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 نحو تنمية حضرية مستدامة في حوض المتوسط:

 (UPFIمبادرة تمويل المشروعات الحضرية )االتحاد من أجل المتوسط يطلق 
 
 
 

لالتحاد من أجل المتوسط باطالق مبادرة  في اطار اجتماع كبار المسؤولين باالتحاد من أجل المتوسط، قامت األمانة العامة

. وتمثل تلك المبادرة المكون المالي الخاص باالستراتيجية األورومتوسطية للتنمية UPFI تمويل المشروعات الحضرية

الحضرية المستدامة، والتي تهدف إلى تكوين إطار مشترك لتطوير استراتيجيات ومشروعات تنمية حضرية واقليمية 
 مستدامة.

 
 

األمانة العامة لالتحاد أبريل بمقر  8و 7يومي  كبار المسؤولين عاجتما بمناسبة انعقاد. 4102 أبريل 7برشلونة، 

بإطالق مبادرة تمويل المشروعات  لالتحاد من أجل المتوسط مانة العامةألتقوم افي برشلونة،  من أجل المتوسط

 بشكل رسمي UPFI الحضرية

والتي يمكن أن يتم اعتمادها  المستدامة الحضرية التنمية مشروعات واختيار تحديدتلك إلى  تمويلال مبادرة وتهدف

من ِقبل األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، والتي يمكن تمويلها وتنفيذها على المدى القصير. وتساهم 

اآلن  من فإنه في الواقع .المتوسط حوض وشرق جنوب دول في المعيشة ظروف تحسين المشروعات المختارة في

في دور األمانة العامة يتمثل و ،% من سكان المتوسط في المناطق الحضرية02 يعيشمن المنتظر أن ، 0202إلى عام و

 والمرتبطة بالضغط السكاني والبيئي. نطقةواجهها المتاالستجابة للتحديات التي 

من أجل المتوسط حول التنمية الحضرية وتعد هذه المبادرة استجابة مباشرة وملموسة للمؤتمر الوزاري لالتحاد 

التحدي الشامل بمواجهة  مما يسمح، 1100من نوفمبر/تشرين الثاني  01في ستراسبورغ  المستدامة الذي عقد في

 غازات الدفيئة والتغيرات المناخية في منطقة البحر المتوسط.مثله النمو السكاني، وانبعاثات الذي ي

الذي تتبعه األمانة العامة والذي يهدف إلى التنسيق بين المجتمع المنهج المرتكز على المشروعات بالتوافق مع و
المدني وجهات التمويل والحكومات، تدار مبادرة تمويل المشروعات الحضرية بالتشارك ما بين الهيئة الفرنسية 

 االتحاد من أجل المتوسط لإلشراف عايةللتنمية وبنك االستثمار األوروبي بدعم من المفوضوية األوروبية وتحت ر
 على تطوير المشروعات الخاصة أو العامة أو على مستوى المنطقة والمساعدة في إنجازها.

 
الهيئة الفرنسية للتنمية وبنك االستثمار  التي سيتم تمويلها من ِقبل الخطوة األولى تحديد المشروعات وشهدت

تأتي الخطوة الثانية التي و مشروعاً في جنوب وشرق المتوسط. 00، حيث تم تحديد يورو( 011,111األوروبي )

لمشروعات التي تم ل ةالفنيللمساعدة  ةحاجال، والتي تتمثل في تحديد 1102من المقرر أن تبدأ في أبريل/نيسان 

 هذا .ت المانحةجهاالقبولها وذلك بهدف إحراز تقدم فيما يخص تطويرها وجعلها مؤهلة لمعايير التمويل الخاصة ب

 .الجوار دول في االستثمار تسهيل آلية خالل من األوروبية المفوضية تموله دوالر مليون 0 بقيمة يقدر الذي الدعم
 

نمية الحضرية، و تندرج المشروعات المختارة في إطار التنمية اإلقليمية المدمجة، وهي تنتمي إلى مشروعات الت
 ةقطاعي تكون قد به خاصة هوية مشروع كل يمتلك و.التلوث مكافحةمشروعات و ،والتجديد مشروعات التأهيل

 ةمتكاملمقاربة  ي إطارفأيًضا  المشروعات تندرج لكن بالسكان، الخاصة االحتياجات تلبية بغرض ةمحلي أو/و
 .محلياً  المستدامة التنمية استراتيجية عن أال تنفصل هذه المشروعات كما يجب ،لحاجاتل
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 االتحاد من أجل المتوسط نبذة عن

في االتحاد  دولة عضو 82) بلدا   34 حيث ينضوي تحت لوائه ،البحر األبيض المتوسطمعنية بمنطقة حكومية دولية االتحاد من أجل المتوسط مؤسسة 
 .توافق اآلراء يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء وهو(. ن جنوب وشرق البحر األبيض المتوسطم بلدا   51األوروبي و

مجاالت شتى ال، على تنفيذ مشاريع ومبادرات التعاون اإلقليمي في 8252في برشلونة عام  تي أنشئتتركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، الو 
الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء  تعاون وثيق معبتعمل األمانة العامة و مثل الطاقة والبيئة والتعليم والنقل وتطوير األعمال والشؤون االجتماعية. 

 مرورا  بالتخطيط المشروع، تنفيذ ووصوال  إلى التقنية بدءا  بالمساعدة كل مشروع، دورة طوال مراحل للمشاروعات الجهات الداعمةلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي
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