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، تقترح لبحر األبيض المتوسطمنطقة االجديد ل الخّطةمن أجل دعم تنفيذ الموضوعات التي تم إبرازها في 
) للجيران الجنوبيين" والتي تتضمن سلسلة من EIP"الخطة االقتصادية واالستثمارية ( األوروبية المفوضية

أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي االستثمارات والمشاريع الرئيسية األولية التي يمكن تمويلها في إطار 
)NDICI(،1 تهدف الخطة إلى دعم الشركاء في فقط وستتطلب جزًءا من مخصصات الجوار الجنوبي .

المشاريع  كما أنوالمساهمة في زيادة القدرة التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل.  ،جهودهم للتعافي
في مواجهة التحديات والفرص على المستويات الوطنية والمحلية ومتعددة البلدان واإلقليمية. ستساعد الرائدة 

  في سياق البرمجة المشتركة أو مبادرات فريق أوروبا.المبادرات الرائدة يجب تطوير 

المحرز في تطور اعتمادًا على التقدم ت يمكن أنواالستثمارية إرشادية وغير شاملة، تعد الخطة االقتصادية و
خضع لدخول القواعد القانونية ذات الشريكة وت والقضايا السياسية وفي العالقات مع البلدان العامة السياسة

الصلة حيز التنفيذ بموجب اإلطار المالي المتعدد السنوات التالي ودون إصدار حكم مسبق على نتيجة عملية 
ي على استعداد الستكشاف مزيد من التعاون اإلقليمي سيكون االتحاد األوروب ،البرمجة. تحقيقا لهذه الغاية

بما في ذلك في  ،ودون اإلقليمي أو الثالثي والمبادرات المشتركة بين الدول الشريكة في جميع المجاالت
  ضوء التطبيع األخير للعالقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

، بما في ذلك المجتمع المدني صلحة المعنيينكة وجميع أصحاب المسيستمر التواصل مع البلدان الشري
وسيوجه جهود البرمجة على المستويين الثنائي ، الوثيقة هالمالية بعد اعتماد هذوالقطاع الخاص والمؤسسات 

تحاد األوروبي مع واإلقليمي. يجب أن تتم برمجة تعاون االتحاد األوروبي في إطار العالقات الشاملة لال
 يتماشى مع أولويات الشراكة الالحقة.، وبما الدول الشريكة

حة في األهداف سيتم إجراء العناية الواجبة وتقييم البيئة والتكلفة والمزايا لضمان مساهمة المشاريع المقتر
، من أجل ضمان استدامة على جهود الحوكمة كذلكالتمويل  يمكن أن يعتمدكما . ةالمشترك وثيقةالمحددة في ال

  ل الجميع إليها.المبادرات وإمكانية وصو

 العناوين التالية تمت تغطيتها:

 التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون• 

 وبناء االزدهار واغتنام التحول الرقميالقدرة على الصمود تعزيز • 

 الهجرة والتنقل• 

 والبيئة ،والطاقة ،مواجهة آثار تغيّر المناخالتحول األخضر: • 

المجاالت  المفوضية األوروبية، تتوقع البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون""التنمية في مجال 
 الرئيسية التالية:

 دعم القطاعات االجتماعية والتعليم والمهارات والصحة -1الرئيسي  المجال
وفعالة، ال سيما في مجاالت التعليم والمهارات والصحة، في كفؤة قديم خدمات اجتماعية شاملة ويساهم ت

التنمية االقتصادية واالجتماعية. في هذا الصدد، سيدعم االتحاد األوروبي أيًضا شركائه من خالل المزج 
(منح االستثمار) لتقليل العبء على البلدان والضمانات للتخفيف من المخاطر على المستثمرين من القطاع 

 الخاص.
األوروبي لمشاركة اللقاحات مع إيالء اهتمام  تدرس المفوضية إمكانية إنشاء آلية االتحاد - متعدد البلدان• 

 خاص للجوار.

                                                             
 .الجوار والتنمية والتعاون الدولي أداة أسسشروع الالئحة التنظيمية التي توهذا يخضع لالعتماد النهائي لم  1
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تجديد المدارس االبتدائية والمتوسطة سيواصل االتحاد األوروبي االستثمار في  - متعدد البلدان• 
وكذلك في تجديد المرافق واألنظمة الصحية وسيستمر في تقديم الدعم الفني والمالي لهذه  والثانوية

 القطاعات.
، كأداة لدعم الشباب للتعليم والتدريب المهنيينسيولي االتحاد األوروبي اهتماًما خاًصا  - بلدانمتعدد ال• 

وإعادة تأهيلهم في سياق التحوالت الخضراء  ولالحتياجات من أجل رفع مستوى السكان العاملين
 والرقمية استباقًا الحتياجات المهارات الناشئة.

بهدف تحديث التعليم العالي وتحسين عالقته  إصالح التعليم العاليسيدعم االتحاد األوروبي  - المغرب• 
 بسوق العمل.

  

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون واإلدارات الحديثة والفعالة والحوكمة والمساءلة -2المجال الرئيسي 
في زيادة  ،التي تعمل بشكل جيد وعادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة ،والمدنية تساهم اإلدارة القضائية

 االستدامة وتقليل عدم المساواة وتعزيز الرفاهية لجميع الناس.
سيواصل االتحاد األوروبي االستثمار في أنظمة مالحقة قضائية فعالة ومستقلة  - تعدد البلدانم •

 وخاضعة للمساءلة بما يتماشى مع المعايير الدولية واألوروبية.
سيدعم االتحاد األوروبي منظمات المجتمع المدني ومشاركتها الشاملة في عملية  - متعدد البلدان •

، وبناء المهارات القيادية وير قدرات منظمات المجتمع المدنياإلصالح. وسيشمل ذلك إجراءات لتط
ضليل ودعم التحول األخضر معالجة الت العمل مع المجتمع المدني من أجل للمجتمع المدني وتعزيز

 ي، من بين أمور أخرى.والرقم
التي تهدف  )PARمبادرات إصالح اإلدارة العامة (سيدعم االتحاد األوروبي تطوير وتنفيذ  -قليمي إ •

وسيدعم االتحاد األوروبي  ساءلة لإلطار القانوني والمؤسسات،إلى تعزيز إمكانية التنبؤ والشفافية والم
للشركاء  القدرات اإلحصائيةوسيواصل تعزيز  ديةالحوكمة االقتصاأيًضا بناء القدرات اإلقليمية بشأن 

 إلنتاج إحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة وبالتالي دعم استراتيجيات التنمية االقتصادية.
نصة مبتكرة ، مإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار"، في سياق "إطار اسيدعم االتحاد األوروبي - لبنان •

زيز ، وتعلضمان تقديم خدمات أفضل، اإلصالحات الرئيسيةمراقبة تنفيذ و صياغةللمجتمع المدني ل
  المساءلة السياسية والشفافية.

 

المفوضية ، تتوقع وبناء االزدهار واالستفادة من التحول الرقمي"القدرة على الصمود "تعزيز في مجال 
  االستثمارات الرئيسية التالية: األوروبية

 االقتصادات المرنة -3المجال الرئيسي 
سلطت جائحة كورونا الضوء على الحاجة إلى مساعدة الشركاء على تعزيز قدرتهم على الصمود 

 والتعافي بسرعة من الصدمات االقتصادية.
يقف االتحاد األوروبي على أهبة االستعداد للمساهمة في خطة االنتعاش االقتصادي للمغرب  -المغرب • 

الذي  )SIFصندوق االستثمار االستراتيجي (في إطار  من خالل التمويل المشترك لالستثمارات الممولة
 EFSD( +الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة لة الملك محمد السادس. سيتم تجنيدأنشأه صاحب الجال

) للمساهمة في العمليات EFIs، جنبًا إلى جنب مع الموارد من المؤسسات المالية األوروبية األخرى (+)
  .صندوق االستثمار االستراتيجي الممولة في إطار

 

 االقتصادات المستدامة -4المجال الرئيسي 
يوفر التحول األخضر فرًصا لالقتصادات الخضراء والدائرية والزرقاء لدعم اإلنتاج واالستهالك 

 المستدامين.
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 زيد من االقتصاد األخضرسيدعم االتحاد األوروبي الجزائر في جهودها لتطوير الم - الجزائر• 
، بما في ذلك في تخدام المستدام للموارد الطبيعيةاالسيحمي ، الذي يحافظ على البيئة ويحميها ووالدائري

ن. تماشياً مع إعالن ومخزال، واإلدارة المستدامة لألسماك المتضائلة قطاعي الزراعة والثروة السمكية
MedFish4Ever 1، سيكون الهدف هو (سط سماك في البحر األبيض المتود األئواللجنة العامة لمصا (

) تعزيز اإلدارة المستدامة للفضاء البحري 2تعزيز التنمية اإلقليمية للمناطق الساحلية الجزائرية بينما (
) توفير فرص 4) معالجة االعتبارات البيئية واالستدامة في استغالل الموارد البحرية و (3المتوسطي؛ (

 الساحلية. عمل بديلة للمنفعة االقتصادية للمجتمعات
، سيرافق االتحاد األوروبي ء بين االتحاد األوروبي والمغرب"تماشياً مع "الشراكة الخضرا - المغرب• 

، بما في ذلك من نبعاثات وشامل وقادر على الصموداقتصاد دائري ومنخفض االويسرع االنتقال إلى 
، ودعم الطاقة التحّول في مجال االقتصاد الدائري، وتعزيزتهدف إلى تعزيز خالل التدابير التي 

االستثمارات المستدامة (بما في ذلك التكيف) وكذلك تعزيز إدارة ومعالجة النفايات والمياه/ مياه الصرف 
 الصحي.

 

 االقتصادات المتصلة -5المجال الرئيسي 
التكامل ، وتسهم في عوامل رئيسية للتنويع االقتصادي التجارة والنقل وتنمية القطاع الخاص هي

 االقتصادي والترابط.
 لسالسل القيمة ية وسيدعم الوصول إلى التمويل فنم االتحاد األوروبي المساعدة السيقد - إقليمي

 ،الرئيسية والتكتالت في القطاعات ذات القدرة على التكامل االقتصادي والتصدير المستدامة
ية. يهدف دعم االتحاد األوروبي إلى تطوير لمساعدتها على االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية والعالم

ت الحكومية ومنظمات القطاع الخاص إلدراج خلق فرص المؤسسية والتدريب الفني للمؤسسا القدرة
، سيدعم االتحاد األوروبي ريع محددة. ومن أجل تعزيز الترابطالعمل عند االستثمار في قطاعات ومشا

مثل جسر  ،(بما في ذلك المعابر الحدودية تجارة واالتصالالبنية التحتية ذات الصلة بالأيًضا تطوير 
في التجارة  والمراكز اللوجستيةالمعنيين)  سيق الكامل مع جميعالملك حسين في األردن بالتن

، بما أن تسمح بالتكامل مع مناطق أخرى طرق النقل التي من شأنهاواالستراتيجية/ المستدامة واآلمنة 
 وأفريقيا جنوب الصحراء.في ذلك الشرق األوسط 

 ستكون مبادرات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( - إقليميMSME جزًءا من خطة دعم (
توسيع الشمول متكاملة تهدف إلى تقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من أجل 

االتحاد األوروبي أيًضا يمكن أن يصدر كما  بما في ذلك في قطاع االقتصاد االجتماعي. ،المالي
ضمانات في الميزانية لدعم استثمارات المؤسسات المالية الدولية في رأس المال/ القروض الثانوية 

يرة والمتوسطة. باإلضافة في المؤسسات المالية الملتزمة بمنح قروض للمؤسسات الصغرى والصغ
مار المؤثر وحلول العملة الستث، مثل اأشكال جديدة ومبتكرة من التمويل ، سيتم استكشافإلى ذلك
 ، من أجل استهداف اإلجراءات االجتماعية والصديقة للبيئة بشكل أفضل.المحلية

 سينظر راكة االقتصادية في الشرق األوسطدعماً للتقدم المستقبلي المحتمل في مشروع الش - 2فلسطين ،
، وتوفير الخاص وخلق فرص العملوده القطاع النمو الذي يقاالتحاد األوروبي في التمويل لتعزيز 

لدعم الشركات الصغيرة  تمويل الديون واألسهم وضمانات القروض للمؤسسات المالية المحلية
النساء والشباب والشركات إلقراض  ،، والقطاعات التي تعاني من نقص في التمويلوالمتوسطة

العاملة في المناطق الصناعية في ، وتقديم منح تحفيزية للشركات الناشئة، بما في ذلك التمويل األصغر
 أريحا وغزة.

 يسهل مما من شأنه أن  مع تونس طيران شاملة اتفاقيةيهدف االتحاد األوروبي إلى إبرام  - تونس
 قطاع السياحة التونسي. تونس ويمكن أن يساهم في إعادة اطالقاالتصاالت الجوية بين أوروبا و

                                                             
  بالمواقف الفردية للدول األعضاء بشأن هذه المسألة. ذلك ال يجوز تفسير تسمية فلسطين على أنها اعتراف بدولة فلسطين وال يخل 2
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 وسيدعم اإلصالحات البنية التحتية المستدامة للنقل العامسيدعم االتحاد األوروبي تطوير  - مصر .
، وتعزيز التحول من السيارات والحد من االزدحام ،الشاملة بهدف توفير وسائل نقل آمنة للمواطنين

 وتحسين كفاءة النقل وتخضير القطاع. ،الخاصة إلى وسائل نقل أكثر استدامة
 

 

 دامجةاالقتصادات ال -6ال الرئيسي المج
تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية والبنية التحتية االجتماعية والحوار االجتماعي وظروف العمل الالئقة  إن

(بما في ذلك حماية الصحة والسالمة المهنية) وحقوق العمل األساسية واالقتصاد االجتماعي هي الركائز 
 .مواطنينساسية القتصاد يعمل من أجل الاأل
حديث وعادل بهدف  نظام حماية اجتماعيةسيعزز االتحاد األوروبي دعمه لنشر  - المغرب وتونس• 

 األشخاص األكثر ضعفاً. صمودتحسين 
مساعدة اجتماعية  سيطلق االتحاد األوروبي برنامجه لدعم المنح لتصميم أنظمة - األردن ولبنان• 

لصدمة" المحدد ل"استجابة  عيفة. وسيشمل ذلك عنصر، وتلبية احتياجات األسر الضمستدامة وشاملة
 لمعالجة تأثير األزمة المالية الحالية.

سيعزز االتحاد األوروبي دعمه لحوار شامل ومنظم بهدف إقامة تآزر على المستويين المتوسط  - إقليمي• 
 في األخرى الفاعلة والجهات) والعمال العمل أرباب منظمات( االجتماعيين الشركاء بين األجل والطويل
وكذلك  ،للتنمية المستدامة الرئيسية الموضوعات في المتوسط األبيض البحر جنوب في المدني المجتمع

معالجة قضايا قابلية التوظيف واالنتقال من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي باستخدام أدوات 
 الحوار االجتماعي.

  

 

 التحول الرقمي والبحث واالبتكار -7المجال الرئيسي 
ة للجوار الجنوبي، مما يساعد على جذب االستثمار وخلق فرص مّ اهفوائد ب عوديمكن للتحول الرقمي أن ي

 .دماجالخاص، والمساهمة في زيادة االالعمل وزيادة اإلنتاجية لكل من القطاعين العام و
سيدعم االتحاد األوروبي المغرب  ،في سياق الشراكة الرقمية بين االتحاد األوروبي والمغرب - المغرب• 

لألبحاث. بالتوازي مع تمويل االتحاد  Horizon Europeعضًوا مشارًكا في برنامج في أن يصبح 
األوروبي للبنية التحتية الرقمية وتعزيز موثوقيتها وقدرتها وأمنها، سيدعم االتحاد األوروبي النظام البيئي 

 الرقمي/ االبتكار.
للتحول الرقمي، سيعمل االتحاد األوروبي على تعزيز رقمنة  2025ستراتيجية بناًء على ا - تونس• 

االقتصاد من أجل تحسين اإلنتاجية، وتحفيز خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الحوكمة اإللكترونية، 
 واالستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية متعددة القطاعات من بين مجاالت أخرى.

 البحث الرقمي واالبتكاراالتحاد األوروبي تعاونه الحالي مع إسرائيل في مجاالت سيعزز  - إسرائيل• 
 وسيحدد فرص تعزيز التعاون في المجاالت ذات الصلة ذات االهتمام المشترك.

مجموعة الفاعلين المترابطين الذين يساهمون في دفع سيساعد االتحاد األوروبي في تعزيز  - إقليمي• 
بما في ذلك من  ،على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية (النظم البيئية الرقمية واالبتكارية) االبتكار

مهارات تطوير الفاعلين في اإلطارية لالبتكار والكفاءات و خالل المشورة الفنية بشأن التنظيم والشروط
 جهود سيدعم كما. الجنوبي الجوار منطقة وداخلالنظام البيئي وتسهيل الروابط عبر البحر األبيض المتوسط 

وتحسين تقديم  ،هاتف المحمولوال باإلنترنت الخاصة والمهارات التحتية البنية نشر تعزيز خالل من الرقمنة
 الخدمات في القطاعات العامة ذات األولوية.
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 ي:مايل المفوضية األوروبيةتتوقع  ،"الهجرة والتنقل"في مجال 

 الهجرة  -8المجال الرئيسي 
يُعد تقديم فرص اجتماعية واقتصادية أفضل للمهاجرين والمجتمعات المضيفة هدفًا مهًما لدعم االتحاد 
األوروبي، والحد من حوافز الهجرة غير النظامية. ستدعم اإلجراءات جميع ركائز الميثاق الجديد بشأن 

 .الهجرة واللجوء
 .هجرةال في مجالسيكمل التمويل المساعدة الثنائية واإلقليمية 

 سيتم تصميم اإلجراءات في إطار مبادرة متعددة البلدان الستكمال الجهود المحددة في متعدد البلدان :
إطار المساعدة الثنائية واإلقليمية لدعم البلدان الشريكة. الهدف هو توفير مصدر مرن للتمويل يمكنه 

الحوافز. ستدعم الخطة إجراءات االستجابة لالحتياجات والطرق المتغيرة والمساهمة في نهج قائم على 
محددة مصممة خصيًصا لكل شريك في الجوار الجنوبي. سيدعم هذا البرنامج جميع ركائز الميثاق 
الجديد للهجرة واللجوء، ويسعى إلى إقامة شراكات مخصصة ومفيدة للطرفين وتعاون أكبر مع الجهات 

محتاجين ودعم البلدان المضيفة؛ تعزيز قدرات الفاعلة اإلقليمية والدولية. وسيولى االهتمام لحماية ال
الشركاء في إدارة الهجرة، بما في ذلك وضع أو تعزيز أنظمة اللجوء، وإدارة الحدود، والبحث واإلنقاذ، 

؛ وتسجيل المهاجرين وتحديد هويتهم، وأنظمة اللجوء، وكذلك تشجيع العودة الطوعية وإعادة اإلدماج
 .ا في ذلك شراكات المواهب بالتعاون مع الدول األعضاءوتعزيز المسارات القانونية، بم

 

تقترح المفوضية البرامج الرئيسية  ،والطاقة والبيئة"مواجهة آثار تغيّر المناخ "التحول األخضر: في مجال 
 :التالية

 النمو األخضر والعمل المناخي -9المجال الرئيسي 
) بموجب اتفاقية باريس وستدعم NDCsللشركاء (ستتماشى اإلجراءات مع المساهمات الوطنية المحددة 

 البعد الخارجي لالتفاق األخضر لالتحاد األوروبي.
انت حكومة مركزية من أجل تلبية حجم االستثمار المطلوب ومساعدة السلطات العامة سواء ك -إقليمي • 

، لجمع رأس المال الالزم من مستثمري القطاع الخاص على الصعيدين الوطني والدولي، أو سلطات محلية
، بما ، بما في ذلك السندات الخضراءأدوات التمويل المبتكرةسيستكشف االتحاد األوروبي طرقًا لنشر 

طار يتماشى مع تصنيف االتحاد األوروبي، وحيثما كان ذلك مناسبًا. يمكن لالتحاد األوروبي دعم اإل
التنظيمي على المستوى القطري ودعم تطوير سوق رأس المال لخلق ظروف مواتية إلصدارات السندات 

 الخضراء.
 

 وأمن الطاقة في مجال الطاقة تحولال -10المجال الرئيسي 
سيكون االنتقال من الوقود األحفوري إلى الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة أساسيًا للمنطقة للوفاء 

 بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
. وهذا يشمل دعم الوصول الشامل االقتصاد األخضرسيدعم االتحاد األوروبي انتقال مصر إلى  -مصر • 

إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والميسورة التكلفة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في 
كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى  مزيج الطاقة العالمي، وتحسينات جذرية في

 ، وتشجيع االستثمار في القطاع.كفاءة الطاقةو أبحاث وتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة
الطاقة سيوسع االتحاد األوروبي دعمه لجهود المغرب لتحقيق أهدافه الطموحة في مجال  - المغرب• 

، مع مراعاة استخدام المياه وكفاءة الموارد. كما سيواصل االتحاد األوروبي دعم اءة الطاقةالمتجددة وكف
وتعزيز تعاونه التقني والمالي بهدف تسريع  ،+ EFSDال سيما من خالل  -البنية التحتية للطاقة المتجددة 
 إنتاج الهيدروجين األخضر.
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، والتي تركز على 2030-2020ة قطاع الطاقة ستراتيجيسيدعم االتحاد األوروبي تنفيذ ا - األردن• 
تعظيم المصادر المحلية وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة. تكمن األولويات 

، وتعظيم ، مثل مشاريع التخزين بالضخبين الطاقة والمياه والغذاء ّصلةالالرئيسية لقطاع الطاقة في 
الطاقة لضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وكذلك تحلية المياه استخدام الطاقة الخضراء وكفاءة 

 ، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة.ر مشروع الناقل الوطني)(أي عب
قطاع المحروقات هو العمود الفقري لالقتصاد الجزائري والمساهم الرئيسي في الناتج المحلي  - الجزائر• 

كأولوية رئيسية. سيدعم االتحاد األوروبي جهود الجزائر  تحول الطاقةدولة مع اإلجمالي وميزانية ال
الستغالل إمكاناتها الكبيرة ولكن غير المستغلة إلى حد كبير من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة 

لطاقة ي أسواق االرياح) ولتحسين كفاءة الطاقة. سيسمح تنويع مزيج الطاقة للجزائر بتعزيز موقعها ف
، مع تمكين البالد من إدارة قة الخضراء، مع تحول الطلب من الطاقة األحفورية إلى الطاالدولية المتطورة

 استهالكها المحلي للطاقة بطريقة مستدامة.
  

  
 والتنوع البيولوجي ،بما في ذلك إدارة المياه والنفايات ،كفاءة الموارد -11المجال الرئيسي 
ضروريًا لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة  ،في قطاع المياه ،الموارديعد دعم إدارة 

لدعم المجتمعات المحلية للتخفيف من تغير المناخ والتصدي  ،والشاملة في المناطق الريفية والحضرية
 لتحديات ندرة الموارد.

 االتحاد األوروبي مبادرة " نشئسي - لبنانEU4Water"،  لخدمات المياهالتي تجمع بين الدعم 
مؤسسات المياه ل نمواطنيالالموثوقة من حيث إصالحات القطاع والبنية التحتية والقدرة والمساءلة أمام 

 .وتقييمها رة المياه والحفاظ عليهااإلقليمية، وإدا
 لضمان توافر الموارد المائية  2050استراتيجية المياه لعام سيدعم االتحاد األوروبي إطالق  - تونس

والوصول إليها بطريقة مستدامة وشاملة ومنصفة، وتلبية متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية 
 وحمايتها، والمساواة بين المناطق، واستدامة التنمية وصالحية األنشطة االقتصادية.

ولوية األولى لمصر لتحقيق سيدعم االتحاد األوروبي تطوير قطاع المياه، الذي يمثل األ -مصر • 
، وتسهيل تقديم مشورة سياسية رفيعة المستوى لإلصالحات في هذا 2030استراتيجية التنمية المستدامة 

القطاعين العام والخاص الوطنيين الرئيسيين. سيركز الدعم على تنفيذ  استثمارات القطاع، وبالتالي دعم
، على مجاالت مثل تحسين كفاءة المياه وإدارة وعلى وجه الخصوص ة لموارد المياهالخطة الوطني

النفايات ومعالجتها بما في ذلك على وجه الخصوص تحديث الري الوطني وإعادة تأهيل القنوات وتحسين 
 إدارة المياه.

لدعم استراتيجيات إدارة  إدارة النفايات الصلبةسيطلق االتحاد األوروبي مبادرة منسقة بشأن  - األردن• 
، وساحل الغباوي، الرمثا مناطق ار في البنية التحتية فيمتكاملة في األردن، بما في ذلك االستثمالنفايات ال

 حوران.
. كما سينسق خط أنابيب الغاز لغزةناء سيستثمر االتحاد األوروبي األموال في ب - إسرائيل/ فلسطين• 
. يمكن أن تؤدي هذه المرتبطة بهامحطة غزة المركزية لتحلية المياه وبرنامج األشغال ستثمر في وي

مما  ،الوصول إلى المياه النظيفة والميسورة التكلفة والكهرباء مجال في وتقدماالستثمارات معًا إلى تغيير 
 يساهم في التنمية واالحتياجات اإلنسانية واالستقرار.

 

 النظم الغذائية المستدامة والزراعة والتنمية الريفية -12المجال الرئيسي 
يساهم االنتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة في التنمية الريفية، وبالتالي فإن الجمع بين زيادة اإلنتاجية 
واالستخدام األفضل للموارد وحماية البيئة من شأنه أن يساعد في مواجهة التحديات التي أوجدتها التركيبة 

 السكانية وتغير المناخ وتوافر الموارد.
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، وهي سياسة اجتماعية لمغرب ل لجيل األخضراسيساهم االتحاد األوروبي في مبادرة  - المغرب• 
إنتاجية القطاع الزراعي وقدرته واقتصادية مخصصة للمناطق الريفية. وسيدعم الجهود المبذولة لتعزيز 

 التنافسية.
ة األحياء المائية التي وتربي تطوير الزراعة المستدامةسيساعد االتحاد األوروبي في  - متعدد البلدان• 

تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز اإلدارة الحديثة لمياه الري وتشجيع استخدام الطاقات 
المتجددة وتقنيات الحفاظ على التربة. نظًرا ألن سالمة األغذية هي عنصر أساسي الستدامة النظام 

 ض الحيوانية واآلفات النباتية مطلوب.الغذائي، فإن التعاون األقوى في الوقاية من األمرا
 


