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ما هي أولوياتنا المشتركة؟



ما هي أولوياتنا المشتركة؟

ميد-اإلطار العام والهدف الرئيسي لبرنامج أورو



 69و دولة  14شركاء من 
يتوحدون من أجل  منطقة

ميد-البرنامج األقاليمي أورو

اإلطار والهدف الرئيسي

 .2021/2027 للفترة للبرنامج يورو مليون 294 بحوالي ميزانية تخصيص تم .المتوسط األبيض للبحر الشمالي الساحل من دولة 14 من منطقة 69 من شركاء البرنامج يجمع
 ميزانية من ٪ 80 بنسبة مشترك تمويل على للحصول مؤهلون هم و .األوروبي االتحاد إلى المحتملون والمرشحون والمرشحون األعضاء الدول هي المشاركة الدول

.مشروعهم

 البحر وشرق جنوب من شركاء مشاركة إلى حاجة هناك ، لذلك :طموحنا لتحقيق حاسم أمر أيًضا هو المتوسط األبيض للبحر األخرى السواحل مع التعاون فإن ذلك، ومع
.المنح يتلقى شريك قبل من أنشطتهم من جزء تمويل يمكن مرتبطين، كشركاء .المتوسط األبيض



:نحو االنتقالميد إلى دعم -يهدف البرنامج األقاليمي أورو

مجتمع مرنومناخ محايد

اإلطار والهدف الرئيسي

.طموحنا هو دعم االنتقال نحو مجتمع محايد مناخيًا وقادًرا على الصمود



العديد  البحر األبيض المتوسط لديه
من تأثير الموارد للحماية من 

التغيرات العالمية

اإلطار والهدف الرئيسي

.على موارد جميع البلدان المطلة على حوض البحر األبيض المتوسطمن خالل أعمالهم ، سيكافح الشركاء ضد تأثيرات التغيرات العالمية 



النمو المستداممع ضمان 

رفاهية مواطنيها

و

اإلطار والهدف الرئيسي

.النمو المستدام ورفاهية جميع مواطني منطقة البحر األبيض المتوسطنحرص على ضمان 



بفضل التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة

.)، إلخHorizon(برامج االتحاد األوروبي األخرى •

األقاليميةالبرامج •

المفوضية االوروبية•

المبادرات•

االستراتيجيات اإلقليمية الكلية وغيرها•

اإلطار والهدف الرئيسي

.جهودنا وننسق نتعاون أن علينا ، أراضينا على ملموس تأثير لخلق .التحديات نفس في المتوسط األبيض البحر منطقة في المصلحة أصحاب من العديد يشترك



وإلى التوافق مع األهداف األوروبية والمتوسطية

اإلطار والهدف الرئيسي

.2030 يميةاإلقل واألجندة المتحدة لألمم المستدامة التنمية وأهداف ، األوروبية الخضراء الصفقة مع يتماشى بما والمناخ البيئة على ميد-أورو األقاليمي البرنامج يركز



ما هي أولوياتنا المشتركة؟

مهمات للوصول إلى هذا الهدف الصعب 4



للوصول إلى مجتمع محايد مناخيًا ومرن ومتكاملة مترابطةمهمات  4

مهمات 4

.تحديًا يمثل "ومرنًا مناخيًا محايد مجتمع نحو التحول في المساهمة" في طموحنا

.كامل بشكل ذلك في تساهم مواضيعية مهام 4 البرنامج حدد ، لإلدارة وقابلة ملموسة حلول لضمان

.المهام هذه إحدى مع مشروع كل يتناسب أن يجب



نهج شامل: ميد-البرنامج األقاليمي أورومهام 

تعزيز اقتصاد مبتكر ومستدام يعية حماية واستعادة وتثمين البيئة الطب
والتراث

تعزيز مناطق المعيشة الخضراء تعزيز السياحة المستدامة

مهمات 4

.لنتائجها الكاملة اإلمكانات وتعزز المواضيعية القضية نفس تعالج التي اإلجراءات من كمجموعة مهمة كل تعمل

.أكبر أهمية ذات قضايا لمعالجة األولية طموحاتها وراء ما إلى الفردية المشاريع نتائج البعثات تدفع



تعزيز اقتصاد مستدام ومبتكر مهمة

أصحاب مصلحة 4دعم التعاون العابر للحدود بين 
ك ممارسات اإلنتاج واالستهالتشجيع تبني 
المستدامين

مع  والتنسيقتحسين التنفيذ المشترك 
ة االستراتيجيات اإلقليمية للتخصص الذكي

)RIS3(

 واألنماط والخدمات االبتكار أنشطةتفضيل زيادة 
نمط دائريالتنظيمية نحو 

مهمات 4

.أراضينا في وتوطيده المعرفة مجتمع لتقوية ضرورة الحلزون الرباعي المصلحة ألصحاب االبتكارية القدرات تحسين يعد

.المستقبل في المحتملة االقتصادية األزمة لمواجهة أفضل بشكل االستعداد على يساعدنا سوف

 القطاعين نم المصلحة أصحاب قدرات لزيادة ، والمتوسطة الصغيرة للشركات التنافسية القدرة لتعزيز ، أخرى أمور بين من ، مجال المهمة هذه إطار في للمشاريع سيكون
.ومستدام دائري ومجتمع اقتصاد إلى االنتقال تسريع وبالتالي اإلقليمية االبتكار استراتيجيات وتنسيق تنفيذ على والخاص العام



حماية واستعادة وتثمين البيئة الطبيعية والتراثالمهمة

 ابيروتدالتخفيف من آثار تغير المناخ تعزيز 
التكيف

لمستوى على اصلة النظم البيئية الطبيعية تعزيز 
عبر الوطني

نوع القيمة االقتصادية واالجتماعية للتتثمين 
البيولوجي

البر  فيالنظم اإليكولوجية المتدهورة استعادة 
والبحر

مهمات 4

.الهشة البيئية النظم بسبب المتوسط األبيض البحر طول على وخاصة أوروبا على كبير بيئي تأثير المناخ لتغير سيكون

 ، المناخ وتنظيم المرونة زوتعزي واألمراض الطبيعية الكوارث حدة من بالتخفيف البيئية النظم على الحفاظ يسمح .ومرونة صحة أكثر مجتمع في والتراث الطبيعية البيئة تساهم
.البشرية المجتمعات على المخاطر تقليل وبالتالي

 اإليكولوجية النظم ادةواستع الطبيعية للموارد المستدامة اإلدارة وتشجيع معه والتكيف المناخ تغير آثار من التخفيف تدابير تعزيز على المهمة هذه إطار في المشاريع ستعمل
المتدهورة



تعزيز مناطق المعيشة الخضراء مهمة

ريةلألنشطة الحضالعمل على اآلثار السلبية  تغير  أمام تأثيراتقدرة األقاليم على الصمود تحسين 
المناخ

االنتقال الطاقيتسهيل في التحول األخضر مشاركة المواطنينتعزيز 

مهمات 4

.وسطالمت األبيض البحر سكان حياة لنوعية ضروريًا أمًرا المناطق في الطاقة النتقال المتكاملة والرؤية الخضراء المعيشة مناطق وإدارة المستدامة التنمية تعد

 طريقها في ، الميالع المناخ ونظام المتوسط األبيض البحر على تأثيرها تقليل على وستعمل ، اخضراًرا أكثر معيشية مناطق تطوير خالل من التحدي هذا المشاريع ستواجه
.للكربون تماًما محايدة لتصبح



تعزيز السياحة المستدامة المهمة

السياحة في االقتصاد الدائريدمج  استدامة خدمات النظام البيئيتحسين 

السياحة البيئية المحايدةالمساهمة في يالموارد الطبيعية والتراث الثقافالحفاظ على 

مهمات 4

.انتعاشها ودعم وتثمينها والثقافية الطبيعية الموارد حماية حيث من سواء أراضينا في رئيسي قطاع السياحة

 تقنيات واستخدام ، تدامةالمس البيئي النظام خدمات في والنظر ، الدائري االقتصاد في المتكاملة السياحة تعزيز :مستعرضة كقضية المستدامة السياحة تطوير البعثة تتناول
.الثقافي والتراث الطبيعية الموارد على الحفاظ تعزيز أو ، االبتكار



...ويساهم ، بالتآزر مع المشاريع األخرى ، في إنجاز المهمة هدف محدد يسعى كل مشروع إلى 

أهداف محددة

التي تتجاوز إمكاناتها وحدها... 

مهمات 4

لهم اتهم جلبون ، معا  و ة ذات طموحات إ للوصول خ .أع أهم



في لمحةالمهام واألهداف المحددة 

حوكمة أفضل للتعاون

ةترسيخ بيئة ابتكارية تنافسي

دعم االقتصاد الدائري

1.1

2.6 2.7

دعم االقتصاد الدائري

منع تعزيز التكيف مع تغير المناخ و
المخاطر

2.4
ترسيخ بيئة ابتكارية تنافسية

 تعزيز التكيف مع تغير المناخ ومنع
المخاطر

يعية حماية واستعادة وتثمين البيئة الطب
والتراث

تعزيز مناطق المعيشة الخضراء تعزيز السياحة المستدامة

المهام واألهداف المحددة في لمحة

تعزيز اقتصاد مبتكر ومستدام

لوجيتعزيز الطبيعة والتنوع البيو

منع تعزيز التكيف مع تغير المناخ و
المخاطر

وجيتعزيز الطبيعة والتنوع البيول

2.4
1.1

2.6

2.4

2.7

6.6

عمليًا ، سيعمل كل مشروع مواضيعي على تحقيق أحد هذه األهداف 
تار يخ. هذه األهداف محددة مسبقًا من قبل المفوضية األوروبية(المحددة 

:)كل برنامج نظام التشغيل من قائمة مقدمة من المفوضية األوروبية

دام يتناسبان مع المهمة تعزيز اقتصاد مست 2.6و  1.1الهدف االستراتيجي 
ومبتكر

ن يتناسب مع المهمة حماية واستعادة وتثمي 2.7و  2.4الهدف االستراتيجي 
البيئة الطبيعية والتراث

يتناسب مع مهمة تعزيز مناطق المعيشة  2.4الهدف االستراتيجي 
الخضراء

سياحة تعزيز ال. يمكن أن تتناسب جميع األهداف االستراتيجية مع المهمة
.المستدامة ، اعتمادًا على تركيزها
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تعمل كل مهمة كمجموعة من اإلجراءات التي تعالج نفس القضية 
.المواضيعية وتزيد من اإلمكانات الكاملة لنتائجها

حقيق يجب أن تتناسب جميع المشاريع مع إحدى المهام التي تسعى إلى ت
.أحد األهداف المحددة التي يختارها البرنامج



ا ما أنواع المشاريع التي يتم تمويله
بشكل مشترك؟



المشاريع المواضيعية مشاريع الحوكمة

أنواع المشاريع

 ومشاريع محدودةو استهدافًا أكثر أهداف تحقيق إلى تسعى التي المهام إحدى في جزئيًا منها كل سيساهم التي المواضيعية المشاريع :المشاريع من نوعين البرنامج يدعم
.البعثات في المشتركة مساهماتها تقييم خالل من المواضيعية المشاريع نتائج تضخيم شأنها من التي الحوكمة



المشاريع المواضيعية

ا ما أنواع المشاريع التي يتم تمويله
بشكل مشترك؟



دراسة اختبار

نقل إقليمية استراتيجية

المشاريع المواضيعية

أنواع المشاريع

ار  دراسة :فئات 4 إ الموضوعات تنقسم ــــع ونقل واخت ة ومشار م ة إقل ج ات  .اس

ــــع تقوم جراء الدراسة مشار الت ب ة لمعالجة تحل ة قض ع ل مواض اب وفتح أفضل ش ر  أمام ال اسات أدوات تط ات وس ج ات دة لعم وخطط واس  .جد

ة ــــع تج ة المشار ار اسات األدوات االخت ات والس ج ات كة العمل وخطط واالس رها  تم ال  المش تم ال  لموسةالم الحلول صحة من للتحقق الفعل تط  .نقلها س

ــــع تعمل اسات األدوات ومشاركة تحس  ع النقل مشار ات والس ج ات كة العمل وخطط واالس  .بنونهاي المصلحة أصحاب لجعل عليها  المصادق المش

ــــع تقوم ة المشار م ة اإلقل ج ات جراء االس ار  الدراسات ب ل ونتائج الحلول واخت ناول ال  التح ة الموضوعات ت ج ات ع االس .األرا  نم مع  لن



ساهموا في المهماتمشاريع مواضيعية

أنواع المشاريع

وع ل  ساهم ذ  قوم م نف ــع المهام إحدى   ، المختار المحدد  الهدف لتحقيق ، اإلجراءات ب ات تتصدى ال  األر ة ذات لتحد .أ  أهم



مشاريع الحوكمة

ما أنواع المشاريع التي يتم تمويلها 
بشكل مشترك؟



المجتمعات المواضيعية الحوار المؤسسي
مشاريع الحوكمة

أنواع المشاريع

.»أفضل تعاون حوكمة« محدد وهدف المتوسط األبيض البحر في الحوكمة تحسين أولوية لتحقيق إجراءات الحوكمة مشاريع تنفذ

.المؤسسي الحوار ومشاريع المواضيعي المجتمع :فئتين إلى مقسمة وهي



مشاريع المجتمع المواضيعية
عمليات التآزر التبادالت ينظام النقل الرئيس

أنواع المشاريع

ــــع ادالت  سهل المواض  المجتمع مشار ر الت ات  وتط زر عمل ــــع ب  الت ة المعرفة طورون .المشار ــــ نتائج تتضمن ال  التقن اتو عالمشار ج ات  النقل لدعم االس
 .المصلحة أصحاب أو  أخرى مناطق إ لنتائجهم الفعال

وع يوجد  ل واحد  مواض  مجتمع م ــع المهمات من مهمة ل نامج مدة وطوال األر .ال
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مشاريع المجتمع المواضيعية

آليات الحوكمة

شروط نظام النقل الرئيسي
التعاون المؤسسي

أنواع المشاريع

  وتعميم لنقل لظروفا تحسين على تعمل إنها .المتوسط األبيض البحر في البرنامج مهماتب المعنيين المصلحة أصحاب لجميع الفعال التعاون المؤسسي الحوار مشاريع تدعم
ميد-أورو األقاليمي البرنامج منطقة وخارج داخل الوطني عبر المستوى على الحوكمة لتحسين العامة والسياسات الممارسات في المشاريع نتائج

.البرنامج مدة وطوال األربع المهمات من مهمة لكل واحد مؤسسي حوار مشروع يوجد
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مشاريع الحوكمة
تعمل معًا في كل مهمة

داخل وخارج مجال البرنامج

مشاريع الحوكمة

 إلى لهاونق ، المشاريع نتائج تأثير وزيادة تضخيم إلى يهدف كالهما .مهمة كل في اآلخر منهما كل يكمل ومهاراتهما وأعمالهما الحوكمة مشاريع من النوعين كال من الغرض
.العامة السياسات في وتعميمها الممارسات

ميد-أورو األقاليمي البرنامج منطقة داخل المناطق مع أوثق بشكل وتعمل التقنية المعرفة المواضيعي المجتمع مشاريع توفر

.البرنامج منطقة وخارج داخل الحوكمة آليات على للتأثير المؤسسية التبادالت المؤسسي الحوار مشاريع تعزز

 تعزز أن شأنها من استراتيجية أكثر أنشطة في االنخراط خالل من الوطني عبر المستوى على القضايا حوكمة تحسين إلى سيسعى كالهما :أخرى بطريقة ذلك لقول باختصار
.المهمات مجال في الفاعلة الجهات بين التنسيق
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كيف يمكنك أن تكون جزء منه؟



شركاء التمويل المشترك أو الشركاء المرتبطين

كيف يمكنك أن تكون جزء منه؟



شركاء التمويل المشترك أو الشركاء المرتبطين

من؟



هل يمكن أن يكون االتحاد األوروبي وهيئات أداة المساعدة خالل مرحلة ما قبل 
شركاء في التمويل المشترك؟) IPA(االنضمام 

من؟: شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

)الوزارة ، إلخ(السلطة العامة الوطنية  -) المجلس اإلقليمي ، إلخ(السلطة العامة اإلقليمية  -) البلدية ، إلخ(السلطة العامة المحلية 

)وكالة تنمية محلية أو إقليمية ، وكالة بيئية ، وكالة طاقة ، وكالة توظيف ، إلخ(وكالة قطاعية 

)ك، والمطارات ، والموانئ ، والسكك الحديدية ، وما إلى ذل) إمدادات المياه ، والكهرباء ، والصرف الصحي ، والغاز ، وجمع النفايات ، وما إلى ذلك(النقل العام ، شركة المرافق ) (العامة(مزود البنية التحتية والخدمات 

.)منظمة دولية ، نقابات عمالية ، مؤسسة ، جمعية خيرية ، جمعية تطوعية ، نادي ، إلخ(مجموعات المصالح بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 

)مجموعة بحثية ، إلخ ، RTDهيئة تدريس جامعية ، كلية ، مؤسسة بحثية ، منشأة (مؤسسات التعليم العالي والبحث 
)ابتدائي ، ثانوي ، ما قبل المدرسة ، تدريب مهني ، إلخ(التدريب والمدرسة / مركز التعليم 

المؤسسة ، باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة
)صغيرة جدا، صغيرة ، متوسطة(الشركات الصغيرة والمتوسطة 

.غرفة التجارة ، غرفة التجارة والحرف اليدوية ، حاضنة األعمال أو مركز االبتكار ، مجموعات األعمال ، إلخ(منظمة دعم األعمال 

)(EGTCالتجمع األوروبي للتعاون اإلقليمي 

)بموجب القانون الوطني ، بموجب القانون الدولي) (EEIG(منظمة دولية ، مجموعة المصالح االقتصادية األوروبية 

المستشفيات والمراكز الطبية
 

آخر

هذا . مؤهلة لتكون شريًكا في التمويل المشترك) IPA(المساعدة خالل مرحلة ما قبل االنضمام الهيئات من دول االتحاد األوروبي والبلدان المشاركة في البرامج بموجب 
ة للمكالمة التي بالطبع ، يتم تحديد ملفات التعريف الخاصة بهم في الشروط المرجعي. فيما يلي قائمة بالشركاء المؤهلين المعتاد. ٪80يعني أن لديهم ميزانية مشتركة بنسبة 

.تمت صياغتها ونشرها على موقعنا اإللكتروني كجزء من وثيقة دعوة العروض



)الوزارة ، إلخ(السلطة العامة الوطنية  -) المجلس اإلقليمي ، إلخ(السلطة العامة اإلقليمية  -) البلدية ، إلخ(السلطة العامة المحلية 

)وكالة تنمية محلية أو إقليمية ، وكالة بيئية ، وكالة طاقة ، وكالة توظيف ، إلخ(وكالة قطاعية 

)ك، والمطارات ، والموانئ ، والسكك الحديدية ، وما إلى ذل) إمدادات المياه ، والكهرباء ، والصرف الصحي ، والغاز ، وجمع النفايات ، وما إلى ذلك(النقل العام ، شركة المرافق ) (العامة(مزود البنية التحتية والخدمات 

.)منظمة دولية ، نقابات عمالية ، مؤسسة ، جمعية خيرية ، جمعية تطوعية ، نادي ، إلخ(مجموعات المصالح بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 

)مجموعة بحثية ، إلخ ، RTDهيئة تدريس جامعية ، كلية ، مؤسسة بحثية ، منشأة (مؤسسات التعليم العالي والبحث 
)ابتدائي ، ثانوي ، ما قبل المدرسة ، تدريب مهني ، إلخ(التدريب والمدرسة / مركز التعليم 

المؤسسة ، باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة
)الصغيرة جذا ، صغيرة ، متوسطة(الشركات الصغيرة والمتوسطة 

.غرفة التجارة ، غرفة التجارة والحرف اليدوية ، حاضنة األعمال أو مركز االبتكار ، مجموعات األعمال ، إلخ(منظمة دعم األعمال 

)EGTC(التجمع األوروبي للتعاون اإلقليمي 

)بموجب القانون الوطني ، بموجب القانون الدولي) (EEIG(منظمة دولية ، مجموعة المصالح االقتصادية األوروبية 

المستشفيات والمراكز الطبية

آخر

يمكن للهيئات من جميع البلدان أن تكون شركاء مرتبطين

من؟: شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

.ها المشاريعيجب أن تكون ذات صلة بالقضايا واألهداف التي تتناول. كما ترون ، ملفهم الشخصي متطابق. يمكن أن تكون الهيئات من جميع البلدان شركاء مرتبطين



شركاء التمويل المشترك أو الشركاء المرتبطين

الوضع



شركاء التمويل المشترك الشركاء المرتبطين

اء المدرج  القائمة أي من ال اء المدرج  القائمة أي من ال

تل أموال

رقم محدود

ر شطة والتق ذ األ تنف

ن شط المق ك ال مكن لل ن   ول
ً
ة  ال تتل أموا تغط

ف السفر واإلقامة ال ت

حتمل أن تكون غ محدودة أرقام 

مكن إضافتها  أي وقت

الوضع؟: شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون 

ة دا من المتوقع أن يتم دمجها من ال

 مة المضافة شطة وفقا للق :)قت ال الط(المشاركة  األ

شاري  اس

 النهائي  المستخدم 

مراقب

.منهم كل على التالية الميزات تنطبق ، الشركاء بوضع يتعلق فيما

 منطقة خارج من تبطينالمر والشركاء ، البرنامج منطقة من به المرتبطين الشركاء إلى باإلضافة ، الجغرافية منطقته وراء ما إلى تأثيره نطاق توسيع في البرنامج لطموح نظًرا
 لمتوسطا األبيض البحر بأراضي االهتمام خاص اهتمام لديهم الذين )األخرى البلقان دول وكذلك ملحوظ بشكل المتوسط األبيض البحر وشرق جنوب شواطئ( البرنامج
-أورو األقاليمي البرنامج نبي جسراً  يمثلوا أن المرتبطين للشركاء يمكن .بشدة وتشجيعها بها موصى المشاريع في ومشاركتها كبيرة قيمة ذات للبرنامج األربع بالمهام المرتبطة

 الشرق من ، الجنوب إلى الشمال من( بأكملها المتوسط األبيض البحر منطقة عبر المشتركة اإلجراءات النتائج وتضخيم البرامج بين التبادل لتسهيل الطريقة وبهذه واآلخرينميد
.)الغرب إلى

:المرتبطين للشركاء رئيسية أدوار 3 تحديد تم

استشاري

النهائيون المستفيدون / المستفيدون / النهائيون المستخدمون

داعم / مراقب



شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

األدوار



لتقديم الخبرة كمستشارينالمرتبطين 

األدوار: شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

.معالجتها تمت التي القضية في الخبرة المرتبط الشريك يقدم أن المتوقع من ، كمستشارين



باستخدام المخرجاتالمستخدمين النهائيين ربط 

األدوار: شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

.إلخ ، العمل وخطط واألدوات المشروع مخرجات ونقل بتنفيذ مهتمون فهم ، نهائيين مستفيدين أو آخذين أو نهائيين مستخدمين بصفتهم



للدعم والتأييد مراقبالمنتسبين بصفة 

األدوار: شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

.مخرجاته على للمصادقة ويسعى انتشاره زيادة إلى المشروع يسعى ، داعم أو كمراقب



شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

كيف تصبح شريكا؟



تحقق من موقع البرنامج للدعوة لتقديم العروض

-شارك 

MED-EuroInterregبرنامج 

eu)med.-euro-interreg(

شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

... فقط ليس لكنو ، موقعنا على المعلومات جميع نشر يتم .مؤقت تقويم البرنامج موقع على يوجد .العروض تقديم بدعوات دائم اطالع على تكون أن يجب ، شريًكا لتصبح



التسجيل في منتدى الشركاء

شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

.اهتماماتك عن والتعبير المحتملين التمويل شركاء مع للتواصل الشركاء منتدى في التسجيل )نشجعك ونحن( أيًضا يمكنك ...



ميد وأنشطة بناء القدرات-أكاديمية أورو

كيف يمكنك أن تكون جزء منه؟



االستفادة من نتائج المشروع عن طريق التدريب

ميد-احصل على تدريب مجاني من أكاديمية أورو

ميد-أكاديمية البرنامج األقاليمي أورو

ميد-أكاديمية البرنامج األقاليمي أورو
eu)academy.-med-euro-interreg(

 المصالح مجتمع مهارات وتحسين المعرفة تبادل هو الهدف .المشروع مجتمعات في المجمعة ، 27-2021 الفترة مشاريع جميع بين تعاون نتيجة هي Euro-MED أكاديمية
 قدر فعاالً  وجعله النقل تسهيل إن .مجاني التدريب وحدات في والتسجيل الجديدة 27-2021 بنتائج األكاديمية هذه إمداد في الحوكمة مشاريع ستستمر .الممارسين وجماعة
.وزيادتها النتائج لتوحيد المجتمع لهذا الكامل الهدف هو اإلمكان



الدعوات الجارية والقادمة لتقديم العروض



جاري التنفيذ

الدعوات الجارية والقادمة لتقديم العروض



داخل وخارج مجال البرنامجمشاريع الحوكمة

  2022فبراير  24
2022يونيو 1

شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

.يونيو1 حتى سيستمر .فبراير 24 في حوكمة مشاريع 8 لـ مقترحات لتقديم دعوة البرنامج أطلق

48



عادة استخدام النتائج ، وتطوير أوج) 1 ه تهيئة الظروف 
المشاريع المواضيعية التآزر، وزيادة التنسيق بين 

وع تعميم استراتيجيات تنفيذ النقل،) 2 نتائج الم
المواضيعي في ممارسات الجهات الفاعلة العامة والخاصة 

قليمية والوطنية التي ت قدم على المستويات المحلية وا
الدعم الفني

مشاريع المجتمع المواضيعية مشاريع الحوار المؤسسي

اك المساهمة في تنفيذ النقل، وتعميم استراتيجيات إ 1)
قليمية والوطنية  وروب/ السلطات المحلية وا تحاد ا ي ، ا

ETC MA ، ستراتيجيات والمبادرات وا

جتماعي ال) 2 مد للحوار المؤس وا دائم تهيئة ظروف طويلة ا
ل لسد البعد العابر للحدود الوطنية مع الحلول المحلية ، من أج

بي قليمي على مستوى البحر ا ض المساهمة في التماسك ا
 واضيعيةالمتوسط العابر للحدود الوطنية فيما يتعلق بكل مهمة م

شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

مشاريع للحوار  4 في الواقع ، تهدف الدعوة الحالية لتقديم مقترحات المشاريع إلى التمويل المشترك ألربعة مشاريع مجتمعية مواضيعية و
.سيتم توأمتهم والعمل بطريقة تكميلية لتحسين الحوكمة. المؤسسي ، أحدها مخصص إلحدى البعثات

:  األهداف الخاصة بكل نوع من المشاريع هي التالية
.  اريع المواضيعيةالمشمن المتوقع أن يهيئ برنامج التعاون الفني الظروف إلعادة استخدام النتائج ، وتطوير التآزر ، وزيادة التنسيق بين 

مة والخاصة على نتائج المشاريع المواضيعية في ممارسات الجهات الفاعلة العاوتنفيذ استراتيجيات التحويل والتعميم الستراتيجيات 
الدعم الفني المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية مع توفير 

/ قليمية والوطنية السلطات المحلية واإل إشراكحين أنه من المتوقع أن يساهم النازحون داخليًا في تنفيذ النقل ، وتعميم استراتيجيات  في
البعد  لجسروتهيئة ظروف طويلة األمد للحوار المؤسسي واالجتماعي الدائم والمبادرات واالستراتيجيات  ETC MAاالتحاد األوروبي ، 

دود الوطنية فيما عبر الوطني مع الحلول المحلية ، من أجل المساهمة في التماسك اإلقليمي على مستوى البحر األبيض المتوسط   العابر للح
يتعلق بكل مهمة مواضيعية 

ناطقك وكيف لذلك ، يحتاج هذان النوعان من المشاريع إلى دعم الشركاء من جميع سواحل البحر األبيض المتوسط   لفهم ما تم تطويره في م
.  حديات واالحتياجاتسوف يسعون إلى مشاركة الحلول ونقلها إلى الجهات الفاعلة التي تشترك في نفس الت. يمكن استغالله لتطوير التآزر

.كما سيهدفون إلى إقامة بنية وقنوات طويلة األمد للحوارات من أجل تنسيق أفضل



قادم

الدعوات الجارية والقادمة لتقديم العروض



دراسة اختبار

نقل إقليمي استراتيجي

المشاريع المواضيعية 2022يونيو 

شركاء التمويل المشترك والشركاء المرتبطون

 42 حوالي اختيار سيتم أنه توقعن .سابقًا تقديمها تم التي للبرنامج المحددة األهداف لتحقيق تسعى التي المواضيعية للمشاريع مقترحات لتقديم دعوة البرنامج سيفتح ، يونيو في
.هي كما كةالمشار الئحة ستبقى .المكالمة هذه حول التفصيلية المعلومات من بمزيد إليك وسنعود اإللكتروني الموقع على المعلومات من المزيد نشر سيتم .مشروًعا



باختصار



:نود أن نشرككم

)  بتمويل مشترك أو مرتبط عندما ال تكون مؤهالً لتلقي المنح(كشركاء -
في المنتدى موضحين اهتمامكم والتبادالت مع الشركاءتقدموا بالتسجيل-
ترقبوا الدعوات لتقديم العروض واألخبار-

سنبقيكم على اطالع دائم بالتطورات-

ميد-سنطلعكم على الدورات التدريبية مع أكاديمية البرنامج األقاليمي أورو-

باختصار

 مجتمع مهارات وتحسين المعرفة تبادل هو الهدف .المشروع مجتمعات في المجمعة ، 27-2021 بين ما الفترة مشاريع جميع بين تعاون نتيجة هي Euro-MEDأكاديمية
 فعاالً  وجعله النقل تسهيل إن .مجاني التدريب وحدات في والتسجيل الجديدة 27-2021 المرحلة بنتائج األكاديمية هذه إمداد في الحوكمة مشاريع ستستمر .والممارسة االهتمام

.وتضخيمها النتائج لتوحيد المجتمع لهذا الكامل الهدف هو اإلمكان قدر



!شكرا لكم


