
 

 

يان في ب صح  

 

ها يعتمدمشاريع جديدة  ةالصغيرة والمتوسطة: أربع مؤسساتال من التنمية الحضرية إلى دعم

من أجل المتوسط االتحاد  

 
والتعاون بين مؤسسات المستدامة التمويل الجوال والتنمية الحضرية  في مجاالتمشاريع  ةتمت الموافقة على أربع

الدول الثالث وذلك من قبل  ،إضافة إلى التنمية في القطاع الخاص ،والبيئةالمجتمع المدني التي تعمل في ميدان المياه 
.من أجل المتوسط االتحادفي  واألربعين األعضاء  

 
توسط على من أجل الم باالتحاداألعضاء  الثالث واألربعينن للبلدان كبار المسؤوليوافق    4102 يونيو/حزيران 3 ،برشلونة

يونيو/حزيران. 3-2أيام  عقد ببروكسلمشاريع هامة خالل اجتماعهم األخير والذي ان ةتبني أربع  

 

 ،يهدف هذا المشروع دعم االندماج في المنظومة المالية من خالل الجوال في جنوب وشرق حوض المتوسطالتمويل الجوال. 

إلى توسيع نطاق  ،األوروبي االستثماريروج له كل من البنك المركزي المغربي واألردني والذي سيتم تنفيذه من قبل بنك  الذيو

بيض المتوسط من خالل تطوير حلول مبتكرة للدفع بين جميع السكان في منطقة حوض البحر األالتمويل خدمات الوصول إلى 

األجهزة المالية في المنطقة كيفية استعمال خدمة التمويل الجوال لتوسيع بحث ، تمثل خدمات التمويل الجوال. حالياقساط باأل

سيوفر المشروع حزمة شاملة من  في هذه الصدد،وقرار النظام المالي. دمات المالية مع المحافظة على استنطاق الوصول للخ

 المساعدة التقنية وإجراءات بناء القدرات متماشية مع خصوصيات كل بلد.

 

تحويل مطار سابق إلى أجل  الجيزة منيستند هذا المشروع على الجهود الجارية لمحافظة التطوير الحضري إلمبابة.  مشروع

جديدة من أجل تحسين الوصول للمنطقة.  مرافق تجارية وطرقوحديقة عامة كبيرة ومجمع سكني يضم  حيويمركز حضري 

زمة إلى الوتوفير المرافق األساسية والخدمات الالكبرى القاهرة  ةمدينضمن  ةويهدف المشروع إلى تعزيز دمج إمباب

أكثر من  ة(. باعتبار منطقة إمبابوغيرها زهات ترفيهية، مرافق رياضية،ن)مرافق صحية، مدارس، مت ساكن 077.777

تم اختيارها من  المشاريع التيبين  ع التطوير الحضري إلمبابة كان منشرووغير مخططة، فإن مالمناطق اكتظاظا بالسكان 

قبل مبادرة تمويل المشروعات الحضرية )IFPU( التي تهدف إلى تعزيز وتطوير المشروعات الرائدة الحضرية المستدامة منها 

ويتولى ادارة تلك المبادرة كل من الوكالة الفرنسية للتعاون  تطبيقها. تمثل أفضل الممارسات مع إمكانية إعادةالتي ووالمبتكرة 

(ADF( وبنك االستثمار األوروبي )EIB بالتعاون مع المفوضية األوروبية وتحت مظلة األمانة العامة لالتحاد من أجل )

كاس دي ديبوت المتوسط. كذلك تشمل المبادرة  (CDC وبنك اعادة االعمار والتنمية ) ( EBRD باالضافة إلى اهتمام ملموس ،)

 ( و ال كايشا.AfDBمن قبل مؤسسات تمويل دولية ومستثمرين آخرين مثل بنك التنمية األفريقي  )

 

يهدف هذا مجموعات في الصناعات الثقافية واإلبداعية. خلق التأسيس لمنصة حوار ونشر أفضل الممارسات من أجل 

وإلى االستفادة إلى احتضان التعاون في ريادة األعمال  (اليونيدو) ع الذي تدعمه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالمشرو

من إمكانات الصناعات الثقافية واإلبداعية باإلضافة إلى تعزيز فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة في منطقة جنوب 

في الميدان الثقافي واألعمال اإلبداعية. ممارسات حوار وتبادل أفضل الللوع منصة البحر األبيض المتوسط. وسيوفر المشر

ا من ويتمثل المستفيدون من هذا المشروع في المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تمثل جزء  

المفوضية األوروبية المدعومة في إطار مبادرةالمجموعات التجريبية  في  "مجموعات الصناعات الثقافية واإلبداعية واليونيدو 

التي ستستفيد من خبرة تعليم قليمية باإلضافة إلى المؤسسات الحكومية الوطنية واإل "منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط

المشروعات والتي ستكسبها معارف حول تطوير منهجيات المجموعات. ويندرج المشروع ضمن المحور الثاني للمبادرة 

  تطوير القطاع الخاص وتعزيز التنمية الشاملة.(:Med4Jobsالمتوسطية للتوظيف )

 

) مشروع بلوغرين للبحر المتوسط والمجتمع المدني BlueGreen Med-CS من دعمه كل يهدف هذا المشروع الذي ي(. 

) مركز البحر األبيض المتوسط من أجل التعاون IUCN-Med) والمعهد المتوسطي حول المياه (UMIومكتب البحر األب ) يض

) المتوسط للمعلومات حول البيئة والثقافة والتنمية المستدامة MIO-ECSDE (DEIR) ( والشبكة العربية من أجل البيئة والتنمية  

) العالمي للطبيعةومكتب السياسة المتوسطية للصندوق  WWF MedPO تعزيز تعاون جديد مع قائم ( إلى تحديد التعاون ال

في ميدان المياه والبيئة. وفرص للتمويل بين مؤسسات المجتمع المدني  

 

 

http://ufmsecretariat.org/ar/the-euro-mediterranean-sustainable-urban-strategy-is-on-its-way-2/
http://ufmsecretariat.org/ar/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
http://ufmsecretariat.org/ar/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
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وسيطلق المشروع برنامج بناء قدرات وخطة منح صغيرة للمنظمات غير الحكومية من أجل اكتساب مهارات في مجاالت عدة 

مية المستدامة بما في ذلك األراضي الرطبة وإدارة الطلب على المياه/التن مجاالت من المياه/ إدارة الموارد ترشيد استهالك  

تقوية الحوار بين في وستساهم هذه األنشطة  المائية العابرة للحدود، والتربية البيئية والوعي بها باإلضافة إلى الفضالت البحرية.

يارها والسلطات الوطنية.التي تم اخت المدنيمؤسسات المجتمع   

 عزيزر المشاريع اإلقليمية وتنفيذها ومتابعتها بهدف تيوستواصل األمانة العامة لإلتحاد من أجل المتوسط اإلشراف على تطو

 التعاون اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط.

 

 

 

 

 
 

 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 
 .يشكل منصة للحوار السياسي والتنسيق وبناء توافق اآلراء 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 
تعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء بتعمل 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 مةالجهات الداعلمساعدة  يناألورومتوسطي
 . التبرعات وجمع المالي

صال  :االت
media@ufmsecretariat.org 

 (+34) 935 214 198  

www.ufmsecretariat.org 
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