيجانھج ENPARDيتبنى برنامج ما ك
المحلية  داراتالقدرة المؤسسية لإل بناءب وسيھتم البرنامج بشكل خاص.  المعنيفى القطاع المصلحة
  .واإلقليمية

  
بين  الحوار السياسى  فيساساأل  ھيالقطاعات أھدافتحديات و  وتحديدالوطنية للقطاع االستراتيجيةوتعتبر 

 برامج عمل عن الحوار يسفر  ينبغى أن ENPARDوفيما يتعلق ببرنامج. شركائهاالتحاد األوروبى و
الدول في ھذا وم ق ت، بحيثاإلتحاد األوربىويعتمده الشريكة الدول من قبل يعد مشترك متعدد السنوات 

 في يسھل مثل ھذا الحوار سكما .تنمية الزراعية والريفيةت الاساسيإقامة بتحديد أھدافھا من أجل البرنامج 
  .حيثما كان ذلك مناسبا التجريبية، تحديد اإلجراءات ويساعد على التبادل اإلقليمى

  
  المالية الموارد

سوف .  نظرا لكون البرنامج ال يزال قيد التطوير، غير معروفةENPARDاألساليب الدقيقة لبرنامج ما تزال 
سياسات  المدى القصيرعلى  ENPARDيركز برنامج  ز حوار ال ى تعزي  متوسطة اإلستراتيجيات: حولعل

ة ة والريفي ة الزراعي شطة،وطويلة المدى فيما يتعلق بمجال التنمي ة  األن اء التجريبي ادرات بن درات؛ فى مب  الق
  .ليةالحا والتنمية الريفية الزراعة تحليل لسياسات إجراء الحالية؛ البرامج الزراعية استكمال

  
ا  ىأم رامج ف سنواتو متوسطة األجل الب ددة ال عف ،متع ذ من المتوق رة أن تنف ين عاميخالل الفت  2014  ب
ديھا  الثنائية ENI البالد مغلفات من ENPARD وسيتم تمويل برنامج  .2013 ، ابتداء من عام2017و التى ل

  . الريفيةأو/ و التنمية الزراعيةأولوية
  

  (CIUDAD) والحوار تنمية الحضريةفى مجال ال التعاونبرنامج 
  

  لمحة عامة عن البرنامج
ة إلى مساعدة CIUDAD يھدف برنامج ة الحكومات المحلي ى ENPI فى منطق درتھا عل ز ق  التخطيط لتعزي

ادئ طويلة األجلالمتكاملة و للتنمية الحضرية المستدامة يدة باستخدام مب ذلك.4اإلدارة الرش وم ب من خالل   ويق
درات اء الق زو بن ادل تعزي اھم المتب ادلالتف اون ، وتب رات والتع ين الخب ة ب ة المحلي اد  الجھات الفاعل فى االتح
ي شريكة،و األوروب دان ال ك البل ا فى ذل ة بم شرقية البحر األبيض المتوسط منطق ة وال ذ ،الجنوبي  فى تنفي

  .المشروعات المشتركة
  

امج  قويأمل البرن دة من خالل خل ز شراكات جدي اةالقائم وتعزي ين  منھ ة ب سلطات المحلي ة فى ال  واإلقليمي
ين  (منطقة البحر األبيض المتوسطل المناطق الجنوبية والشرقية شراكات ب وبال دان الجن سھابل ين دول ،  نف وب

                                                            
  eu.programme-ciudad.www://http: المزيد من التفاصيل متاحة على  4 

 

http://www.ciudad-programme.eu/
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دأ .البرنامج عمر تتجاوز فوائد طويلة األجل فى تحقيق ،)والشرقالجنوب بين دول و  نفسھاالشرق د ب ك وق  ذل
رامج فى د ب ةاالدارة الجي ستدامة ة والتنمي ل( الحضرية الم ة مث صاديةالبيئ ة االقت ة، التنمي الحد من و ، والطاق

اون مع شملحيث ي، )االجتماعية الفوارق ة التع ة واإلقليمي سلطات المحلي دنى ال م التخطيطو . والمجتمع الم  ت
وار ل ة الحضرية والح ال التنمي ي مج اون ف امج التع ن برن ة م ة الثاني ع ، CIUDAD (II)لمرحل ن المتوق وم

   2013. عام فيإطالقھا 
  

  :مؤھلة التالية المواضيع الثالثة أو أكثر منموضوعا  التى تغطى المشاريع كانت خالل المرحلة األولى
  كفاءة استخدام الطاقة؛و االستدامة البيئية •
 باإلضافة إلى ،االجتماعية الحد من الفوارقالمستدامة و التنمية االقتصادية •
 .في المناطق الحضرية التخطيط للتنمية المستدامةو اإلدارة الرشيدة •
  

اولوت .موضوع واحد تغطى أكثر من التطبيقات الناجحة عدد منثمة  ة العظمى من تن شاريع الغالبي  المنحة م
  منطقةجنوب فى  تمثيال ھو األكثر "المياه والنفايات"ويعد موضوع . "اإلدارة الرشيدة"  وھوً شامالًاموضوع
ENPI.  

  
ة دعم  أجرت دة ورشات عمل CIUDADآلي ة،  ع نتدريبي ة ل كجزء م ساعدة التقني   منحة مشروعاتالم

CIUDAD. فى  بالمسائل العملية فيما يتعلق الشركاء فى المشروع بناء قدرات فى ات الورشھذه وقد ساعدت
ى ذ المشروع، من المراحل األول ل تنفي ة ضمان مث ارير اإلدارة المالي داد التق ديلوتحديث و المناسبة وإع  تع
  .المشروع إجراءات وضوح وضمان ،تخطيط المشاريع

  
 اإلدارة

  . تونسفي CIUDAD جنوب الداعمة لبرنامج اآللية يقع مركز
  

  الداعمة بتونس اآلليةمكتب 
  كونستانس دي الك شارع دو

  الطابق الثانىـ بلوك أ، مركز ريجيوس قرطاج
   تونس1053 تونس ،لي بيرج دو الك

  +216-71 -965 060:  الھاتف
  info@ciudad-programme.eu :البريد اإللكترونى
  www.ciudad-programme.eu: الموقع اإللكترونى
  frank.samol@ciudad-programme.eu: فرانك صامويل

  naguib.amin@ciudad-programme.eu: نجيب أمين
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  الموارد المالية
ام دعوة لتقديم مقترحات بعدتم  ن،2009 فى أوائل ع ل  مشروعا 21ح    م شاريع التموي دءا من كم المشترك ب

ة وكان.  شھرا48لمدة  يورو لمشروعات تصل 650.000 يورور إلى 400.00 دان مجموع الميزاني ع بل  لجمي
ENPI  ى اد األوروب ون14واالتح ورو ملي ذ ب.  ي ام الدأ تنفي ن ع ع األول م ى الرب شروعات ف د 2010م ، بع

ةالتوقيع على عقود منحة مع المفوض ذلك، ية األوروبي ستھي ف، وب وال لي ىإضافية  أم ة األول  .متاحة للمرحل
ة 1خالل الشكل ويتضح من  شرقية  كيفي ة وال اطق الجنوبي ع أنحاء المن وال والمشروعات فى جمي ع األم توزي

عمن . منطقة البحر األبيض المتوسطل دأ  المتوق ة أن تب ة الثاني  يف - CIUDAD - II CIUDADمن المرحل
  .2013عام 

  
ى ين عل ة يتع ة األطراف المھتم ع متابع ة ل CIUDAD   موق ةمتابع ى  تطرأتحديثات أي ة عل ة المرحل  الثاني
  .5المقترحة

  
  .2013 -2010،  األولىالمرحلة خالل CIUDAD ومشروعات التمويل توزيع  :1 الشكل

  

                                                            
  lang?php.news/eu.programme-ciudad.www://http=1:  انظر 5 

 

   سياسة الجوار دولة من دول61 مشروعا في 21
  ENPI   األوروبي 

  
   مليون يورو ENPI : 5.5 – 10جنوب 

   مليون يورو ENPI : 3.5 – 6شرق  
   مليون يورو 5 – 2 : مشاريع مشتركة بين األقاليم

  )  الشركاء الرئيسيين بما في ذلك (  ENPIمشاريع بالشراكة مع دول 

http://www.ciudad-programme.eu/news.php?pageNum_news=6&totalRows_news=35&lang=1
http://www.ciudad-programme.eu/news.php?lang=1
http://www.ciudad-programme.eu/news.php?lang=1
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  بناء المؤسسات أدوات
  

وارد متاحة  تجعل التى المؤسساتيللبناء   رئيسيةأدوات حاليا ثالثة توجد ةالم ة واإلقليمي سلطات المحلي  فى لل
وب ة :وشرق المتوسط جن ادل المعلومات(TAIEX ،يةاتالمؤسس التوأم ة وتب ساعدة التقني  SIGMA و، )الم

وم الستخدامھا فى  الثالثةاألدوات تم تكييفولقد ). اإلدارةوالحكم  تحسين دعم( أعوام  خالل دول الجوار مفھ
 ھذه األدوات  تسمحو .ماالنضما فى بلدان الكبير النجاح بعد سنوات من ،على التوالى 2008و 2006و 2004

  .من النظير للنظير بطريقة بناءة األوروبية المعرفة العملية بنقلمجتمعة 
  
 عملية ملموسة نتائج فھى تقدم الجوار،دول  فى منطقة على نطاق واسع مشروعات التوأمة وتطورتنمت  لقد

شراكة، فى( االتحاد األوروبي بينھا وبين المتفق عليھا ھدافوفقا لأل فى البلد المستفيد ة ال شراكة  اتفاقي اق ال اتف
د عن 2011ام بحلول عوسيتم ). طبيعة العالقة استنادا إلى خطة العمل أو والتعاون ا يزي نح م  مشروعا 140م

يمشروعا 260من  ما مجموعه أكثرالتوأمة من مشروعات  ا  واسعة من المجاالت تغطى مجموعة  ، الت بم
ل ك التموي ةو فى ذل سوق الداخلي ة ،ال ة ،البيئ ة ،العدال شؤون الداخلي ة ،ال ارةالطاق ل، التج صناعة ،، النق  ،ال

ذه المشروعات وتلبي  .وغيرھا الصحة، حماية المستھلكالشؤون االجتماعية،  ،العمل ،الزراعة حتياجات االھ
  .رابطات السلطات المحليةفي و دون الوطني الصعيد علىمتوفرة ھي و
  
ا TAIEX أداةحققت و در، نجاح نفس الق ر من  مع ب ساعدةطلب ل 1600أكث ى م  دولكل  من لحصول عل

دره بمعدل ( 2006منذ عام  )وروسيا(الجوار ا 50ق شھر فيً طلب ر من  وشارك). ال  مشارك من 14000أكث
ة ط منطق رق المتوس وب وش ى جن امج ف شاطات برن ام  TAIEX ن الل ع ستخدمو، 20116خ  أداة  ت

TAIEX ة ةالمالي دوات لتغطي ارات، الن ية الزي ات ،الدراس راء بعث ي. الخب ك فھ ع ذل ستخدم ال وم ل ت  لتموي
   .المشاريع

  
شطةتعاون مع منظمة التعاون والتنمية، وتھدف بالSIGMA برنامج تنفيذ أنشطةويجري  ى  ھذه األن إدخال  إل

انون  ين التحسينات فى الق ة والقضاء اإلداري ة الداخلي ة؛ المراجع ة المدني ات؛ الخدم ة؛ / ، وإدارة النفق الخارجي
دول ا/ المشتريات  ة فى ال وق الملكي ة وحق لمجاورة االمتيازات؛ قدرات السياسات والتنسيق، واإلدارة التنظيمي

  .7، بما فى ذلك معظم دول جنوب وشرق المتوسطيلالتحاد األوروب
  

  رؤساء البلديات اتفاقية مبادرة
 

بھدف  2008فبراير / شباطفى  المفوضية األوروبية أطلقتھامبادرة  "العمد "البلديات رؤساء اتفاقيةتعتبر 
اآلن  المبادرةو  .8تغير المناخ فى مجال مكافحة حصول على التزام من السلطات المحلية واإلقليميةالسعي لل
اإلقليمية  األورومتوسطيةالجلسة العامة للجمعية انعقاد  إثر، وذلك شرق المتوسطدول جنوب و لمدنمفتوحة 

                                                            
   .pdf.en_2011_taiex_11216/taiex/pdf/enlargement/eu.europa.ec://http:  اإلحصائيات التي يقدمھا المؤلف تعتمد على البيانات6 
  sigma/site/org.oecd.www://http/انظر  7 
  html.en_index/eu.eumayors.www://http : انظر  8 

http://www.eumayors.eu/index_en.html
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/taiex/11216_taiex_2011_en.pdf
http://www.oecd.org/site/sigma/
http://www.eumayors.eu/index_en.html
http://www.eumayors.eu/index_en.html
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فى  تشارك التي ،2012 يناير / كانون األول30 و 29يومى  ،باري، إيطاليا فى(ARLEM)  والمحلية
   .األقاليم  لجنةةرئيس بريسو ا مرسيدسرئاستھ

  
  : يلىء على ما لتقديم اإللتزام بنا"العمد"رؤساء البلديات اتفاقية إلى  السلطات المحلية واإلقليميةتنضم 

  %20الكربون بمقدار أكسيد تجاوز ھدف اإلتحاد األوربى فى خفض غاز ثانى  •
 ؛نبعاثاتخط أساس اإلبقائمة إعداد  •
 ؛المستدامة للطاقة عمل خطة وتنفيذ إعداد •
 العادية؛ تقارير التنفيذ تقديم •
 .المحلية للطاقة يوم تنظيم •
 

  :ھا، بما فيالطرقبعدة  االستفادة المشاركة يمكن للسلطات
  من قبل؛ CO2  غازااللتزام بالحد من فيً ا واضحاعلني بيانا المشاركة السلطةإصدار  •
 أو ،في أراضيھا CO2  غازفي مجال الحد من الوطنية تعزيز الجھود نطاقتوسيع  سلطاتيمكن لل •

 ؛ضغوط جديدة المساعدة في خلق
 ؛اآلخرين الرواد ومن أمثلةالتشجيع  االستفادة من •
 ةالمتصل االتفاقيةتنفيذ إعداد و المساھمة في بما في ذلك ،األوروبياالتحاد   ودعم تأييد االستفادة من •

  (PR)  العالقات العامة ودعم ستدامةبخطة عمل الطاقة الم
يتم نشر كافة اإلنجازات على نطاق واسع  الحصول على الدعم والمشورة الالزمين لتقديم طلب محدد؛ •

 .االتفاقيةعلى موقع 
  

  االتصال
  دالي اكريستين: رؤساء البلدياتاتفاقية مكتب رئيس 

  1 ميوس دي ميدان 
  )بلجيكا( بروكسل -1000
  +3225047862: ھاتف

  html.en_mayors-of-covenant/about/eu.eumayors.www://http: الموقع اإللكترونى
  

  الرائدة التنمية اإلقليمية برامج
  

  لمحة عامة عن البرنامج
ة للتحدياتبھدف التصدى  تم شرك التى تواجه الھيكلي وب  اءبعض ال سبب وشرق المتوسطفي جن وارق  ب الف

ة صادية واالجتماعي اطق االقت ين المن سكانية،و ب ات ال رامج الفئ ة تخطيط ب ة اإلقليمي دة التنمي ة  الرائ لتلبي
ات ة االحتياج ة المحلي ة التحتي شر للبني ال الب صغيرة والمتوسطة  وللمؤسسات ،يورأس الم شركات (ال ال

 ھذه البرامج على وسوف تستند. سياسة التماسك الخاصة باإلتحاد األوربىعلى غرار ، )الصغيرة والمتوسطة
  .البحر األبيض المتوسط شرقو جنوبدول اإلقليمى ل التنظيم واالحتياجات

  

http://www.eumayors.eu/about/covenant-of-mayors_en.html
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اون مع شركاء ا بالتع نًيتم حالي ة بحث  م ة إطالق المنطق دة إمكاني رامج رائ ة ب ة اإلقليمي ستوحاة من للتنمي  م
 البرامج باالستناد إلى أمور منھا(واالجتماعى واإلقليمى  االقتصادى التماسك تعزيزل االتحاد االوروبى سياسة

اون وسيتواصل .  الشراكة الشرقية اإلقليمية فى إطار الرائدة للتنمية ذا المجال التع ونسمع المغرب و فى ھ  ت
ام األول ه ،فى المق ع لكن وح لجمي شركاء مفت ون فى ال ذين يرغب ة بحث ال ضييقكيفي و  ت اء  ارقالف ين األغني ب

  . متعددة المستويات اإلدارة تعزيزيمكن كما  ،والفقراء
  
  

  )CSF(مرفق المجتمع المدنى 
  

  لمحة عامة عن البرنامج
ساھمة  فى الدول الشريكة  المجتمع المدني العبيفعاليات إلى تعزيز (CSF) المجتمع المدنى يھدف مرفق والم

 الحوار السياسى فىمشاركة ھؤالء الالعبين  تعزيز  إلىالبرنامج يسعى  وسوف.عملھمبيئة مواتية ل تعزيز فى
سعى .والوطني على المستوى المحلي السلطات بينھم وبين التفاعل وزيادة ى كما سي شاركة إل ادة م الجھات  زي

  .فى المنطقة والسياسات مساعدات االتحاد األوروبى ورصد وبرمجة تنفيذ المدنى فى الفاعلة فى المجتمع
دعوات من خالل(دم المرفق الدعم المالى وسوف يق ا ال ديم مقترح ة  لتق ة المحلي ى مستوى المنطق ) ENPI(عل

صلة  دنى وذات ال وم للمشروعات التى يقودھا المجتمع الم  شراكة من أجلواالستجابة للسياسة الجوار بمفھ
ار المشترك ة واالزدھ وب الديمقراطي يتم .للجن ا س ز كم درات تعزي ة ف ق عالجھات الفاعل دنى فى  ى المجتم الم

امجكما سيسعى  دولھمفى  المحاسبة العامة وزيادة تعزيز اإلصالح دورھا فى لتقوية المنطقة ى  البرن ادة إل  زي
فى المجاالت ذات  تعاون االتحاد االوروبي وتطبيق سياسة القطاع  حولحواراتالفي  المجتمع المدنيإشراك 
  .الصلة

  
  الموارد المالية

وبى تمويل المخصصخصص  ى الجن اد األوروب دول جوار اإلتح دار  ل ام 12بمق ورو فى ع ون ي . 2011 ملي
ام مبالغ مماثلةأن تخصص  ومن المتوقع ذ .2013و 2012 يلع ديم  من خالل المرفق ويجرى تنفي دعوة لتق ال

  .أو الوطنى على المستوى اإلقليمى ، سواءوتنمية القدرات مقترحاتال
.  
  

MED-ENEC II – الطاقة فى البناء كفاءة استخدام  
  

  لمحة عامة عن البرنامج
ة ھذا المشروع يشجع سية فى واستخدام كفاءة استخدام الطاق ة الشم شييد الطاق اء والت دورا  ، ويلعبقطاع البن
م . أنفسھم الشركاء بينو وشركائه المتوسطيين بين االتحاد األوروبي جھود التعاون تنفيذفى تصميم و رئيسيا  ت

اءة استخدام2009 و2005بين عامي  ة في  تنفيذ مشروع كف اء قطاع الطاق ذ، )II ) MED-ENEC البن  يال
 إشراك المجتمع المدنى فىو رفع مستوى الوعى العام إلى المشروع  كما يسعى .MED-ENEC) (I   لـيتبع
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ة المناخى تقنيات البناء ةالموجھ اءة الطاق ة المتجددةو ، وكف انى استخدام الطاق ستھدف .9فى المب  لمشروعا وي
   .ةي واإلقليمةيالمحل وةيالوطن المستويات

س درات المؤس سين الق واق، وتح م األس ال ودع ال األعم دمات رج ز خ ى تعزي امج عل ز البرن ة اتيرك ية وإقام
ة، فضال عن اتالھياكل المؤسس صاديةاألدوات ية المواتي ة واالقت ات . المالي دة إلثب ذ المشروعات الرائ تم تنفي ي

ات وأل ضل الممارس دريبأف راض الت ة. غ ل المعرف ضمان نق شئت ل ى أن ل الت ستخدم الھياك اء . وت دف بن وبھ
امج القدرات  ات اتبتنظيم ورشيقوم البرن ة وفاعلي ة وإقليمي شارية عمل وطني شاء شبكات است شجيع إن ، مع ت

اون صاالت والتع ات واالت شروع . المعلوم دم الم ا يق صانعكم سياساتيل دابير أدوات   ال ايير وت زةومع ، محف
انى مع خدمات  اريين وأصحاب المب ديات والمطورين العق ة والبل وك المحلي ة، والبن ويدعم المجتمعات المحلي

  .فعالة وشاملة التكلفة
 

وبى  2011فى عام التمويل المخصص بلغ  ى الجن اد األوروب ورو5لدول جوار اإلتح ون ي ع.  ملي  ومن المتوق
ديم  من خالل المرفق نفيذويجري ت. 2013و 2012 يلعام مبالغ مماثلةتخصيص  ة  اقتراحاتالدعوة لتق وتنمي
 .الوطنى وأ  اإلقليمىينعلى المستوٮ ، سواءالقدرات

 
  المتوسطية  خطة الطاقة الشمسيةتمھيد الطريق أمام

  
  لمحة عامة عن البرنامج

اد الرائدة المبادرات واحدة منھي (MSP) للطاقة الشمسية  خطة البحر األبيض المتوسط ن أجل دول م لالتح
ساھم فى المتجددة فى المنطقة استخدام الطاقة إلى التوسع فى يھدف البرنامج. البحر المتوسط سوق  تطوير وي

قو .ء المتكاملةاالكھرباء األورومتوسطية الخضر ذا الھدف من أجل تحقي دة ، يجبھ طار إل  شروطوضع ع
ة، والتنمية الصناعية  التكنولوجيا، ونقلتطوير األعمال إطارالتشريعات والسياسات و تشمل العمل  فى المنطق

ى "المتوسطية  خطة الطاقة الشمسيةتمھيد الطريق أمام" ويھدف مشروع .الوطني والمحلي على الصعيدين  إل
  .ھذه الشروط المساعدة فى تطوير

  
ساعد المشروع شريكة ي دان المتوسطية ال ق البل ة فى خل ؤدي ظروف  الجنوبي ىت ادة استخدام إل ة الطا زي ق

سھم المشروع  بشكل خاص الشمسية الطاقةالمتجددة بشكل عام و رة فى وسوف ي ادة كبي ى زي ة إل شر أنظم  ن
ى الطاقة ة عل ستدامة القائم اح الم سية و الري ة الشم ةوالطاق ا من مصادر الطاق ى  باإلضافة،المتجددة غيرھ  إل

ساھم فى  األنشطة التيالنتائج و  يشملوھذا  المنطقة  فيھاوتوفير استخدام الطاقةفي كفاءة ل تحقيق المشروع ت
  .MSP  خطة البحر األبيض المتوسط للطاقة الشمسيةوتنفيذ تطوير

                                                            
  .type_id&27=id?php.mainmed/eu.info-enpi.www://http=10: انظر . 9 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=27&id_type=10
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=27&id_type=10


18 

  : ھيللنشاط خطوط على أربعة يعمل المشروعو
  التنظيمى؛اإلطار القانونى و مواءمة - 1
 القدرات؛ بناءالمعرفة و نقل - 2
 المستدامة؛ سياسة الطاقة تطوير - 3
 .دعم االستثمار - 4
  

صلةالجھات ذات  يساعد المشروع ة ال ة المحلي ة والوطني ذ واإلقليمي شريعى و إطار تنظيمى فى وضع وتنفي ت
ة وشبكات القائمة المتجددة الطاقة تعزيز وھو يعمل على. المتجددة الطاقة يدعم اءة استخدام الطاق ساعدكف  ، وي

 بشكل وثيق مع ويعمل، امةالمستد سياسات الطاقة بھدف تنفيذ نقل المعرفة البلدان الشريكة من خالل المشروع
تثمار صالحعلى مختلف المستويات ل السلطات ذا القطاع، االس سه و فى الوقت فى ھ ذا المشروع  نف يحافظ ھ

ى المشروع ويسھل .للمستھلكين الطاقة القدرة على تحمل تكاليف على ة إل ود الرامي ضا الجھ خارطة  وضع أي
  .المستدامة  الطاقةالستثمارات فى مجالل بيئة مواتية إلى خلقو طريق

  
  

  :باختصاراألنشطة 
  المتجددة؛ بالطاقةالتي لھا عالقة  فى المنطقة جميع األنشطة يشير إلى موقع على شبكة االنترنت إعداد •
 المعرفة؛ ونقل ،المؤسساتي، والتطوير يالتنظيم لإلصالح وطنية وإقليمية خرائط طرقتطوير  •
 ؛للطاقة الشمسية لخطة البحر األبيض المتوسطاعية الصن فرص التنمية على دورات تدريبية إجراء •
  .إعداد سياسات وطنية مناسبة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة •
  

  المالية الموارد
ديم  يجرى تنفيذھا من خاللو، 2013 و2010  ما بين عاميللفترةيورو  4642500  تم تخصيص دعوة لتق ال
  .أو الوطنى  اإلقليمىينعلى المستوٮ ، سواءتوتنمية القدرا اقتراحات

  
  
داناألدوات الموضوعاتية المتاحة  1-2 وب للسلطات المحلية واإلقليمية في بل  جن

  شرق المتوسطو
  

ائ أدوات اون اإلنم ر :يالتع ة غي ات الفاعل ة الجھ ة الحكومي سلطات المحلي امج وال ي برن ة ف   التنمي
 (NSA-LA)  

  
  لمحة عامة عن البرنامج

ة لل الموضوعاتية تإن األدوا رامجمكمل ة ب وفر، الجغرافي دعم المباشر فھى ت دنى ال سلطات  للمجتمع الم وال
د من خالل المرور أو من الصعب أنه ليس من الممكن حيث المحلية ستفيد سلطات البل دان / الم ستفيدةالبل .  الم
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ى  أكثر انفتاحااألوروبية ھى الموضوعاتية، البرامج الجغرافية البرامج وبخالف دني  عل منظمات المجتمع الم
  .إلخ ،المنظمات غير الحكوميةو اإلقليمية والدوليةو والسلطات المحليةالمحلية واألوروبية 

  
ستند دعم ة ي ر الفاعل ة الجھات غي سلطات المحلي شجيع وال ى ت ة في عل شاركة المحلي ة، الم كالتنمي ى   وذل عل

تطوير المزيد و أفضلإدارة  تطوير ھدف البرنامج إلى وي.على الصعيدين المحلي واإلقليميالمستوى الوطني و
من  نظرا لقربھا ّقيمة للغاية  وتعتبر ھذه المنظمات.للمواطنين  األھمية األكبر بالنسبةذات تشاركيةال من التنمية

  . بالتنفيذعندما يتعلق األمر مرونتھا الكبيرةو المجتمعات المحلية
  

ز ھذا البرنامج الجديد من الھدف الرئيسى درات ھو تعزي ة الجھات ق ر الحكومي ة غي ة  الفاعل سلطات المحلي وال
ساعدةل ديم الم امج.تق ا يخدم البرن ل المشترك إجراءات  كم ل فى التموي ة مجاالت متنوعة مث ة الريفي  التنمي

ة األجلتأنه يخدم الشراكاتالتعليم، فضال عن وحماية البيئة و والصحة دني  طويل ين المجتمع الم سلطات  ب وال
  :الرئيسية الثالثة التالية وفقا لألھداف ھذه المبادرات ويمكن تصنيف .محليةال
  
م ذاتى متماسك مجتمع ديمقراطي الرامية إلى إقامة اإلجراءات دعم • اطق حك شريكة ومن دان ال من  فى البل

ز الل تعزي درات خ ة ق ات الفاعل ة الجھ ر الحكومي ة غي سلطات المحلي موال سكان ، ودع ذين  ال   ال
نوالمستبعدين  الموارد أو الخدمات األساسية  علىال يحصلون رار م ة صنع الق سياسي عملي  تفضيلو ،ال

  ؛الحكومية وغير الحكومية بين الجھات الفاعلة الحوار
شجيع ،أوروبا التنمية بين سكان موضوعب الخاصة التعليمية المبادراتو التوعية تمويل • إدراك  من خالل ت

 بين المناطق أكثر توازنا ومن خالل إقامة عالقات الفقر في مكافحة إشراك أقوى للجميعو للمخاطر أفضل
 في العالم؛ المختلفة

ة شبكات التنسيق واالتصال بين تسھيل • ة السلطة المحلي دني والجھات المعني شاركين في المجتمع الم ،  الم
 .فى النقاش العام األوربى بشأن التنمية

  
  المالية الموارد

  
الم ن ھذا البرنامجم الحصول على المواردإن  ع أنحاء الع كمتاح فى جمي ا فى ذل وب  بم  .وشرق المتوسط جن
ين عامي )الدولبالنسبة لجميع  أى( مجموع الميزانية وبلغ ا ب رة م داره 2013 و2011 للفت ا مق ون 702 م  ملي
لمن التم)  مليون يورو33.2 (المائة فى 5حوالى  ًاألموال جغرافيا، مع ويحدد توزيع ھذه. 10يورو اح وي   المت
دول، داخل ة  ال شراكة األوروبي دان سياسة الجوار وال ع بل ا فENPIأي لجمي ا ي، بم شراكة ھ يا ودول ال روس

شرقية  رة ،EAPال ا  للفت اميم ين ع م تخصيص. 2013 و2011 ب د ت ه وق ا مجموع ورو 16.3 م ون ي  ملي
سلطات ة و لل دانالمحلي ة في بل ة  البحر األبيض المتوسط اإلقليمي شرقيةالجنوبي ة  فى وال  رغم ،ENPIمنطق

ة االحتفاظ بحوالي نصف ھذا المبلغ ضفة الغربي ورو7.2( لغزة وأراضى ال ون ي ارة عن ).   ملي امج عب والبرن
  . متعددة الدولومساعدات من دولة واحدة مساعدات عاجلة

  
                                                            

  انظر .  10
htm.en_actors_state_non/dci/finance/how/europeaid/eu.europa.ec://http.  

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
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ديم  محدثة قاعدة بيانات عمن خالل  متاحة المقترحات والمناقصات، وھيلدعوات تق ىاإل الموق ساعدات لكترون  للم

  :  األوروبية
-online/europeaid/eu.europa.ec.tewebga://https

orderbyad&upd=orderby&15=nbPubliList&welcome.publi=do?cfm.index/services
finp&=debpub&7573876=ccnt&=ZGEO&7573847=pgm&AS=searchtype&Desc=

36538=aoet&=ub  
  
  
ةالمتاحة  تسھيالت القروض 1-3 ة واإلقليمي سلطات المحلي وب فى  لل وشرق  جن

  طالمتوس
  
  )FEMIP( والشراكة الألورومتوسطية االستثمارات تسھيالت ألوروبي انك االستثمارب
  

تثماريساعد بنك  ى االس صادية األورب ة االقت ة فى التنمي دد من واالجتماعي دان لع شريكة البل من  المتوسطية ال
سھيالتخالل  تثمارات ت شراكة ااالس دان وشملت .)FEMIP(ألورومتوسطية  وال ذه البل ر  أصال ھ الجزائ

ونسوسوريا و ولبنان والمغرب وإسرائيل واألردن  واألراضي الفلسطينية المحتلةومصر  ك، .ت ىتم ومع ذل  ف
دفوعات  تعليق،2011نوفمبر / يتشرين الثان اإلتحاد األوربى فى  التي فرضھاعقوباتال أعقاب  EIB جميع م

ا تغيير النظام ، أدى إلى ذلكباإلضافة .السورية مع الدولة المساعدة التقنية وعقود للقروض ى فى ليبي اذ إل  اتخ
EIB القريب فى المستقبل ليبيا تشمل لترتيبات.  

  
  :، وھمافي المجالين ذى األولوية وخلق فرص العمل دعم النمو وتھدف الشراكة إلى

  القطاع الخاص  دعم)أوال(
صغيرة و • صغيرة والمتوسطة( المتوسطة الحجمالمؤسسات ال شاريع ال ة ة، وخاص)الم سياحة المعني  بال

  الخدمات؛والصناعة و
ة  الصناعات،المصانع الكيميائية والمعدنيةوالفوالذ، أعمال األسمنت : يالقطاع الصناع • ة العالي  ذات التقني

 .والصناعة الزراعية والسيارات
 
  تحسين البيئة االستثمارية) ثانيا(

ة من خالل تحسين رمن االزدھا لتمكين القطاع الخاص مالئمة لالستثمار خلق بيئة ة التحتي فى القطاعات  البني
  :التالية

  المتجددة؛ ، والطاقاتونقلھا وتوزيعھا  توليد الطاقة :الطاقة •
ل وا • صاالتلنق ل الجو ،المطارات  :االت سريعة ،يالنق ة  ،الجسور ،الطرق والطرق ال سكك الحديدي ال

 االتصاالت السلكية والالسلكية؛و
 ؛والرى ،والمعالجة الحد من التلوث ،الصلبة التخلص من النفايات ،المياه والصرف الصحى  :البيئة •

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573847&ZGEO=&ccnt=7573876&debpub=&finpub=&aoet=36538
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573847&ZGEO=&ccnt=7573876&debpub=&finpub=&aoet=36538
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573847&ZGEO=&ccnt=7573876&debpub=&finpub=&aoet=36538
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573847&ZGEO=&ccnt=7573876&debpub=&finpub=&aoet=36538
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شر • ال الب اع يرأس الم د  :يواالجتم اء وتجدي شفيات بن ة الصحية / المست دارسمراكز الرعاي  /، والم
 .اإلسكان االجتماعىو ،الكليات 

  
  المالية الموارد

امج  ز برن ام  FEMIPرك ى ع ى 2011ف تراتيجية عل شروعات االس ىالم ت الت ا  جلب را جوھري ى  تغيي ف
  :االقتصادات المحلية

  ؛المتوسطية الشريكة  فى البلدانFEMIPيورو من قبل مليار تم استثمار   •
تفاد  • ساعدةو  مشروعا23اس ديم الم ات تق ة عملي ل من التقني  فى األسھم الخاصةمن و FEMIP  تموي

 والخاص؛ القطاعين العام
 ؛للقطاع العام فى المائة 37و  للقطاع الخاص إجمالي التمويل في المائة من 63 تم تقديم •
م تخصيص  • ورو 9ت ون ي ساعدةل ملي ديم الم ات تق ة عملي ساعدةالتقني ة  اإلدارةفى المروجين ، وم  اليومي

 .لمشروعاتھم
  

  :حسب المنطقة االستثمارات التالية FEMIP خصصت
ورو 503 • ون ي شاريع  ملي ىلم دان المغرب العرب ورو 432و ، فى بل ون ي شرق شاريع لم ملي دان ال فى بل

  ،األدنى
 محلية وإقليميةلمشاريع  مليون يورو 49 •
  

ام و البحر األبيض المتوسط جنوب فيعام  كلخالل  للقروضاإلجمالى المبلغ  2ويبين الشكل  ذ ع ، 2002من
  .2011فى عام  حسب الدولة تخصيص األموال 3الشكل  يصف  حينفى
 
 

شكل تثمار األورو قروض:  2 ال يبنك االس سنو ب وب فى ةيال ون( ،2011-2002 شرق المتوسطو جن  ملي
  ).يورو

  

  
  البنك األوروبى لالستثمار :المصدر
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  2011  لعامدولةكل حسب  بنك االستثمار األوروبى استثمارات :3 الشكل

  
    

  لالستثمار البنك األوروبى :المصدر
  

   لدول الجواراالستثماراتتسھيالت 
  

وال إضافية حشد لية مالية تھدف إلىآ ھي) NIF( لدول الجوار تاالستثماراتسھيالت  ة أم االحتياجات  لتغطي
تثمارية ة االس ي المجاورة فى المنطق اد األوروب ر من. لالتح ا تغطي الكثي كقطاعاتال كم ا في ذل ل ، بم  النق

ة ة و والطاق ةوالبيئ ضايا االجتماعي اء( الق ل بن دارس مث شفيات الم ا ). أو المست سھ مدتقكم تثماراتيالت ت  االس
ام األول القطاع الخاصدعمل )NIF(لدول الجوار  ك ، في المق ات  من خاللوذل ال ب ةالمخاطر عملي رأس الم
  .الحجم الصغيرة والمتوسطة الشركات التى تستھدف
دارهمبلغا  2013 و2007  ما بين عاميللفترة المفوضية األوروبية خصصت ا مق ون  745 إجمالي ورو لملي ـ ي

سھيالت" دول الجوارت تثمار ل ن، NIF " االس غ م ستكمل المبل ساھمات المباشرةوي دول األعضاء  الم  من ال
ىويحتفظ به  صندوق االئ ف انتال ديره البنك يم ذى ي تثمار ال ى لالس د. األوروب غNIF ساھم وق ى اآلن بمبل   حت

الغ  جمالى للمشروعاإل الحجم القطاع الخاص، واالستفادة منالبنية التحتية و لمشاريعيورو  مليون 417.7 والب
  .يورومليار  14 منأكثر 

  
  :NIF   موقععلى ةمتاح مزيد من المعلومات

-regional/neighbourhood/where/europeaid/eu.europa.ec://http
htm.en_investment/irc/perationcoo  

 
  )EBRD (التنميةوإلعادة اإلعمار  البنك األوروبي

  
ولالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  محافظى بين بعد حصول توافق بتمبر  /في أيل م ،2011س د ت  تمدي

ه من ھذا البنك والية شطة فى مصر لتمكين ل أن ونس واألردن والمغرب تموي دمت اللجن. وت ى ةق ا إل  اقتراح

 %8األردن، 

 %3لبنان، 

 %21، المغرب

 %5، اإلقليم المتوسطي

 %27، إسرائيل

 %5، مصر

 %31، تونس

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm
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دل االتحاد األوروبي تؤكد فيه دعم 2011ديسمبر / كانون األولفى  البرلمان االوربىالمجلس و د .ھذا التمدي  وق
اون من خالل استخدام فى تونس على أن تبدأ عمليات البنك  رسمياوافق مجلس اإلدارة   17فى  صناديق التع

ا يعمل حيث  ،2012مارس / آذار 1فى  ونست مكتب مؤقت فى تم افتتاحو. يناير/ كانون الثاني ه حالي ار ًفي كب
  .المصرفيين

  
ة، ار والتنمي ادة اإلعم ةك وافق البنك األوروبي إلع ة سريعة" آلي ة، "بداي ى تعبئ ى عل ا يصل إل ون  100 م ملي

ورو ة من ي كالمساعدات المالي ا فى ذل غ  ، بم رع بمبل ون20التب ورو  ملي اد  من ي سھيالت االتح ى لت األوروب
ستفيدة لتحسين امتصاص التقنية على المساعدةبھدف الحصول  فى دول الجوار االستثمار درات و الجھات الم ق

دول الجوار"وقدمت . إدارة المشروعات ام   NIF" تسھيالت االستثمارات ل رة 2011فى ع ون 5 ألول م  ملي
صغيرة والمتوسطة دعمبھدف  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إلىيورو كمنحة مساھمة   الشركات ال

ورو 15 مساھمة إضافية بمقدار  تقديمتم االتفاق على .فى المنطقة ة مليون ي ام  فى بداي سماح  2012ع للبنك لل
ة ار والتنمي ادة اإلعم ي إلع داد األوروب دة بإع تثمارية ع ات اس ستھدف  عملي سى ت شكل رئي ةب اءة  فى البداي كف

ھى واحدة  تنمية القطاع الخاص المحليوإن  .وتونس فى مصر والمغرب  يةالبلد البنية التحتيةوالنقل و الطاقة
 ، إلى جانبةاألوروبي إلعادة اإلعمار والتنميوالبنك  بنك االستثمار األوروبى لعمليات األولويات الرئيسية من

   .والتكيف معه المناخ التخفيف من حدة تغيرالبنية التحتية و
  

  :لموقع التالي على امتاحة  مزيد من المعلومات
shtml.semed-and-ebrd/features/news/pages/com.ebrd.www://http  

 
  .4فى الشكل  1القسم  التى تم وصفھا فى المختلفة مصادر التمويلل ويرد ملخص

http://www.ebrd.com/pages/news/features/ebrd-and-semed.shtml
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شكل ص:  4 ال سية ملخ صادر الرئي ي ل الم اد األوروب ل للالتح ة لوتموي ة المتاح سلطات المحلي ل
  شرق المتوسطو جنوب  فى LRAsواإلقليمية

  الميزانية  اإلقليم المستھدف  الموضوع  االسم
        

الحكم الرشيد سيادة القانون و تعزيز: المواضيع  برامج التعاون العابر للحدود
  المستدامةوالتنمية 

ي  ف مليون يورو195  شرقالجنوب وال
  الجنوب

2009 – 2013  
        

CIUDAD - التنمية الحضرية 
  المستدامة

 بين والتفاھم والتعاون المتبادل الحوار تعزيز
 والدولفي االتحاد األوروبي  المحلييين الممثلين

الحكومات المحلية  لتحديثبناء القدرات (الشريكة 
  ).اإلقليميةو

 مليون يورو في 14  الجنوب والشرق
  الجنوب

2009 – 2013  

        

المساعدات الفنية على المدى  بين التقارب  تايكس
الفئة ، تشريعات االتحاد األوروبي، تطبيق القصير

في  نون العاملون المدنيوالموظف :المستھدفة
 ودون على المستوى الوطني اإلدارات العامة

  .السلطات المحلية جمعياتوفي  الوطني

  خاصة حالة  الجنوب والشرق

        

 تطبيق وإنفاذ تبني الخبرة، وكتساب المھاراتا  التوأمة
 ھي التوأمة مشاريع. تشريعات االتحاد األوروبي

. الشريكين إدارات تشترك فيھا، مشاريع مشتركة
  .الملكية بالبلد الشريك يحتفظو

  خاصة حالة  الجنوب والشرق

        

 اإلصالح اإلداري في العامة تعزيز اإلدارة  سيغما
والرقابة ، افحة الفسادمكوالمشتريات العامة، 

  .الداخلية والخارجية المالية

  خاصة حالة  الجنوب والشرق

        

الفاعلين في المجتمع المدني  دعم إلىھدف ي  الجوار للمجتمع المدني مرفق
  .عملھمبيئة مواتية ل تعزيز والمساھمة في

 يورو مليون 12  الجنوب والشرق
  سنويا في الجنوب

2010 – 2013  
        

طريق لخطة الطاقة تمھيد ال
  الشمسية لدول المتوسط

إعداد سياسات  ب:المستدامة سياسة الطاقة تطوير
 كفاءة استخدام الطاقة لتعزيز مناسبة وطنية

  .الطاقة المتجددة ومصادر

  في  يورو مليون4.6  دول الجوار الجنوبي
  الجنوب

2010 – 2013  
        

المشروع المتوسطي لكفاءة 
  IIاء البن الطاقة في استخدام

)MED-ENEC(  

قطاع  الشمسية في واستخدام الطاقة كفاءة الطاقة
المجتمع ، ورفع الوعي، إشراك البناء والتشييد
وفي مجال صانعي ، تقنيات البناء المدني في
 العقارات، المجتمعات، ومع مطوري السياسات

  .والمستأجرين

  يورو مليون 5  دول جوار الجنوبي
   في الجنوب

2010 – 2013  
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  السلطات المحلية واإلقليمية في جنوب وشرق المتوسط  .2
ي الذي تعمل من اتاإلطار المؤسسو تحديد الخلفية السياسية العامة، مع على حدةكل بلد  ىإليتطرق ھذا القسم 

قدرات السلطات المحلية اإلقليمية القائمة،   يتضمن جدول منفصلويوجدخالله السلطات المحلية واإلقليمية، 
 السلطات مشاركةمدى  ًاختالفا كبيراختلف تو.  كل بلدل  التنميةإمكانياتب  المتعلقة بشكل خاصعات القطاو

المستوى دون  نحو ةالمحلية واإلقليمية في جنوب وشرق المتوسط في برامج االتحاد األوروبي الموجھ
المحلية واإلقليمية في السلطات  تديرية التي اتھذا االختالف على تنوع الترتيبات المؤسسويدل . الوطني

   .مختلف أنحاء المنطقة

 ألبانيا .1.2

  :خلفية سياسية عامة

  (PD) الحاكم يالديمقراطبين الحزب الطريق المسدود االستقطاب و حالة 2012عام  خاللت ستمرا
 ة مرشح دولةوضعالكتساب  محاولة ألبانيا مما عرقل ، (PS)الحزب االشتراكيالتي يمثلھا  والمعارضة
على  ميتا ايلير أجبرت نائب رئيس الوزراءالتي  فسادالفضيحة  وأبرزھا، .يالتحاد األوروبلعضوية ا

 رأيا البلدية التي أجريت في االنتخاباتكما شھدت  .المعارضةأثارت احتجاجات والتي ، 2011ستقالة عام اال
معركة  بعد لضئي بفارق ، وذلكتيرانا  عمدة مھم وھومنصبالحزب الحاكم ب مرشح زوف ،2011 مايو/

  .مسيسة للغاية قانونية

  :السلطات المحلية واإلقليمية في ألبانيا 

 توجدفي التسلسل اإلداري و). مناطق (rretheبدورھا إلى ، والتي تنقسم )محافظات (qarkتنقسم البالد إلى 
والتي لس،  المقاطعات من قبل المجاتتم إدارةو). البلديات (bashkiaو) الجماعات (komunaتحت المناطق 

.  من قبل المجلسھمو يتم اختيارألبلديات والجماعات من داخل المحافظة عن اممثلين من إما يتشكل أعضاؤھا 
لمناطق على مستوى اعملھا الحكومة  مارستو . كممثل له في كل مقاطعة ًامجلس الوزراء محافظيعين كما 

 . باالقتراع المباشر لوالية مدتھا ثالث سنوات من خالل المجالس المحلية المنتخبة منھاوالمستويات األدنى

  :الجزائر.  2.2

  : خلفية سياسية عامة

التزمت الحكومة الجزائرية، خشية حدوث انتفاضة شعبية على غرار حركات الربيع العربي التي تجتاح 
ت على بينما وعدت الحكومة بإدخال تعديال. 2011المنطقة، بعدد من التعديالت السياسية في أوائل عام 

أن التقدم الحقيقي كان بطيئا من حيث  الدستور وقانون االنتخابات والقوانين التي تنظم وسائل اإلعالم، غير
  . زيادة العنف المتطرف منالتنفيذ، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف 
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  :السلطات المحلية واإلقليمية في الجزائر

جمعية لا(كل منھا مجلسھا المنتخب لالمستوى الوطني، ، ما دون )تمحافظا(والية  44ى الدولة إلتنقسم 
المحافظات كما تنقسم . ا بھة الخاصة التنفيذي والمحافظھامجلسباإلضافة إلى ) APW الشعبية لكل والية

المجلس ( الخاص بھا مجلسھا منھا كلل)  محليةجماعات(بلديات  ىومن ثم إل) مناطق إدارية( دوائر ىإل نفسھا
  .إلدارة الشؤون المحلية) الشعبي للبلدية 

 الذين ينتمون إلىيتألف من المديرين اإلقليميين و ،ظة السلطة اإلقليمية الرئيسيةالمجلس التنفيذي للمحافيعتبر 
. كل من الشئون اإلقليمية والوطنية ىإلالمجلس يستجيب ن إفوبالتالي . محافظةالأجھزة الدولة التي تقع في 

لجماعات المحلية والمؤسسات على االمراقبة اإلدارية والوصاية باكم اإلقليمي، من خالل الحوتقوم المحافظة، 
وتشارك قيادة المحافظات، باعتبارھا ھيئة تابعة للحكومة . العامة، والشركات المستقلة، والجمعيات الوطنية

   .في تخطيط وتطبيق خطة التنمية الوطنية وتساعد على تنسيق شئون المحافظةالوطنية، 

يتم تعينه من قبل الرئيس لفترة و ،المحافظ ھو وحده المسئول عن التواصل بين الحكومة الوطنية والمحافظة
 وظيفة ضرورية من أجل تنسيق العالقات بين الحكومة الوطنية والدائرة ةأيب المحافظ يقوم .غير محددة

 لمجلس الشعبي التابعا تنفيذ قرارات ،بوصفه ممثل المحافظةيرأس المحافظ، و. االنتخابية المحلية التابعة لھا
  .ھو الممثل المباشر في المحافظة لكل وزارة وطنية ف، وصفه موظف عالي المقام في الدولةب، وAPWله 

  البوسنة والھرسك .  3.2

  :خلفية سياسية عامة

 ألحزابا قامت،  2010 أكتوبر/ تشرين األول في أعقاب انتخابات من حالة الطريق المسدود  شھرا15 بعد
 شھدت وخالل ھذه المرحلة .2011 ديسمبر/ ولفي كانون األ بتشكيل الحكومةالھرسك في البوسنة و السياسية
 بالنسبة لمجلس تعتبر ضرورية إصالحات مھمة ةأي فشل البرلمان في اقرار بسبب، ركودا سياسيا البالد
  .الدولي  السالمتطبيق

  ھرسكالسلطات المحلية واإلقليمية في البوسنة وال

 عشرات إلى بدورھا تنقسم، كانتونات 10 البوسنة والھرسك اتحادا المركزيا؛ ينقسم إداريا إلى ُتعتبر فيدرالية
 العشرات من إداريا إلى نقسمت ، إذنسبيا مركزية صرب البوسنةجمھورية وتعتبر .  (općine)البلديات
 لمجالس البلديةا وممثلي  البلدياترؤساء كال الكيانين في نوالمواطنوينتخب .  (opštine)البلديات

حكم ذات منطقة باعتبارھا ، برتشكو ،شمال شرق البالد 1997في عام  التحكيم أنشأ ولقد . مباشرةالكانتوناتو
  .خاص ذاتي
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 كرواتيا .4.2

  :عامة سياسية خلفية

لھا على حصو  توقعمع ،2011يونيو / حزيران في االنضمام إلى االتحاد األوروبي مفاوضات كرواتيا أكملت
االتحاد  التي طلبھا األساسية االصالحاتتحقيق  في أحرزت الحكومة تقدماولقد . 2013في عام  عضويةال

،  يوغوسالفيا السابقة  الخاصة بجمھورياتمحكمة الجزاء الدولية  التعاون مع  كرواتيااصلوكما ت .األوروبي
  تحالف ھزمولقد .  حربالجرائم  إصدار عدة إدانات ھامة حول  واحدعام  خالل المحكمةشھدتحيث 

التي جرت نتخابات البرلمانية اال في ، وذلكالحاكم الديمقراطي الكرواتي االئتالف  Kukuriku المعارضة
  .ديسمبر  /كانون االولخالل 

  السلطات المحلية واإلقليمية في كرواتيا

وتعتبر ). مقاطعات (županije تدعى إدارية  مقاطعة 20إلى على المستوى ما دون الوطنيكرواتيا  تنقسم
 على županijeareوتشتمل ھذه المقاطعات . المقاطعات يعادل وضع وضع إداري لھا غرب مدينة واحدةاز

  .općineالمئات من البلديات 

   مصر .5.2

  : خلفية سياسية عامة 

، السلطة عاما في 30 حواليعد   ب2011فبراير / شباط 11التنحي في  ىإلاضطر الرئيس محمد حسني مبارك 
 يوما ونتيجة للحملة األمنية العنيفة للحكومة التي تسببت في مقتل 18 دامتحتجاجات شعبية الوذلك نتيجة 

مسئولية الحكم بعد اإلطاحة  ىتولتم الترحيب في البداية بالمجلس العسكري الذي . شخص 800أكثر من 
إلنسان، ومضايقة النشطاء والمنظمات  ما تعرض لالنتقاد الستمرار انتھاكات حقوق الكنه سرعان ،بمبارك

االنتخابات  لقد أدت .الحكم المدني ىإلغير الحكومية، وبسبب محاوالته الواضحة لتأجيل انتقال الحكم 
ظھور  ىإلالبرلمانية، التي تم رصدھا من قبل القضاء و ضمت األحزاب السياسية التي كانت محظورة سابقا 

  . حاليارس السلطة في مصر يماتيار سياسي إسالمي شعبي وھو من

  السلطات المحلية واإلقليمية في مصر

 تلفظ: المحافظات (ةالموافا: دون الوطنيةإلدارة ل على ثالثة مستويات 1960ينص قانون اإلدارة المحلية لعام 
 يجمع الھيكل بين ميزات كل من اإلدارة المحلية). القرى( و القرية ) مناطق أو مقاطعات(المركز ) موافاة 

م تمجلس الشعب والذي في الغالب ي: ھناك نوعان من المجالس في كل مستوى إداري. والحكم الذاتي المحلى
على الرغم من أن ھذه المجالس تمارس صالحيات تشريعية واسعة . والمجلس التنفيذي الذي يتم تعينهانتخابه 
  .يتم التحكم فيھا من قبل الحكومة المركزية  إال أنه
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 القاھرة واإلسكندرية وبور سعيد : بوضع المحافظة وھيخمس مدنوتتمتع  ، محافظة27إلى وتنقسم البالد 
 ھو السلطة  المحافظيعد. الذي يمكن لرئيس الجمھورية فصلهيتم تعيين المحافظ و. والسويس واألقصر

ة في المحافظة، التنفيذية العليا في المحافظة، ويتمتع بسلطة إدارية على جميع موظفي الحكومة باستثناء القضا
  . ويعتبر مسئوال عن تنفيذ السياسة العامة

نصف أعضاء مجلس  يتكونوفقا للقانون يجب أن و. محافظة من غالبية األعضاء المنتخبينالويتألف مجلس 
ي الممارسة العملية تحقيق ھذه النسبة،  فًرغم ذلك لم يكن ممكنا.  األقل من المزارعين والعمالعلىالمحافظة 
الترشيح  من ال يمكنھم أن المزارعين يعملون لساعات طويلة مع وقت فراغ قليل  إلىك جزئياويرجع ذل
العديد من كبار السن من المزارعين فوعالوة على ذلك، . ناھيك عن حضور اجتماعات طويلةللمناصب 

الس البلدية أو المج ُوأنشئت.  لتقديم خدمة فعالةالمطلوبوالعمال ليس لديھم مستوى عال من التعليم الرسمي 
  . 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، 
. جزاء من الخطة الوطنيةوالزراعة، واالتصاالت، كما أنھا مسئولة عن تعزيز الحركة التعاونية وتنفيذ أ

، الضرائب الضريبة على العقارات داخل المحافظة الدخل الوطني، :تمويلھا من ىعلتحصل المجالس المحلية 
المحلية المتنوعة أو الرسوم، أرباح المرافق العامة والمؤسسات التجارية، واإلعانات الوطنية، والمنح، 

  .والقروض

  إسرائيل  .6.2

  خلفية سياسية عامة 

 حيث، األوضاع االقتصادية بسببة النطاق  احتجاجات اجتماعية واسع2011 عام خاللھدت إسرائيل لقد ش
 ىعلقام الجيش بمھاجمة مقر الجماعات المسلحة بغزة بشكل دوري الذين قاموا بإطالق النيران والقذائف 

قتل العديد من  ىإلنطاق صغير الحجم  والتي أدت  ىعلھجمات إرھابية أو مسلحة قاموا بإسرائيل ، أو 
  .األفراد

  لسلطات المحلية واإلقليمية في إسرائيل ا

.  مقاطعة فرعية15 وإلى  وجنوب، وتل أبيب، الوسط والقدس وحيفا، شمال وھي مقاطعات6تنقسم البالد إلى 
، أو المجالس القروية )للمستوطنات الصغيرة(تتكون الحكومة المحلية من البلديات والمجالس المحلية 

تخضع الالئحة الداخلية للمجالس وكذلك ميزانياتھا لموافقة وزارة الداخلية وتعقد انتخابات الحكومة . يميةاإلقل
  .المحلية كل خمس سنوات
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  األردن.   7.2

  : خلفية سياسية عامة

 أھم هللا عبد الملك ردنياأل العاھل تجنب فلقد ،العام مرور مع السياسي اإلصالح مطالب تنامي من الرغم ىعل
 األوسط الشرق منطقة أنحاء مختلف في األخرى النتفاضاتبا تأثرت التيو حكمه تواجه التي التحديات

 الملك امبھ قام اللذان الوزاري التغييرو الدستورية التعديالت ساھمت ولقد. 2011 عام خالل أفريقيا شمالو
  .الشعبي االستياء عالمات من مؤقتا التخفيف من

  مية في األردنالسلطات المحلية واإلقلي

مناطق فرعية، و مقاطعات تنقسم إلى،  والتي بدورھا )المحافظات( إدارية محافظة 12إلى  األردن ينقسم
  .مدينة أو بلدة عمدة ومجلس منتخب بشكل جزئيكل في يوجد   .الداخلية وزير مسؤول يعينهكل منھا يرأس و

 
   لبنان.      8.2.

  : خلفية سياسية عامة

وزراء، مما أثار احتجاجات وأعمال عنف شكلت جزءا لًيار نجيب ميقاتي رئيسا جديدا ل اخت2011 عام تم
تشكيل كان تحت ضغوطات كبيرة، إال أنه استطاعي تالرغم من أن ميقا ىعل". الربيع العربي"من واسعا 

ة إلى  تسبب الصراع المدني في سوريا المجاور2011  عاممنذو.  في السلطة منذ ذلك الحينما زالتحكومة 
  .عبور  الالجئين والجنود المنشقين إلى لبنان

  السلطات المحلية واإلقليمية في لبنان 

تنقسم و. الذي يمثل الحكومة المركزية) الحاكم(يقوم بإدارتھا الموافي  )محافظات(تنقسم لبنان إلي موافات 
 ىإلجنبا يشرف والذي  )اطعةرئيس المق(قائم المقام كل منھا يرأس ) دوائر (اقاياه ىإل بدورھاالمحافظات 

)  نسمة500 ال يقل عن  ماالمجتمعات المحلية مع(البلديات تقوم . الحكومة المحلية ىعلجنب مع الحاكم 
أكثر (القرى والبلدات تقوم . الخاصة، التي تقوم بدورھا بانتخاب العمد ونائب رئيس البلدية امجالسھبانتخاب 

. ، الذين يعملون على أساس الفخريةومجلس الشيوخ) الزعيم(مختاربانتخاب ال)  نسمة 500 وأقل من 50من 
  .  لمدة أربع سنواتومات المحلية المناصبالحك وموظفيتقلد 
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  ليبيا  .9.2

  خلفية سياسية عامة

  احتجاجا على حكم معمر 2011فبراير / شباط الشوارع في ىخرج المواطنون في العديد من المدن الليبية إل
أحد  اعتقال بسببو) مصر وتونس(باالنتفاضات في البلدان المجاورة  ومتأثرون ، عاما42 منذالقذافي 
وسرعان ما واجه المتظاھرون العنف من قبل الموالين للنظام . في مجال حقوق اإلنسان في بنغازيالنشطاء 

 السلطة ةإزال إلىوبدأت الحرب األھلية في البالد في غضون أيام، مما أدى في نھاية المطاف . وقوات األمن
 حيث انتقل ،ي سيطر عليه المتمردونذمن أيدي عائلة القذافي وتشكيل المجلس الوطني االنتقالي في بنغازي ال

 مجموعاتبعض ال ىعل لكنه لم يتمتع بسيطرة فعالة، 2011 فيما بعد إلى طرابلس في نھاية عام ھذا المجلس
  ً.من المليشيات المنظمة محلياالمتكونة  الدولة في

  ات المحلية واإلقليمية في ليبيا السلط

  وكان المواطنون الليبيون أيام.بدورھا إلى وحدات إدارية أصغرتنقسم التي ) بلديات(تنقسم البالد إلي شابيات 
من . لجنة ثورية يتم تعينھا مؤتمرويرأس كل  "مؤتمر شعبي أساسي "500أعضاء في أكثر من  حكم القذافي
السلطات  وطرابلسالعالقات القانونية بين ًد والذي ھو قيد التأسيس حاليا، الدستور الجدي ينظمالمرجح أن 
 .يمية المحلية واإلقل

  موريتانيا.     10.2

   :عامة سياسية خلفية

 إلى 2011أكتوبر / تشرين األول في  إجراؤھا المقرر التي كان منتأجيل االنتخابات البلدية والتشريعيةتم 
الذي حوار ال بحجة أنه لم يتم بعد االنتھاء من حزبين معارضينأبرز طلب  ، وذلك بناء علىأجل غير مسمى
.  السياسي واالنتخابي على المستوىإصالحات واسعة النطاق حول زعيم البالد الرئيس عزيز، وعد بإجرائه

 فبھد، 2011أكتوبر / تشرين األول سبتمبر إلى /في الفترة ما بين شھري أيلولوطني الحوار العقد لقد انو
على و. الوصول إلى وسائل اإلعالممن  تمكنھا عدم من المعارضة يمعالجة ھذه القضايا، فضال عن شكاو

إال أنھا كانت محدودة بشكل كبير ، 2012و  2011عامي  بعض االحتجاجات على مدى حدوثالرغم من 
  .دول الجوارمقارنة  ب

  
  موريتانيا في واإلقليمية المحلية السلطات

  
 .منفصلة منطقة العاصمة  بينما تشكل،محافظ بواسطة تتم إدارة كل منھا،  إقليم إداري13 لىالبالد إ تنقسم

  .والشرطة التعليم المحلي عن إدارة تعتبر ھذه األقاليم ھي المسؤولة
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  األسود الجبل.   11.2
  

   :عامة سياسية خلفية
  

بناء  مفاوضات االنضمام بدءمن  الجبل األسود ،2011 أكتوبر / تشرين األولفي االتحاد األوروبيأقصى 
 االنتخابات قانون بإصالحسبتمبر / أيلول قراربما فيھا ، سبع أولوياتإحرازه على مستوى  الذي تمالتقدم  على
، بما في في مجاالت عدة بذل امزيد من الجھود أن ھناك حاجة إلىب االتحاد األوروبي، الحظ ومع ذلك .الجديد
  .اإلصالح القضائيذلك 

  
  األسود الجبل في والمحلية اإلقليمية اتالسلط

  
من  إلى أكثر 18حوالي من  تتراوح مساحتھا حيث ،)تيناشأوب( بلدية 21 المحلية الجبل األسودتضم حكومة 

 130000أكثر من  إلى  5.000السكان من يتراوح عدد و .)كم مربع 22000إلى  50 من( ميل مربع 770
، األساسيةوالرعاية الصحية  التعليم في مجاالت والموارد حياتصالال الحكومات المحلية لكوتم. نسمة

  .والعملوالرعاية االجتماعية 
 

  المغرب .      12.2

  عامة سياسية خلفية

 بالقبول ي  طرح الملك دستورا تمت مراجعته وحظ2011ردا على االحتجاجات التي جرت أثناء ربيع عام 
حدود أكثر موضوعية على  وضعجات للضغط من أجل ومع ذلك استمرت االحتجا. يوليو/ تموزفي استفتاء 
  .سلطة الملك

 فوز حزب العدالة والتنمية 2011نوفمبر / تشرين الثانيوقد نتج عن االنتخابات البرلمانية التي جرت في 
  .اإلسالمي المعارض مع تعيين عبد اإلله بنكيران رئيسا للوزراء

  السلطات المحلية واإلقليمية في المغرب 

لحكومة تخضع جميعھا بشكل مباشر لوزارة لعلى المستوى المحلي إلى عدة مستويات مغرب ينقسم ال
وجميعھا  ،ومحافظات حضريةاليم قأ تنقسم ھي األخرى إلى عدة   جھة16وعلى رأسھا توجد  ،الداخلية

وات القعمرتبة ثانية وھو  وذويوجد تحت ھذا التقسيم الفرعي تقسيم .  يعينه الملك واحديحكمھا محافظ
ويشمل المستوى الرابع البلديات الريفية والمراكز . التي يحكمھا رؤساء الدوائر ،ياتوالبلد) المقاطعات(

ويجري تعيين  . على التوالي القادة والبشواتوالتي يحكم كال منھا  ،الحضرية التي تتمتع بالحكم الذاتي
وقد انتخب كل مستوى من . ن قبل الحكامالموظفين ذوي الرتبة األدنى إما من قبل وزارة الداخلية وإما م

مثل افتتاح  ،المستويات شعبيا ھيئات وظيفتھا األساسية المساعدة في تحديد الشئون واألولويات المحلية
 .نفقات الميزانية  حول اتالقراراتخاذ مشروعات التنمية و
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   المحتلةالفلسطينية األراضي .13.2

  عامة سياسية خلفية

وبقيت ,  2009 عام واليته بعد انتھاء فترة حتىفي الضفة الغربية نصبه م الرئيس محمود عباس في بقي
قصيرة من مباحثات السالم  فترةانتھت  2011في أواخر العام و.  بدون ھيئة تشريعية منتخبةحكومته تعمل

 ت وعانتمديد فترة تجميد بناء المستوطنات،المباشرة بين حكومة عباس وإسرائيل بعد أن رفضت إسرائيل 
  . على األرض ومن أمور أخرى خالل العامما اتصفت بالعنفمن مواجھات مستمرة غالبا راضي األ

ًموعدا جديدا أنه لم يتم تحديد ثحي، استمرت حماس في حكم القطاعفي غزة و  لالنتخابات رغم انتھاء مدة ً
 على القطاع ھا حصارواستمرت إسرائيل في فرض  ،انتخاب السلطة التنفيذية والھيئة التشريعية الفلسطينيتين

  .وازدادت التوترات السياسية فيه

  ةلالمحت الفلسطينية األراضي في واإلقليمية المحلية السلطات

 على المحلية لحكومةة تابعة لإداري وحدة ،الفلسطينية السلطة قبل من تدار التي األراضي في البلدية تعتبر
 عام الفلسطينية الوطنية السلطة في المحلي الحكم ارةوز إنشاء بعد ھاقررإو ولقد تم إنشاؤھا. المدينة غرار

 المجالس أعضاء انتخابب ويقوم سكان المنطقة  .المحلي الحكم وزارة قبل من البلديات كافة تعيين يتم. 1994
 محافظةللبالنسبة  وأھميتھا السكان عددل تبعا قطاعات أربع إلىالبلديات  تنقسم، كما البلديات رؤساءو البلدية
   . تتبعھاالتي

 

  سوريا14.2. 

  خلفية سياسية عامة

 ،2011مارس / آذارردا على االحتجاجات الشعبية المستمرة التي بدأت في   السورية،الحكومة قامت 
كل دوري قامت بمحاصرة المدن بش ، كماقوات الجيش واألمن وقوات أخرى لشن حملة قمع عنيفة باستخدام

  . اآلن في حالة حرب أھليةالبلدو. المواطنينعدة آالف من  وقتل

  السلطات المحلية واإلقليمية في سوريا

) مقاطعات(ومناطق ) إحداھا وھي دمشق عبارة عن مدينة بدرجة محافظة(تنقسم سوريا إلى محافظات 
 إال أن الحكومة المحلية ، أقسامھم اإلداريةفيويتمتع المحافظون ببعض السلطة ). مقاطعات فرعية(ونواحي 

 .زير الداخلية في الحكومة المحليةعة لومركزية وتاب
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  تونس   .15.2

  خلفية سياسية عامة

 المعروف(الديمقراطي  حزب التجمع الدستوري الحكومة التي كان يقودھاحل و ثورة الياسمينمنذ اندالع 
 األحزاب السياسية العشرات منب تم االعتراف، 2011في عام ) RCD الفرنسيةاسمه في اللغة اختصارا ب

بدعم  أيضاية أحزاب يسارية وسطعدة كما حظيت األقوى، باعتباره  النھضة حزب كما ظھر. رسميا لجديدةا
السياسة   سمة بارزة من سماتحياة المرأةوتحسين وضع الجھود المبذولة ل كانت نذ االستقاللوم. كبير

في  نظيراتھامع  مقارنة  القانونأمام بقدر أكبر من المساواة تونس المرأة في تتمتع ، حيثالتونسية االجتماعية
  . .دول عربية أخرى

  السلطات المحلية واإلقليمية في تونس

 ).محافظ(والي كل منھا يترأس  ) واليةامفردھمحافظات؛ (ات والي منطقة إدارية تدعى 24إلى  البالد تنقسم
تدعى معتمدية  ةعديد إلى وحدات بدورھا  تنقسم، التيالمدينة الرئيسية بھا باسم كل محافظة وتدعى

ھي بدورھا المعتمد و من قبل ة المعتمدياتإداروتتم . المقاطعة يتغير عددھا وفقا لحجم التي، )مفوضيات(
المجالس البلديات و عشرات من إلى تونس وتنقسم. مقاطعة تدعى منطقة ترابية 2000أكثر من  مقسمة إلى
   .القروية

  تركيا.     16.2

  عامة سياسية خلفية

/ حزيرانالتي جرت في  البرلمانية في االنتخابات ساحقةبأغلبية   (AKP)الحاكم لعدالة والتنميةا حزب فاز
، استقال يوليو/ تموزفي و.  مرة أخرىلوزراءلرئيس ك أردوغان رجب طيبمما ضمن تعيين ، 2011يونيو 
للقيام  في تآمرھم المشتبه من الضباط عشرات بعد اعتقال بشكل جماعي في تركيا ن الكباروالعسكري القادة

  .مالحك السيطرة المدنية على تتمكن من فرضل لم يسبق لھا مثيلفرصة  مدنيةالحكومة لامما منح ، بانقالب

  تركيا في والمحلية اإلقليمية السلطات

 أو، ثماني مقاطعات حوالي ما متوسطه إلى كل محافظةتنقسم و.  (vilayetlar)حافظةم 76 تركيا إلى تنقسم
kazalar  .أوفي المتوسطمقاطعة فرعية  493إلى  كل مقاطعة تنقسموbucaklar  .عاصمة  كلتشكل و
على أما  .عمدة منتخب يرأسھاوبلدية ، شخص 2000 أكثر منيقطنھا  بلدة، وكل مقاطعةمركز كل ، محافظة

 معونةواللصحة المتعلقة با وطنيةالبرامج التنفيذ  ھي المسؤولة عن الحكومة تعتبرف اإلقليمي،مستوى ال
 االقتصادية القضاياو، واإلنتاج الحيوانيالتعليم، والزراعة والثقافة، واالجتماعية، واألشغال العامة، 

  .والتجارية



34 

  .شرق المتوسطواإلمكانيات الموجودة ومجاالت التنمية المستقبلية في دول جنوب يلخص    3 الجدول
  

  الدولة
  

  يةالمستقبل التنمية مجاالت  الموجودة اإلمكانيات

ألبانيا  (CBCبرنامج التعاون العابر للحدود   ألبانيا
 – ألبانيا؛ ألبانيا – الجبل األسود واليونان –

  ؛ )كوسوفو
  .تايكس، سيغما والتوأمة: بناء المؤسسات 

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالحكم، القضايا المؤسسالمواطنة، 
  .والخارجية

؛ )CBC(المتوسط برنامج البحر األبيض   الجزائر
  ؛ CIUDADبرنامج 

تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
MED ENEC II؛  
  . تمھيد الطريق

التعليم، الشباب والبحث؛ البيئة، التغير 
المناخي والطاقة، المواطنة، الحكم، 

ة؛ ية والخارجياتالقضايا المؤسس
  .الموارد الطبيعية

 CBC للحدود برنامج التعاون العابر  البوسنة والھرسك
 الجبل األسود؛ البوسنة –البوسنة والھرسك (

 – كرواتيا؛ البوسنة والھرسك –والھرسك 
  ؛) األدرياتيكيCBCصربيا؛ 

  .تايكس، سيغما والتوأمة:  بناء المؤسسات 

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ةيوالخارج

 CBCن العابر للحدود برنامج التعاو  كرواتيا
 – كرواتيا؛ البوسنة والھرسك –ھنغاريا (

 – كرواتيا؛ كرواتيا –كرواتيا؛ سلوفينيا 
  ؛ ) األدرياتيكيCBCصربيا؛ 

  .تايكس، سيغما والتوأمة: بناء المؤسسات 

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ةيوالخارج

؛ )CBC(حر األبيض المتوسط برنامج الب  مصر
  ؛ CIUDADبرنامج 

تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
MED ENEC II؛  
  . تمھيد الطريق

السياسة االقتصادية واالجتماعية؛ 
التعليم، الشباب والبحث؛ البيئة، التغير 

المناخي والطاقة، المواطنة، الحكم، 
  .ةيية والخارجاتالقضايا المؤسس

؛ )CBC(ج البحر األبيض المتوسط برنام  إسرائيل
  ؛ CIUDADبرنامج 

تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
MED ENEC II ؛  
  .تمھيد الطريق

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ةيوالخارج

؛ )CBC(برنامج البحر األبيض المتوسط   األردن
  ؛ CIUDADبرنامج 
تايكس، سيغما والتوأمة؛ : لمؤسساتبناء ا

MED ENEC II ؛  
 .تمھيد الطريق

  

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ة؛ الموارد الطبيعيةيوالخارج
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 الدولة
 

  مجاالت التنمية المستقبلية  اإلمكانيات الموجودة

 ؛)CBC(برنامج البحر األبيض المتوسط   لبنان
  ؛ CIUDADبرنامج 

تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
MED ENEC II ؛  
  .تمھيد الطريق

التعليم، الشباب والبحث؛ البيئة، التغير 
المناخي والطاقة، المواطنة، الحكم، 

  .ةيية والخارجاتالقضايا المؤسس

 تايكس؛ : بناء المؤسسات  ليبيا
  . تمھيد الطريق

ة االقتصادية نسجام اإلقليمي، السياساال
واالجتماعية؛ التعليم، الشباب والبحث؛ 

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ة؛ الموارد الطبيعيةيوالخارج
السياسة االقتصادية واالجتماعية؛   تايكس والتوأمة؛: بناء المؤسسات  موريتانيا

غير التعليم، الشباب والبحث؛ البيئة، الت
المناخي والطاقة، المواطنة، الحكم، 

  .ةيية والخارجاتالقضايا المؤسس
 CBCبرنامج التعاون العابر للحدود   الجبل األسود

 الجبل األسود؛ الجبل –البوسنة والھرسك (
 الجبل األسود؛ – صربيا؛ ألبانيا -سود ألا

CBC؛) األدرياتيكي  
  .تايكس، سيغما والتوأمة:  بناء المؤسسات 

ئة، التغير المناخي والطاقة، البي
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ةيوالخارج

؛ )CBC(برنامج البحر األبيض المتوسط   المغرب
  ؛ CIUDADبرنامج 

  تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
  اتفاقية رؤساء البلديات

MED ENEC II؛  
  . تمھيد الطريق

التغير التعليم، الشباب والبحث؛ البيئة، 
المناخي والطاقة، المواطنة، الحكم، 

  .ةيية والخارجاتالقضايا المؤسس

األراضي 
  الفلسطينية المحتلة

؛ )CBC(برنامج البحر األبيض المتوسط 
  ؛ CIUDADبرنامج 

  تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
MED ENEC II؛  
   تمھيد الطريق

االنسجام اإلقليمي، السياسة االقتصادية 
الجتماعية؛ التعليم، الشباب والبحث؛ وا

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ةيوالخارج
؛ )CBC(برنامج البحر األبيض المتوسط   سوريا

  ؛ CIUDADبرنامج 
  تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
MED ENEC II؛  
   تمھيد الطريق

تعليق جميع لقد تم : مالحظة *  .6
  المشاركات حاليا

االنسجام اإلقليمي، السياسة االقتصادية 
واالجتماعية؛ التعليم، الشباب والبحث؛ 

البيئة، التغير المناخي والطاقة، 
ية اتالمواطنة، الحكم، القضايا المؤسس

  .ةيوالخارج



36 

  الدولة
  

  مجاالت التنمية المستقبلية  اإلمكانيات الموجودة

؛ )CBC(ألبيض المتوسط برنامج البحر ا  تونس
  ؛ CIUDADبرنامج 

  تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات
MED ENEC II؛  
   تمھيد الطريق

السياسة االقتصادية واالجتماعية؛ 
التعليم، الشباب والبحث؛ البيئة، التغير 

المناخي والطاقة، المواطنة، الحكم، 
  .ةيية والخارجاتالقضايا المؤسس

 تركيا؛ حوض –بلغاريا  ()CBC(برامج   تركيا
  ؛)البحر األسود

  ؛ CIUDADبرنامج 
  تمھيد الطريق
  تايكس، سيغما والتوأمة؛ : بناء المؤسسات

  

السياسة االقتصادية واالجتماعية؛ 
التعليم، الشباب والبحث؛ البيئة، التغير 

  .المناخي والطاقة
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 في األوروبي االتحاد برامج من المستخلصة الدروس. 3
  المتوسط وشرق بجنو منطقة

، في برامج إضافية في جميع 1باإلضافة إلى البرامج القائمة المدرجة في القسم شارك االتحاد األوروبي، 
واحدة من المبادرات  MED – Pact)  المتوسطاتفاقية (ومثل برنامج. أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط

 للحاجة إلى دعم التعاون بين السلطات 2003 ظر الوارد في وجھة نلجنة األقاليمطلب التي نتجت عن الھامة 
تفاھم إقامة  الرئيسي لھذا البرنامج ھو تشجيع وكان الھدف  11.المحلية في إطار الشراكة األوروبية المتوسطية

ادل والحوار بين من خالل تطوير التعاون، التبأفضل بين المجتمع المدني في منطقة شمال وجنوب المتوسط 
 وذلك لتأمين تنمية محلية ، االتحاد األوروبيشريكةمساعدة دول المتوسط   ًتحديدابرنامج ويشمل ال. المدن

 تنطبقالتي و، جيع تخطيط و إدارة أفضل للبلدياتًأكثر توازنا من خالل إقامة شراكات بين المدن، وتشدائمة و
سع مشاريع مع تمويل ت ما مجموعهقد تم تمويل لو. على مجموعة واسعة من العناصر الفاعلة في المدينة

   . يورو مليون4.8 ىإلاألوروبي وصوال التحاد من االمشترك 

الذي يعد ذو أھمية و ،)المتوسط اتفاقية( MED-PACT تم تعلم عدد من الدروس الھامة خالل تنفيذ برنامج
لسلوك تغيير دائم في ا ىإل) المخرجات(ع التجريبية يرا تحول المشاريع من مرحلة المشألنه يضمنخاصة، 

تأثير (  MED – Pactتحقيق أھداف  من شأنهتأثير دائم  ىإليمكن أن تؤدي في نھاية المطاف و) نتيجة(
  :مةھاًعوامال وقد تم تحديد العوامل التالية باعتبارھا  .)المتوسط

 تحديد المشاريع التجريبية بطريقة قائمة على المشاركة والذي ينطوي على جميع :الملكية المحلية •
مشاريع التعاون ل في حد ذاته نتيجة مھمة جدا ويعد تحديد المشاريع ھذا  .المصلحة المعنيينأصحاب 

تلك " تمتلك"ومع ذلك، فمن المھم جدا ضمان أن . MED Pactتأثير المتوسط  الالمركزية  مثل مشروع
 ويستجيب يةقوي للغا إعداد المشروع  يكون أنآخربمعنى أي  ،المشاريع المجتمعات التي قامت بتحديدھا

كما أنه من المھم أن يكون مستوى ھذه . أعرب عنھا أصحاب المصلحة التيًحقيقة الاالحتياجات  ىإل
تلمس خالل  / هتائجنتتبين ، وأن المتاحةإمكانية تنفيذه مع الوسائل المحلية  يضمن ًواقعيا بما المشاريع

   .فترة زمنية معقولة
المشاريع استمرارية  أمر ضروري من أجلاء القدرات المحلية  بن يعتبر: أھمية تأسيس القدرات المحلية •

  . التمويل الخارجي انتھاء للتھديد بمجرد معرضةكافة الجھود  فبدون قدرات محلية قوية، تصبح ،الممولة
التعاون أن  األحيان   بعضفي ن والجنوبيالشركاء  يعتقد: تعبئة و االلتزام بجلب الموارد المحليةالأھمية  •

 ألنه يجب ينبغي أن يكون األمر كذلك، الومع ذلك، .  تبادل باتجاه واحد للقدرات والمواردھو المركزي
 المشروع التجريبي فرصل ومن ھنا فقد يكون. أن يكون ھناك تبادل متساو وعادل للموارد ضمن الشراكة

قد يكون . تواضعةبمواردھم للمشروع مھما كانت من والمحليالتزم الشركاء  في حالتنفيذه  لبكثير  ىأقو
 الحركة اإلدارية في مؤسسات الشركاء المحليين  زخم أن االفتراضفي بعض األحيان من السھل جدا 

                                                            
 (http://www.med-pact.eu. 11  لمزيد من المعلومات أنظر إلي  

http://www.med-pact.eu/
http://www.med-pact.eu/
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ية المختلفة قد أثبتت أنه ات، ولكن تجربة تأثير المتوسط في مختلف البلدان والسياقات الموضوعٍغير كاف
 .يمكن القيام بالكثير في ھذا الصدد

  
مستوى المدينة واإلقليم  علىللسياسة  الواسعالنطاق  ضمنبية المعممة أھمية المشاريع التجري •

 احدثكون يالمشروع التجريبي مبادرة معزولة غير متكررة أو أن  ھناك مخاطرة بأن يبقى: والحكومة
في دول جنوب وشرق المتوسط  . إلھام السياق األوسع للسياسة/ تحفيز/ علىفي التأثير  فقط في حال فشل

السياق المحلي واإلقليمي  كون ، رغمالمستوى المحلي ىعلتحقيق التأثير  ربما من الصعبباألخص ، 
  .  MED – Pactتروج لھا مشاريع مثل التي و ،التشاركيالحكم عمليات شكال تقبال ألو  انفتاحاأكثر

ير المتوسط مع  تنفيذ برنامج تأث خاللتم تعلمھا منمن الدروس العامة التي عدد لقد تمت االستفادة أيضا من 
  :عدد من أفضل الممارسات التي تم تحديدھا

 تدرس بعناية الجوانب الفنية  المن المھم جدا أن: االعتراف بأھمية السياق االجتماعي والسياسي •
استشارة وتعد  .الجوانب االجتماعية والسياسية ألي تدخل يتم اقتراحهو بلفي أي مشروع مقترح فقط 

خاصة قبل كل شيء، اعتماد نھج لحالة و. الغ األھمية في ھذا الصدد بًاالشركاء المحليين أمر
نجح بشكل جيد في أوروبا سوف يعمل بشكل جيد في نھاية األمر يفتراض أن ما االتجنب ! مشاريعبال

 .في أي بيئة أخرى

.  جوھري لنجاح أي مشروع أمراإلعداد الدقيق ألية شراكة ھو: أمر بالغ األھميةلشراكة لعداد اإل •
اإلقليمية المعنية و اآلراء والمفاوضات مباشرة مع السلطات المحلية  فيبناء توافقيجب أن يتم و

بدل التوقيع على بيان من المستحسن و. وليس من خالل وسطاء، بما في ذلك الحكومات المركزية
فق على  للتصديق بأن الشريك قد قرأ وواًاشراكة بسيط قبل بداية العمل، أن يتضمن البيان أيضا قسم

 .الميزانية الموافقة عليھاقد تمت قراءة  هنأبقسم آخر يقر أن يحتوي على العرض الفني و

 االستفسار عن النظام المحلي :الشركاء فيھاعمل يتعرف على البيئة اإلدارية المحلية التي ال •
إلدارية في بعض الثغرات ايمكن أن تؤخر . والمتطلبات اإلدارية المحلية قبل  البدء بإعداد المشروع

 إيقافه، حيث أنفي بعض األحيان إلي ؤدي ت وحتى يمكن أن ، بأكملهابعض األحيان مشروع
 العضو قد تختلف عن تلك في االتحاد األوروبي منضويةغير الالتعاونات الالمركزية في بيئة الدول 

 ذ ذلكويجب أخھذا ينطبق بشكل خاص على دول جنوب وشرق المتوسط، و.  االتحاد األوروبيفي 
 .االعتبار عند تصميم سياسات فعالة على المستوى دون الوطنيعين في 

وبين دول   ،الشمالو كل من الجنوب  بينشراكاتالفي حالة : األھداف المشتركة ھي مفتاح النجاح •
أھداف مشتركة  علىالمشاريع أن التعاون قد تأسس  القائمون على، يجب أن يضمن الجنوب نفسھا

الذي يسمى في كثير من وملة من األنشطة، وليس نشاطا يتم لمرة واحدة ويتضمن مجموعة شا
جدول أعمال وضع  رؤية مشتركة ولتحقيقشبكات اتصال ويجب إنشاء ". الشراكة"األحيان باسم 

  .إنجاح واستدامة العملراسخ من أجل 
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 ىإلحاد األوروبي تحويل تمويل االت ًليس من السھل دائما: استخدام عمليات اإلدارة المالية القوية •
دون معالجة ھذه الصعوبات بشكل صحيح وبإجراءات إدارية معقدة، ذلك يتطلب  حيث شركاء ال

 الشركاء واألفراد دفع الطلب منليس من العدل و. عنصر أساسيل التعاون الالمركزي يفتقد سيبقى
شريك الرئيسي بدفع يجب إما أن يقوم ال. تكاليف ومن ثم االنتظار لعدة أشھر للحصول على تعويضال

احترام المعالم المالية وإن .  أن يدفع لھم مسبقايجباألموال الالزمة لتنفيذ األنشطة بشكل صحيح أو 
 .إيجابية لفرص نجاح المشروع إشارةواإلدارية التي وضعھا االتحاد األوروبي ھو أيضا 

ھناك ملكية كون ت  للمشاريع فرصة كبيرة للنجاح عندما:وضوح الھياكل اإلدارية أمر ضروري •
ألت تأخذ  تقييم العروض علىويجب . واضحة على مستوى السلطات المحلية اإلقليمية من المشروع

قدمة ت القدرات الظاھرة لمقدمي الطلب لتعبئة الخدمات األساسية من داخل المنطقة المبعين االعتبار
التي  المناقصات وتجنب )تشارك في المشروعس التيوالخدمات لوكاالت الواضحة لتسمية المثل (

  .المساعدة التقنية الخارجية حولإدارة المشروع  للتعاقد معتخطط 

يجب أن يتم تقييم . ساعد وجود كل من اللجان التوجيھية واللجان العلمية في تحسين أداء المشروعوي •
ييم التقلية وآل.  يتم قياسه في ضوء اإلطار المنطقي للمشروعوأن أداء المشروع بشكل منتظم 

القدرة على تحسين أداء المشروع، شرط أن يتم نشر ) التي تجمع وتدرس بيانات الرصد(الخارجية 
  .ومشاركة نتائج التقييم بين دائرة المشروع

احترام خصوصية اللغة في كثير من األحيان يعتبر  :يمكن للمھارات اللغوية أن تقطع شوطا طويال •
ميزانية  تحديدمن المھم وبالتالي ف. لتنوع في إطار الشراكةعلى أنه دليل على االحترام واالعتراف با

 لترجمة مخرجات المشاريع إلى اللغات ، وذلك)والمشاكل(لترجمة ألغراض ا  ووقت كافيكافية
األقل عضو واحد من الفريق في إدارة المشروع و يكون  ىعلوجود ًومن الضروري أيضا . المحلية

األمر الذي العمل الميداني ب القياملشريك ، وخصوصا عندما يتم قادرا على التحدث باللغة المحلية ل
واألكثر فعالية ھو تقديم التدريب باللغة . االتصال الوثيق مع السكان المحليين/  التفاعليحتاج إلى

 مؤشرا جيدا لتحقيق شراكات  االتحاد  ذلكويعدالمحلية من اللجوء إلى عدة مستويات من الترجمة 
  . دان الخارجية مثل تلك الموجودة في منطقة جنوب وشرق المتوسط األوروبي مع البل

االتصاالت ووضوح الرؤية فقط عني تال : وجود استراتيجية اتصاالت واضحة ومتسقة أمر حيوي •
، بل يعني المنشورات والمواد المطبوعة ىعلعرض االتحاد األوروبي وشعارات المشروع الخاصة 

عند إشراك أصحاب المصلحة  ىإلممارسات  باإلضافة والخبرات لتوثيق اروح المشاركة و تبني ذلك
تعد مواقع المشاريع أدوات أساسية في استراتيجية االتصال للمشروع ويجب . التطورب المشاريع بدء
من عكس اإلنجازات الحقيقية للمشاريع   ا وتمكينھاتحديثھموارد مخصصة للحفاظ على  ُتمنح لھاأن 

أن بتذكر نذلك، فانه من المھم أن  ىإلوباإلضافة . المستھدفةلفئات ا غاتلخصوصيات ب مع االھتمام
النشرات اإلخبارية، موجزات السياسات، ونقاط (االتصاالت الداخلية بين شركاء المشروع 

/ يمكن أن يكون إنشاء آليات. تلعب دورا ھاما في نجاح المشروع.)  تقاسم التقدم، الخ،المعلومات
 .مفيدا جدا  ) CIUDAD موضح في أماكن أخرى من مشاريع كما ھو(مكاتب الدعم 

   برامج التمويل اإلقليمية مقابل برامج التمويل الثنائية
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على . المستوى اإلقليمي ىإل مزايا ھامة لتوجيه تمويل االتحاد األوروبي Med Pact أظھر تنفيذ برنامج 
ج مختلف الجھات الفاعلة وأصحاب المصلحة في ًيعتبر مناسبا خاصة إلدماالنھج اإلقليمي سبيل المثال، كان 

الرؤيا و وربط  الفاعلة ھاجھاتو" المنطقة" من الربط بين يمكن ھذا النھج حيث ،المعونات حولالتعاون  حلبة
قوي " اعتماد"ًمن الھام جدا وجود الستفادة من ھذه المزايا، ول .بروح من التعاون للنھجالمشاريع التابعة 
تبقى ھذه مبادئ عامة سخالف ذلك وبتعزيز التماسك، بھدف  جانب الجھات الفاعلة المحلية لعملية التنمية من

تعزيز بھدف التزام الجھات الفاعلة المحلية من الضروري عالوة على ذلك، . يذكروغامضة دون أي تأثير 
وينبغي بذل جھود . عونةًبعيدا عن ثقافة االعتماد على الم اتحويلھملكية السلطات المحلية اإلقليمية للمشاريع و

  فيمشاركةال الرؤية للسلطات المحلية اإلقليمية،  فيوضوحتحقيق تطوير مجاالت واضحة للمسؤولية و: لـ
باإلضافة إلى المخاطرة من قبل السلطات المحلية واإلقليمية، والناجحة ، تشجيع االبتكار لمبادرات ا تمييز
  .أصحاب المصلحةتعبئة 
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محلية واإلقليمية تحسين سبل كيف يمكن للسلطات ال .4
  مساعدات االتحاد األوروبي على حصولھا 

المتوسط وشرق للسلطات المحلية اإلقليمية من دول جنوب  قيامھذا القسم بعض التوصيات بشأن كيفية يقدم 
، خاصة و أن الموارد المالية ألدوات دول الجوار األوروبي سوف مستقبليةتعظيم مشاركتھا في مشاريع 

إلى ھذه التوصيات تستند ). 2020 – 2014(في الفترة المالية القادمة ، وذلك بشكل كبير في المستقبل  تزداد
 التجارب السابقة التي اكتسبھا االتحاد األوروبي في تقديم برامج مماثلة في أماكن أخرى، وكذلك على كل من

   .التابعة للمنطقة الجنوبية والشرقية للمتوسطظروف البلدان 

مساعدات االتحاد  ىعل عامة من أجل زيادة فرص حصول السلطات اإلقليمية والمحلية توصيات .1.4
  األوروبي

 بتحسين البيئة التي تعمل ، التي يمكن أن تقوم، في حال تنفيذھا، العامة"التمكين "ھناك عدد من تدابير سياسة
 القدرات تعزيزلتدابير ھذه اليمكن و. السلطات المحلية واإلقليمية في دول جنوب وشرق المتوسط فيھا

  :تشملو ،المنطقة للوصول إلى صناديق االتحاد األوروبي فيية للسلطات المحلية واإلقليمية اتالمؤسس

أو زيادة االعتراف بمنح جنوب وشرق المتوسط ليس فقط في ينبغي تشجيع ھيئات الحكم المختلفة  •
وبشكل فعال في عملية التعاون مع االتحاد رسميا بإدراجھا المحلية واإلقليمية، ولكن بالسلطات السياسي 
المحلية واإلقليمية في برامج االتحاد للسلطات ھذا ھو شرط أساسي للمشاركة الفعالة . األوروبي
وسيتعرض أي برنامج للمبادرات لخطر كبير في حال عدم قيام السلطات المحلية واإلقليمية . األوروبي

 .بتطوير األطر المؤسساتية الالزمة
 

تشجيع السلطات المحلية واإلقليمية إلى جانب تشجيع الحكومات المركزية، وذلك حيثما أمكن، يجب  •
الوثائق االستراتيجية وخطط العمل التي تم وللمشاركة في مرحلة مبكرة في إعداد اتفاقيات الشراكة 

 . على أساس ثنائي بين االتحاد األوروبي ودول الشراكة من جنوب وشرق المتوسط وضعھا 
 

وللتشاور  للحوار الوطني تنظيما  ھيكليةنشاء آلياتإلحكومات دول جنوب وشرق المتوسط جب تشجيع ي •
منظمات المجتمع المدني، عن مع وكذلك ) السلطات المحلية واإلقليمية أي(مع وكالء الدولة الفرعية 

 .للسلطات المحلية واإلقليميةوتابعة شبكات وجمعيات قائمة جلبھا إلى طريق 
  
 مؤسسات االتحاد األوروبي إلى توسيع ورفع مستوى التعاون بين السلطات المحلية اإلقليمية من تھدف •

 وجعلھا جزءا ال يتجزأ من عالقات االتحاد االتحاد األوروبي ودول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط
 لنجاح تنفيذ ا أساسيًاريعد دور السلطات المحلية واإلقليمية أم و.األوروبي مع الشركاء من داخل المنطقة

مختلف أدوات السياسة التي تشملھا مبادرات الجوار الجنوبي، مثل الحكم الرشيد، اإلصالح اإلداري 
 التنمية االجتماعية واالقتصادية، التنمية اإلقليمية وسياسة التماسك، التعاون عبر الحدود، ،والالمركزية
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والكوارث التي صنعھا اإلنسان  لكوارث الطبيعية حدوث احماية البيئة، قضايا النظام العام، منع
 . ، التعاون الثقافي، التعليم، السياحة، والتبادل الطالبي لھااالستجابةو

، التي ينبغي أن الوطنية البرامج اإلرشادية عملية إعداد إعادة النظر في المفوضية األوروبية يجب على •
على  ، وذلكوشرق البحر المتوسطجنوب لفردية في بين االتحاد األوروبي والدول ا يتم التفاوض عليھا
وينبغي أن . ومصالح االتحاد األوروبي وعلى أساس مصالحهه، وقدرات المحددة لكل بلد أساس اإلحتياجات

، كما يجب أن بشكل مشترك على المستوى الوطني التخطيطوالمفوضية األوروبية ب شريك الحكومة البلد
 . الخاصة بھاخطة التنفيذ الوطنية برامج على إعداد البلدان الشريكة معتعمل المفوضية األوروبية 

التعزيز المتواصل لتوثيق العالقات بين السلطات بتشجيع مؤسسات اإلتحاد األوروبي كما يجب أن تقوم  •
اإلقليمية والمحلية لإلتحاد األوروبي ونظيراتھا في دول جنوب وشرق البحر المتوسط من خالل منصات 

 بھدف إقامة ،األوروبية القائمة للحوار السياسي المنتظم ومن خالل مشاريع ملموسة مشتركةالمؤسسات 
 المستقبل من الجمعية المحلية واإلقليمية لدول جنوب وشرق التي قد تتكون فيمسار مشترك للمؤسسة 

 .البحر المتوسط

 عند تنفيذ بحر المتوسطوشرق ال جنوب دول مناألكاديمية البشرية والتقنية و الموارد ينبغي تعبئة •
 ).واألردن مصر الثانوية في للمدارس اإللكترونية التوأمة مشاريعاستغالل التوسع في ك( المشاريع

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

  

   تحديد حجم المساعدات المالية وكيفية طلبھاخطوات عملية من أجل  .2.4

السلطات اإلقليمية والمحلية في  يمكن أن تساعد االعتبار، أخذت في، إذا من التدابير العملية التي ھناك عدد
 من خالل طلبات تمويل االتحاد األوروبي لوصول إلىلقدرتھا  تعزيزوشرق البحر المتوسط في  دول جنوب

كل عام، تتبع فرص التمويل الطريقة نفسھا التي استخدمت في البرامج األخرى التي تم  وبش.الناجحة التمويل
كما تم توجيه دعوات للمستفيدين المحتملين للمشاركة في . تمويلھا في إطار اآللية األوروبية للجوار والشراكة

تھدف تلك و .البلدان موقعھا على اإلنترنت ومن خالل وفود علىالدعوات التي نشرتھا المعونة األوروبية 
ه التمويل في المقام األول لتكملة قروض المؤسسات ّكما سيوج.  والمناقصاتاالقتراحاتالدعوات إلى تقديم 

تطبيق القواعد المحددة  في مثل ھذه الحاالت وسيتم. آلية الجوار لالستثمارالمالية األوروبية من خالل 
يمكنكم اإلطالع على مزيد من المعلومات حول . ر لالستثمارآلية الجوامولھا تالمستخدمة في المشاريع التي 
  : والمناقصات على موقعنااالقتراحاتالدعوات المنشورة حول تقديم 

htm.en_index/funding/work/europeaid/eu.europa.ec://http. 

  

  : على موقعنالالستثمارطالع على المعلومات الخاصة بعملية التمويل من خالل آلية الجوار كما يمكنكم اإل

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
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invest/irc/onregionalcooperati/neighbourhood/where/europeaid/eu.europa.ec://http
htm.en_ment.  

  

  :الخطوات العملية

السلطات اإلقليمية والمحلية فكرة واضحة عن الطريقة التي سيظھر بھا  تمتلك فيھاأوال، في الحاالت التي  •
أما . التمويلطلب في تأكد من أن الطلب المستقبلي سيطابق المعايير المحددة يجب الالمشروع المحتمل، 

ة ثابتة عن المشاريع المستقبلية لدى السلطات اإلقليمية والمحلية، قد يكون من في حال عدم وجدود فكر
 ،ھذه المعايير التي تطابق من المشاريع وضع قائمة قبل التمويل المتاحة مختلف مصادر دراسة المعقول

 مثلوت .جنوب وشرق البحر المتوسط من منطقة للمتقدمين متاحة مصادر التمويل من أنأكد تكما يجب ال
. التمويل المتاح للسلطات اإلقليمية والمحلية غالبية ھذا التقرير  من1المادة  المحددة في مصادر التمويل
ًعلما بأنه   ،تلبية أفكار المشاريع لمعاييرھالضمان  مصادر التمويل بممثلي  في االتصالوال يجب التردد

 المساعدة موقع ع وإعالنات الشراء من خالل يمكن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بتقديم اقتراحات للمشاري

  . 12 األوروبية

بمجرد تحديد مصدر التمويل المناسب، أن تولي اھتماما  ،ينبغي على السلطات اإلقليمية والمحليةًثانيا،  •
كما يرغب اإلتحاد األوروبي وغيره من مصادر . خاصا إلثبات الطموح والجدوى عند صياغة الطلبات

 يجعل الموارد، على ھذا النحو، تنص بوضوح على كيفية قدقدر من التأثير الذي  كبرأالتمويل في تحقيق 
 أن ينص إلى طريقة التي سيتبعھاًكما أنه من المھم جدا ًوما إذا كان المشروع المقدم أصليا أم مبتكرا، 

من الوعود  أحذ الحيطةومع ذلك، ينبغي . اإلتحاد األوروبي لتحسين محيط السلطات اإلقليمية والمحلية
 لتقديم أكثر مما ھو ممكن، فإنه من غير المرجح وكأنه وعدالكثيرة، فإذا كان طلب المشروع المقدم يبدو 

 واضحة وقابلة للقياس، على جعل األھداف يجب التركيزًوبدال من ذلك، . مشروع التمويلالأن يجذب 
  .مفيدة وقابلة للتحقيق

م البرامج التي قامت ببناء عالقات طويلة األمد بين السلطات ھناك دالئل من بلدان أخرى تثبت أنه تم دع •
لتلبية لحقيقية الھمية األمقترحات المشاريع  تبينيجب أن ال كما . اإلقليمية والمحلية عبر الحدود الوطنية

شراكة  نحو بناء خطوات ملموسة أيضا تقديم ينبغيو، بل  فحسب المشكالت الحدوديةما يخصفورية فيال
 مرة أخرى، .إضافية مواجھة تحديات على التعاون في في المستقبل تكون قادرة من شأنھا أن مداأل طويلة

قادرين  نيكونو فقد، بطريقة مناسبة طلبك صياغة لضمان مصادر التمويل ممثلي باالتصال من ال تخافوا
  .التطبيق المختلفة لعملية مشورة بشأن الجوانب على إعطاء

غاية أن تعمل السلطات المحلية واإلقليمية على تطوير إمكانياتھا الخاصة من  يبدو من الضروري للثالثا، •
 ذلك أن ملكية ،حتى تصبح متاحة من أجل التدريب أجل التقدم بطلب التمويل ومالءمة الموارد الالزمة

 ويلبمصادر التم االتصال) 1(:لذلك يجدر. ، كما ھو األمر بالنسبة لإلدارة المحليةةحيويمسألة المشاريع 
 والتي( مماثلةال القائمة تحديد المشاريع) 2(، الفاشلة الناجحة أو السابقة التطبيقاتعلى  إلطالعلوسؤالھم 

                                                            
online/europeaid/eu.europa.ec.webgate://https-انظر . 12 

en=userlanguage&welcome.publi=do&1284977262222=ADSSChck?cfm.index/services.  

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/irc/investment_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/irc/investment_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en
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 اتورش مؤتمرات أوال  منحضور أي) 3 (،ھذا المشروع بنية والنظر في )التمويل جذب نجحت في
  .13أفضل الممارسات يتم نشر حيث عملال

 عن طريق مجموعة من الجھات أو طلبھايز مقترحات المشاريع في بعض األحيان تعزقد يتم ًرابعا،  •
التجارب  جمعمقترحات  إحدىھمية على قد تضيف بعض األنھا أ ألنه يمكن النظر إليھا على ،العاملة

 على القيام بذلك، فاعلم أن ذلك سيساعدك َاستطعت فإذا .األفراد مجموعة متنوعة من من والخبرات
مشروع  أي اقتراح وضوحضمان عدة خطوات لومع ذلك، ينبغي اتخاذ . احاالقترتحسين جودة ونوعية 

  .جذاب مصادر التمويلوضمان ) الالحقوالتسليم  (تعاوني

  
حتى تتمكن من تحقيق ذلك، سجل حضورك، وإذا لزم األمر، قم بتنظيم فعاليات تواصل حيث  .1

معرفة بكل األحداث التي للقيام بذلك، كن على . يمكنك أن تجتمع مع شركاء المشروع المحتملين
للقيام بذلك أيضا، قم برصد جميع المواقع ذات الصلة واشترك في . تجري في منطقة اھتماماتك

 السلطات األحداث التي تنظمھا المفيد رصدمن كما أنه . أي نظام تنبيھي عبر البريد اإللكتروني
  .بياإلقليمية والمحلية القريبة التي تشارك في برامج اإلتحاد االورو

 نوبمجرد تحديد أعضاء المشروع المحتملين، قم بترشيح أحد منسقي المشاريع المعروفين والذي .2
  .بخبرة ومصداقية في نظر الشركاء يتمتعون

، اكنت تخطط لتنفيذھ التي لديك العدد األمثل من الشركاء، الذين سيعتمدون على البرنامج أنكد أت .3
والتي تتكون من أكثر من خمسة ( مجموعات الكبيرةكن على علم بأنه رغم صعوبة إدارة الولكن 
تجعل ن أيمكن )  واحد فردحتىو أوالتي تتكون من فردين (المجموعات الصغيرة  فإن ،)شركاء

ًتنفيذ المشروع أمرا شاقا جدا عندما تكون الموارد قليلة جدا  ھناك قواعد صارمة توبما أنه ليس. ً
 يوفرومع ذلك، قد .  من اآلراء الخاصة بالمتقدمينتفادةلالسعلى األرقام، فربما تكون ھناك حاجة 

  .انطالق مفيدة نقطة سابقا أو الغير ناجحةالناجحة  العطاءات فحص

 فرصة إلقامة اتصاالت مع شركاء المشروع المحتملين في كل من الواليات ةحاول استغالل أي .4
 حاول أن تثبت تسنى لكوفي حال . األعضاء في اإلتحاد األوروبي والبلدان المرشحة األخرى

 يينالمستوعلى  الشركاء الحاليين معوضع المزيد من المشاريع وقم ب، ميراثصاحب نك أ
 ھذه الشبكة تؤكد أن اإلمكانيات التي وتظھر عالقة ناشئة مستمرة، وجودلتبين  واإلقليمي المحلي

 .المتواجدة على أرض الواقع تھدف إلى حل المشاكل

 .وخبراتھم قدراتھم تناسب مع يواضح المشاركين لھم دور التأكد أن جميع البد من .5

أكبر  يتم استيفاء للتأكد من أن وذلك ،االقتراحًدورا في كتابة ن والمشاركجميع  يلعبيجب أن  .6
 الجزء األكبر منيتعھد بھو من  منسق المشروع، فإن  ومع ذلك .المعايير عدد ممكن من

 .القول الفصل كما سيكون له ،تهصياغ

                                                            
تطوير الخبرات وتدريب الموظفين كوسيلة ل، ولكن فقط عملية تقديم العطاءات نلتقديم المشورة بشأ خبير استشاري خارجي استخدام يمكن النظر في.  13

  .الداخلية
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  نماذج الطلباتصياغة

 شرح الغرض منب) ىاألخر والمرفقات نموذج طلبالتي تشمل (مقدمي الطلبات تقوم المبادئ التوجيھية ل
المؤھلة للحصول التكاليف العمل و، وأنواع والشركاء المتقدمين بأھلية، والقواعد المتعلقة تقديم المقترحات

 تعليمات حول كيفية  على ھذه المبادئكما  تحتوي. )ئزةالجاو ختياراالمرحلة (تقييم المعايير و التمويل، على
كما  ،عند التطبيق اإلجراءات التي يجب اتباعھا، والبيانات التي يجب إرفاقھا مع الطلب استمارة الطلب ملء

باإلضافة  )يجدول زمني إرشاد بما في ذلك(التي ستتبع تلك المرحلة  عملية التقييم معلومات عن أنھا تعطي
  .المتقدمين الناجحين ستطبق على التيالشروط التعاقدية ات حول إلى معلوم

 ااھتمام وأن تولي، تقديم المقترحات وأولويات أھداف وبالتفصيل بكل وضوحتعلن أن  المبادئ التوجيھيةعلى 
 ملزمة المعلومات المنشورة وتصبح .يطرأ أي تعديلوالمبادئ التوجيھية  كما يجب نشر .التأھلمعايير ب اخاص
  .تقديمموعد ال بمجرد انتھاء لجنة التقييم لىع

  : من نموذج طلب المتقدمين، ينبغي أن يضم النموذج األجزاء التاليةاالنتھاء وبھدف

  .مذكرة مسودة  •

 .معلومات عن العمل المقترح، بما في ذلك الميزانية •

 .معلومات عن مقدم الطلب •

 .شريكمعلومات عن أي  •

 
  :ما يلي يجب عليك استخدام المقترحللعمل  األساسي النص عند كتابةو

، وذلك تمشيا مع االتحاد األوروبي التقارب ودعم تساعد في تحفيز سوف الموارد الماليةن على أن ابرھ  •
  .المبادئ التوجيھيةو نص الدعوة مع

وكيف سيتم ھذه األھداف  سيتم تحقيقكن واضحا منذ البداية في تحديد أھدافك، واعرض بوضوح كيف  •
كما . المترتبة عليه العواقبوتحديد ) قابل للتنفيذناجح وأي ما ھي الدالئل على وجود مشروع (، تحديدھا

كما . التقنيات في المنطقةأحدث و أفضل الممارسات مع ھذه األھداف توافق يجب عليك أن تبين بوضوح
 .قابلة للقياس العواقب تكون يجب أن

 .مجموع أجزائه من أھم الفريق  أظھر أنو أعضاء المشروع جميع تم اختيار علل كيف ولماذا •

 .الوصفالتفاصيل الالزمة ولكن دون أن تبالغ في توفير قم ب.ًومحددا وتناول صميم الموضوعكن موجزا  •

 لى ھذاع ، حيث سيتمالمبادئ التوجيھيةو نص الدعوة مقارنا إياه مع مرارا وتكرارا االقتراح تحقق من •
 .قواعد أكبر عدد ممكن من التغطي أنك  للتأكد منحاجةكما أنك في . طلبك األساس الحكم على

 ميزانية اإلقتراح

 لعرض المعمول بھاالوسائل  يجب عليك اتباع لذا ،للغايةصارمة و إلزامية تعد قواعد االتحاد األوروبي •
 ألنه يتم (للتمويل أن يتم إدراج طلبك  إذا كنت ترغب في،شروط الواردة بالمرجعالالمحددة في  ميزانيتك
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الطلبات بسبب عدم شمولھا على صحيفة منفصلة لإليرادات  من كمية كبيرة ومثيرة للدھشةرفض 
  ).والنفقات

أما إذا كنت تسأل  ،المشروع الخاص بك رفض، سيتم الكثير إذا كنت تسأل عنف ،لمعقو طلبك تأكد من أن •
 والتمس .تحقيق أھدافه ًا على قادركونه في يفتقر إلى المصداقيةسألنه ، فسيتم رفضه أيضا القليل جدا عن

 سيحصل على استحسان  الذي أفضل الممارسات، وماأجل إدراكالنجاح السابقة من مثلة أمن  كيفية العمل
 .المقيمين من قبل

سبب الحاجة  بوضوح تبين يجب أنكما . إنجازھاواألھداف وكيفية  خطة العملمع  قم بمطابقة الميزانية •
  .ھدف أو ناتج معين  لتقديممبلغ المالي المحددلل

ورغم ، ا مشتركتمويال مشاريعال تقريبا كلتتطلب  سوف  .بعناية فائقة المالية المبادئ التوجيھية تحقق من •
نصيبھم  يعرفون  جميع الشركاء تأكد من أنف) وما إلى ذلك وقت الموظفين أي (قد ال يعني تقديم أموالأن 
 االتفاق على ذلككما يجب  ،االتفاق ھذا لما ورد فيعلى األرجح مطابقة نھا أو الموارد المخصصة من

  .في أي مرحلة الحقة والنزاعات المشاجرات لتجنبمقدما 

  نقاط عامة يجب مراعاتھا عند صياغة اإلقتراح الخاص بك

 سجل حافل من النجاح في تنفيذ مشاريع مماثلة في قدرتك على إظھارال شيء يعمل بشكل جيد مثل  •
تنفيذ مشاريع االتحاد األوروبي، ولكن لخبرة بالالجميع  يتمتعلن . يوفر المصداقيةألن ھذا سوف  ،الماضي

ولھذا السبب، فمن .  في فريق الطلب  لديه مصداقية في ھذا المجالقد يجب أن يكون ھناك شخص واحد
  .المنطقي، حيثما أمكن، أن تعمل مع شريك أو شركاء من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

ال تقل  لنفسك بمدة  فاسمح،االقتراح الوقت الستكمال تحتاج إلى الكثير من سوفك أن عين االعتبارفي  خذ •
ًيعد وقتا مثاليا أشھر 6ًعلما بأن ، البداية وحتى النھاية أشھر من 4عن  عناية ب تذكر ذلك دائما ولكن راقب .ً

 .المراحل التصاعدية لطلبك في المواقع ذات الصلة بالمشروع

  طلبات التمويل إعدادوات خط: ملخص

  .ذات الصلة المواقع إحدىعلى  لتقديم المقترحات دعوة مفتوحة تحديد .1

بحاجة إليھا، وكيف يمكن ما ھي االحتياجات التي تعرف أن مدينتك أو منطقتك : االقتراحوضع  .2
  أن تساعد في تلبية ھذه االحتياجات؟األوروبيإلتحاد المقدمة من المساعدة المالية ل

 ً. معاالمشروع أھداف وغاياتتحديد ذات الصلة و الشركاء في المشروع اتصاالت معجراء ا .3

  .شركائك في المشروع مع، جنبا إلى جنب المشروع حساب تكلفة .4

 كل قسم من األقسام يتم تعبئة وتأكد من أنطلب الحصول على تمويل، الھامة ل مستنداتال جميع حمل .5
 .بشكل مناسب

 في الزمني المحدد ضمن اإلطار التمويل ذات الصلة لالزمة إلى سلطاتا التطبيق وثائق كافة إعادة .6
 .مقترحاتالالدعوة لتقديم 
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  االختصارات
ARLEM  : متوسطية-الجمعية اإلقليمية والمحلية األورو   

CBC  : برنامج(التعاون العابر للحدود(  
CIUDAD :التعاون في التنمية الحضرية والحوار 

CSF  : نيمرفق المجتمع المد 
EaP  :شراكة الشرق 

EBRD  :البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
EIB  :البنك األوروبي لالستثمار  

ENP  :سياسة الجوار األوروبية  
ENPARD  : لزراعة والتنمية الريفيةلبرنامج الجوار األوروبي 

ENPI :الجوار األوروبي وآليات الشراكة  
ENPI-CBC IT-TN :التونسي-البرنامج اإليطالي   

EU :االتحاد األوروبي 
FEMIP : ة متوسطي-مرفق االستثمار والشراكة األورو 

JMA :سلطة اإلدارة المشتركة 
JMC :المراقبة المشتركة لجنة  
JTS :األمانة الفنية المشتركة  

LRA :المحلية واإلقليمية السلطة  
MED-ENEC II :البناء في كفاءة استخدام الطاقة  

MSP :ة للطاقة الشمسيةالخطة المتوسطي   
NGO : المنظمات غير الحكومية   

NIF :الجوار مرفق استثمار 
NIP :الوطني البرنامج اإلرشادي  

NSA-LA :برنامج(في التنمية  والسلطات المحلية تابعة للدولة الجھات الفاعلة الغير(  
OECD :والتنمية التعاون االقتصادي منظمة  
PDRP :الرائدة التنمية اإلقليمية خطة  

SIGMA :اإلدارةالحكم وتحسين الدعم ل  
SME : الصغيرة والمتوسطة المشاريع  

SPRING :والتنمية الشاملة، الشراكة اإلصالحات دعم  
TAIEX :تبادل المعلوماتالمساعدة التقنية و 
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