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 مقدمة  ال

عب    إنشاءتم   ال   التعاون  ي 
فن األعضاء  الدول  ن  بي  الجوار  الحدود  سياسة  إطار  ي 

فن مرة  ألول  الجوار  ومنطقة  ي  األوروب  تحاد 

اكة  أداة اوبتمويل من     (ENP)األوروبية ة  ENPI)األوروبية  لجوار والشر ز عالقات حسن الجوار  بهدف تعزي  2013- 2007( للفبر

ي  والتكامل ال ي )الجوار    أداة   من خالل قد أعيد تأكيد ذلك أيضا  لالمشاركة.    للدولقتصادي التدريج  ة  ENIاألوروب  - 2014( للفبر

ة  .  2020 امج جزءا كامال من مكون  ة  تماسك األوروبيالسياسة    ضمن  التعاونهذا    سيدار ،  2027-2021خالل الفبر وستكون الب 

 . Interreg Territorial Cooperationالتعاون القليمي 

النمائية القليمية، سيدعم    لسياسةل أداة هامة  هو    أن هذا التعاون  حيثبغية مواصلة دعم وتعزيز التعاون بجميع أبعاده،  

ي إطار ال 
ي برامج فن ، التعاون عبر الحدود،  التعاونتحاد األوروب  ي

، وتعاون المناطق الخارجيةعبر الوطن   . التعاون األقاليمي

ي تمثل اعىل    Interreg NEXTيطلق إسم  
امج التر ة  Interregإىل عائلة    ENI CBCمجتمع    من  نتقالل جيل الب  . خالل فبر

مجة   ل ،  2027-2021الب  تخصيص  هذهتم  التعاون  امج  القليمية    1.1  مبلغ  ب  للتنمية  ي  األوروب  الصندوق  من  يورو  مليار 

(ERDF)( وأداة الجوار والتنمية والتعاون الدوىلي ،NDICI )وأداة  ( ما قبل االنضمامIPA .) 

 

 لحوض المتوسط Interreg NEXT MEDبرنامج  

المتوسط     Interreg NEXT MEDبرنامج برنامج  لحوض  أكب   إطار و   Interreg NEXT  ضمن  تعاونللهو  ي 
تنفيذه فن يتم 

ي  المكون
ي البحر األبيض المتوسط.  عبر الوطن 

ي ويغطي ضفتر  للتعاون القليمي األوروب 

ي المساهمة  
نامج فن ي جميع أنحاء حوض المتوسط من خالل  بتتمثل رؤية الب 

تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة للجميع فن

 وبعيد المدى وحوكمة متعددة المستويات. دعم تعاون متوازن وطويل األمد 

الحدود  لاليجابية  تجارب  البناء عىل   ، س  خالل لتعاون عب   ن السابقتي  مجة  الب  ي 
بر دعم    Interreg NEXT MEDواصل  ي فبر

ي وكجزء من داة لسياسة التنمية القليمية لل عابر للحدود الوطنية، سواء كأالبعد  ذو الالتعاون األورومتوسطي     تحاد األوروب 

ي تهدف إىل إنشاء منطقة من السياسة الجوار األوروبية  
كة  ،  زدهار وحسن الجوار. مبادئ المساءلة المتبادلةالتر الملكية المشبر

ن  ي ودوله المجاورة.  ال  والمسؤولية هي جذور هذا التعاون بي   تحاد االوروب 

ن  مجة السابقتي  ي الب 
بر ة    Interreg NEXT MED  برنامج  قومي، سبالمقارنة مع فبر ي الفبر

القليمي    مداهبتوسيع    2027- 2021فن

ة 1دولة  15والماىلي لتغطية  انية كبب  ن ي تزيد عنل من ا  وتخصيص مب   مليون يورو.   2244.4  تحاد األوروب 

ي 
ن األقاليم المشاركة فن كة بي 

لمتوسط  ا ، يهيمن حوض  Interreg NEXT MEDبرنامج    فيما يتعلق بتحديات التعاون المشبر

نامج، وهو واحد من أكب  البحار شبه المغلقة مع  عىل الجغرافي وموطن لما يقرب    سواحل كيلومبر    46000ا العامة لمنطقة الب 

كز ثلثهم    مليون شخص،   460من   ي المنطقة الساحلية. يبر
حوض المتوسط منطقة    يعتب  عىل الرغم من خصوصيات البلدان،    فن

كة تواجه   ن بمسارات مشبر ية ،  قتصاديةإ-جتماعية، إحوكمةتحديات  جغرافية متماسكة تتمب  هذا  مناخية وبيئية. يتطلب  ،  بشر

ي هذا الصدد  
ي المتوسط، وفن

كة عىل ضفتر م يإجراءات مشبر ن مساحة ال هذه  الحفاظ عىل    Interreg NEXT MED  برنامج  عبر

 
تغال، إسبانيا، تونس، وتر   15البلدان ال    1 ، الب  ن ص، مرص، اليونان، فرنسا، إرسائيل، إيطاليا، األردن، لبنان، مالطا، فلسطي  : الجزائر، قب   كيا. المشاركة هي

نامج )المساعدة الفنية(  ي 22 مليون يورو لدارة الب 
  2.من هذا المبلغ، 222 مليون يورو لتمويل المشاري    ع والمبلغ المتبقر
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الب ونظامها  كة  المشبر لمواجهة  المعيشة  بإطار عمل  المصلحة  أصحاب  تزويد جميع  من خالل  الفريد،  ي 
التحديات  هذه  يت 

كة، وتوفب  فرصة غب  مسبوقة ال
 لتعاون متبادل المنفعة. مشبر

 

نامج  اتيجية البر
 اسبر

نامج حول  إتتمحور   اتيجية الب 
، أكبر  (PO1من أجل منطقة متوسطية أكبر ذكاء )  ة األوروبية الثالثةاتيهداف السياساأل سبر

ار إ  خرصن
 
بشأن حوكمة    Interreg  ل   حتياجات القليمية من خالل الهدف المحدد ( وتلبية ال PO4جتماعية )إ أكبر  ( ،  PO2)  ا

 (. ISO1) 3أفضلية تعاون

ن عىل التحول األخرصن والرقمي كعنارص شاملة   كب 
أولويات أربعة     Interreg NEXT MED  برنامج   حدد ،  لتعاونلمن خالل البر

ي المحددة و  ال   أهداف سياسة، تتماشر مع  رئيسية كة لمنطقة التعاون أهداف محددة    9تحاد األوروب  تعالج التحديات المشبر

 عىل أفضل وجه. 

 

ي ل : اإلطار اإل 1الجدول  اتيجر  حسب األولوية واألهداف المحددة Interreg NEXT MEDسبر

متوسط أكبر تنافسية 
 وذكاء

،  متوسط
ً
ارا أكبر إخض 
 منخفض الكربون ومرن 

  متوسط
ا
  أكبر شمول

 
ً
 وإجتماعيا

 فضل أ يةحوكمة تعاون

  بتكار قدرات البحث واإل 
ستيعاب التكنولوجيات  وإ

 المتقدمة 

كفاءة الطاقة والحد من  
 الدفيئة غازاتالنبعاثات إ

شاملة وعالية  خدمات 
ي التع

 
،  ليمالجودة ف

التدريب والتعلم مدى  
 الحياة

إجراءات أخرى لدعم  
بشكل   يةتعاونحوكمة 

 أفضل

نمو وقدرة تنافسية  
كات  ة  مستدامة للشر الصغبر

والمتوسطة وخلق فرص 
ي 
 
ة  عمل ف كات الصغبر الشر

 والمتوسطة  

الحصول عىل المياه  
 واإلدارة المستدامة للمياه 

 نظم صحيةو رعاية صحية 
ي ذلك الرعاية  مرنة

 
، بما ف

 األولية 

 

 

التكيف مع تغبر المناخ  
والوقاية من مخاطر  
الكوارث والقدرة عىل  

 الصمود 

  

 
قتصاد دائري  إ إىلالتحول 
ي 
 
 ستخدام المواردإوفعال ف

  

 

 
 . Interreg 1والهدف المحدد  4و  2و  1( عىل التواىلي POsتتوافق مع األهداف السياساتية ) 3
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ن األولويات و  انية ، سيتم تخصيص الموارد المالية بي  ن  :ة عىل النحو التاىلي يالسياسهداف األحسب توزي    ع المب 

انية حسب األولويات 2الجدول  ن  4: توزي    ع المب 

 األولوية %      مساهمة اإلتحاد األوروبي  التمويل المشترك المجموع

 €    74.805.359   €     8.147.118   €    66.658.241  30% PO1 

 €    99.740.479   €    10.862.824   €     88.877.655  40% PO2 

 €    54.857.263   €     5.974.553   €     48.882.710  22% PO4 

 €    19.948.096   €     2.172.565   €     17.775.531  8% ISO1 

 المجموع   222.194.136                 27.157.061     €   249.351.197    € 

 

 أكبر تنافسية وذكاء   متوسط: 1األولوية 

نامج   الب  البحث وال ت  اىلسينظر  ي قدرات 
الفجوات فن إنتاجية األعمال،  بتكار،  قليص  ن  تعلم األقتحسي  اليم والجهات  ضمان 

ي مجال ال 
قتصادي المبتكر  البعض، وإقامة وتعزيز التعاون. الهدف من ذلك هو تعزيز التحول ال  بتكار من بعضها الفاعلة فن

من الحد  ي 
فن للمساعدة  ال   والذكي كوسيلة  التكامل  ي 

فن والمساهمة  ن    يقتصادال-جتماعي التفاوت  رئيسيي  ن  هدفي  خالل  من 

 محددين: 

ستيعاب  إالقدرات و ،  بتكار لتعزيز عمليات ال   وجيات المتقدمةستيعاب التكنول إبتكار و تطوير وتعزيز قدرات البحث وال  ➢

ي جميع أنحاء 
ي مجال األعمال البحثية فن

ن التعاون فن نامج.   منطقةالتكنولوجيا، وتحسي   الب 

 مثال عىل الجراءات المؤهلة

الوطنية،  إدعم   • الحدود  عب   التكنولوجيات  وتطوير  والخدماتختبار  إالعمليات  التكنولوجيا ،  نقل  ،  ستيعاب 

 التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث والملكية الفكرية. 

ومنصات  ،  شبكاتدعم   • اكات  التجاريةارسر مجالاألكاديمية  -ألعمال  ي 
فن الوطنية  وال   عب   والتطوير  بتكار  البحث 

ن ،  والنتائج المعرفةتبادل ل ي  التنقل والتآزر ، التعاون، الحصولتحسي 
  . عب  الوطتن

ي ذلك ال التجارية وال دعم أنشطة البحوث  •
ي البنية التحتية والمعدات البحثية عب  الوطنية. بتكار، بما فن

 ستثمار فن

 

كات الصغرى وا المستدامتعزيز النمو والقدرة التنافسية   ➢ ة والمتوسطة  ة للشر ي  وخلق فرص  لصغب 
كات الصغرى عمل فن   الشر

ة والمتوسطةو  ي ذلك  الصغب 
نتاجية، ال تدويل، القدرة التنافسية،  البتكار،  ال ،  بداعال ستثمارات النتاجية لزيادة  ال ، بما فن

كات الصغرى و ل  األعمال وتنظيم  ة والمتوسطةلشر ن عن العملالصغب  ي القوى  ، ، وتيسب  إدماج العاطلي 
ن الجدد فن والداخلي 

ن خلق فرص العمل.   العاملة وتحسي 

 مثال عىل الجراءات المؤهلة

كات الناشئة    الدعم عب   • ي إنشاء ومتابعة الشر
ي للمشاركة فن

التنوي    ع    ،بتكار ال ،  ها أعمالوتشجيع تنظيم    والثانويةالوطتن

 والنمو 

 
 4 باستثناء المساعدة الفنية. 
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ات الحيةو تطوير وتعزيز التجمعات، سالسل القيمة،   • من أجل إقامة الشبكات التجارية وتبادل  عب  الوطنية    المختب 

 الممارسات الجيدة 

عب    • المهارات  و تنمية   إ الوطنية 
 
لتوق تدابب   ال تخاذ  وزيادة  ع  المهارات،  من  قدرة  األعمالحتياجات  ن  وتحسي   ،

 عىل التكيف مع التغيب   ورجال األعمالالمؤسسات والعمال 

ستخدام إستيعاب و إمنصات وشبكات دعم األعمال التجارية عب  الوطنية لدعم تدويل األعمال التجارية،  ،  خدمات •

ن بيئة األعمال التجارية  البيئيةبتكارات ال   والتكنولوجيات النظيفة، وتحسي 

كات الصغر  • ة والمتوسطة   ىمبادرات التحول الرقمي للشر  والصغب 

 

 

 إأكبر  متوسط: 2األولوية 
 
ارا  الكربون ومرن  منخفض، خرصن

 إإن إنشاء منطقة متوسطية أكبر  
 
ارا ي حددتها    من أجل،  ومنخفضة الكربون ومرنة  خرصن

تحقيق األهداف البيئية الطموحة التر

األوروبية اء  الخرصن األEuropean Green Deal  الصفقة  أحد  ا ، هو  سيدعم  .  Interreg NEXT MEDلرئيسية ل  هداف 

نامج   ي مجال الطاقة،    )صفري(  القتصاد خإنحو    التحولالب 
ستثمار األخرصن واألزرق،  ال من الكربون، التحول النظيف والعادل فن

 التخفيف من آثار تغب  المناخ والتكيف معه من خالل أربعة أهداف محددة: و قتصاد الدائري، ال

 غازات الدفيئةالنبعاثات إستخدام الطاقة والحد من إتعزيز كفاءة  ➢

عزيز التكيف مع تغب  المناخ والوقاية من مخاطر الكوارث والقدرة عىل الصمود، مع مراعاة النهج القائمة عىل النظم  ت ➢

  البيئية

 تعزيز الحصول عىل المياه والدارة المستدامة للمياه  ➢

ي إ إىل  التحول تعزيز  ➢
 ستخدام الموارد إ قتصاد دائري وفعال فن

 مثال عىل الجراءات المؤهلة  

 الفوائد التقنية والمالية والبيئية للتدابب   ظهار تنفيذ إجراءات تجريبية ل  •

حتياجات والقدرات البحوث والتكيف مع ال   مخرجاتخدام  ست، إبنقل التكنولوجيا   متعلقةمبادرات عب  وطنية   •

 المحلية  

عب    • الوعي مبادرات  لزيادة  المشاركة  ،  وطنية  وتشجيع  المجتمع  ا  دماجإو   الفعالةالقدرات  ومنظمات  ن  لمواطني 

ي والقطاع الخاص والتعاون مع السلطات العامة  
 المدبن

ي األطر التنظيمية، صياغة السياسات، و وتكييف إدماج  •
  . تخاذ القراراتإاألحكام ومعايب  األداء فن

 

 جتماعي  وإشموىلي أكبر   متوسط: 3األولوية 
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ايد التفاوت  ي ن ي  ، و جتماعي ال ستبعاد  ال و بر
ي الفرص فن

نامج.  منطقة  عدم المساواة فن ن  الب  الشباب والنساء وسكان الريف هم من بي 

 
 
ي قطاعي    19-. بالضافة إىل ذلك، كشفت األزمة الصحية الناجمة عن كوفيدأكبر الفئات حرمانا

عن بعض مواطن الضعف فن

ي منطقةوال   الرعاية الصحية
نامج، وسلطت الضوء عىل األثر غب  المتناسب لحالة الطوارئ الصحية عىل الفئات    جتماعية فن الب 

 المحرومة. 

ي الوصول إىل فرص التعليم والتعلم
ن المساواة فن ي تهدف إىل تحسي 

أحد    إهمال ضمان عدم  ،  إن دعم الجراءات عب  الوطنية التر

ال  المن  تنتعاش  وكذلك  اء  والخرصن الرقمية  والتحوالت  الو قتصادي  ن  من خالل  حسي  الصحية  الرعاية  إىل  ستخدام  إصول 

ي جميع  الرقمنة وال 
بالغ األهمية فن أمر  ي  التكنولوج  نامج.    منطقةبتكار  األ  تحقيقلالب   Interreg برنامج   كز ب  ، سهداف هذه 

NEXT MED   ن ن المحددين التاليي   :عمله عىل الهدفي 

ي   ➢
ي الحصول عىل خدمات شاملة وجيدة فن

ن المساواة فن التدريب والتعلم مدى الحياة من خالل  ،  مجاالت التعليمتحسي 
ي ذلك

 التعليم والتدريب عن بعد. قبول تعزيز القدرة عىل ، تطوير بنية تحتية يسهل الوصول إليها، بما فن
 

 مثال عىل الجراءات المؤهلة

اكات عب   تدابب  تعليمية وتدريبية و  •  رسر
 
ي  ع ال وطنية لتوق

ذلك من خالل التدريب أثناء  حتياجات من المهارات، بما فن

ة العملية  العمل والخب 

ي وبنيه تحتية وطنية تطوير منصات عب   •
وبن  رقمية للتعلم والتعليم اللكبر

ن المهاجرين، أمية برامج ومبادرات محو   • ن ،  النساء ،  الشباب،  NEETsفئة رقمية، وال سيما بي  ن  ،  المحرومي  العاطلي 

ات طويلة وسكان الريف   عن العمل لفبر

اكات وخطط ومبادرات و   إقامة • ن فرص التعليم وجودته وإمكانية الوصول إليه  / بتكارات عب  وطنيةإرسر دولية لتحسي 

ي لديها  
ملتمسي اللجوء )وفقا لألحكام  ،  المهاجرين،  النساء ،  محددة أمام المشاركة )الشباب  موانع ونقله للفئات التر

ن عن الع، الوطنية( ات طويلة العاطلي   . حتياجات الخاصة(واألشخاص ذوي ال مل لفبر

ن  • الجنسي  ن  بي  المساواة  تعزز  ي 
التر وطنية  عب   وخدمات  الفرص،  إجراءات  ال ،  تكافؤ  التكامل  ،  جتماعي الدماج 

ن ال -جتماعي ال   . قتصادي والتمكي 

 

ي  ➢
ي الحصول عىل الرعاية الصحية وتعزيز قدرة النظم الصحية عىل الصمود، بما فن

رعاية األولية،  ذلك ال   ضمان المساواة فن
 نتقال من الرعاية المؤسسية إىل الرعاية األرسية والمجتمعيةوتشجيع ال 

 مثال عىل الجراءات المؤهلة     

ن توفب  الرعاية الصحية وتعزيز  إ تجريب أدوات و ،  تطوير  • بتكارات وتطبيقات وخدمات رقمية عب  وطنية لتحسي 

ي  المساواة
ي الوقت المناسب إىل خدمات جيدة  فن

 الوصول وفن

ي مجال   •
ي والمجتمعات المحلية فن

ن مرونة نظم الرعاية الصحية وقدرات منظمات المجتمع المدبن تدابب  لتحسي 

ن  الشبكات عب  الوطنية، بناء القدرات،  إقامة  متضمنة  الرعاية الصحية،   ي مجال الرعاية الصحية، وتحسي 
التدريب فن

 والتكيف مع األوبئة واألزمات الصحية األخرى.  الستعداد 

 

 لمتوسط لأفضل  ية: حوكمة تعاون4األولوية 
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ي دعم  من خالل ال 
نامج المتمثل فن ي الهدف المحدد للب 

ض حوكمه تعاونيةستثمار فن ي تعبر
، من أجل التغلب عىل العقبات التر

الحوار  تعزيز  ي 
فن نامج  الب  العامة،  التعاون وإزالتها، سيسهم  الدارات  ن  بي  والتكامل  هم من،  التعاون  ن وغب  حاب أص  المواطني 

نامج و  الب  ملكية  ي 
فن  للتقدم    المتاحة  ستغالل فرصهإ المصلحة 

 
ال  معا القضايا ذات  المحىلي من خالل  بشأن  عمليات  هتمام 

 .متكاملة من أجل تنمية مستدامة وشاملةو  تشاركية

 حوكمه تعاونية أفضل  إجراءات أخرى لدعم  ➢

 مثال عىل الجراءات المؤهلة

ها من أصحاب المصلحة،  إجراءات  تدابب  و تعزيز وتنفيذ   • ن القدرة المؤسسية للسلطات العامة وغب  كة لتحسي 
مشبر

 ،  قتصاديال  –جتماعي  قديمها بفعالية من أجل الرفاه ال تصميم خدمات عامة وتو وال سيما عىل الصعيد المحىلي

ن واألماكن. و  ي للمواطني 
 البيت 

كة لتعزيز عمليات الح • اكة الشاملة    ةالمحلي  ةكمو وضع وتنفيذ أدوات مشبر ن عن طريق تعزيز الشر قطاعات  ال  بي 

ي  
المدبن المجتمع  ي 

فن الفاعلة  والجهات  ن  المواطني  ن  بي  التعاون  وتشجيع  الوطنية،  وعب   المستويات  والمتعددة 

ك عىل الصعيد المحىلي من خالل  لوالمؤسسات  
والنهج  التحاور،  تحديد ومعالجة القضايا ذات االهتمام المشبر

 التشاركية. التصاعدية و 

ن  أدوات و متضمنة  تصميم وتنفيذ أدوات ومنصات،   • ي تتيح للمواطني 
إىل الخدمات  وصول أفضل  منصات رقمية، التر

.    وحوار   وترابطالعامة  ن ن الدارات وأصحاب المصلحة المحليي   أفضل بي 

نامج  ات الب   مؤرسر
 

نامجمن أجل قياس أدا  ات المختارة لضمان تغطية واسعة من حيث الجراءات   ء الب  ن مجموعة من المؤرسر ، تم تجهب 
ات ي نفس الوقت للحفاظ عىل إطار المؤرسر

انية المخصصة ، ولكن فن ن واضح وبسيط. يسمح النهج العمىلي وإطار  بشكل  والمب 
ات الواضحة بتجنب وضع عبء    .عىل المستفيدينكبب  عمل المؤرسر

ي  
المختاتأبر ات  غالبالمؤرسر ي 

فن من  رة  ات   األحيان  إخراج  Interreg  برنامج   مؤرسر القليمية   من  مع مؤرسر  التنمية  صندوق 
 أيضا.  ERDF من ومؤرسر نتائج ERDF األوروبية

 

ات3الجدول  ات النتائج   المخرجات : مجموعة من مؤرسر  : ومؤرسر

 المرجع  عنوان المؤشر 

متوسطة ، كبيرة(: متناهية الصغر ، صغيرة ، حجمالمدعومة )ال شركاتال  RCO01 

 RCO02 شركات مدعومة من خالل المنح

 RCO81 المشاركة في األعمال المشتركة عبر الحدود

المساواة بين المرأة و الرجل المشاركة في األعمال المشتركة لتعزيز   RCO82 

 RCO84 تطوير اإلجراءات التجريبية وتنفيذها بشكل مشترك في المشاريع 

مشتركة  يةبرامج تدريب المشاركة في    RCO85 

تعاونية دولية )عبر الحدود(  منظمات  RCO87 

شبكات االبتكارعبر الحدود لتعزيز مشاريع  RCO90 

 RCO116 حلول مطورة بشكل مشترك 

 RCR01 إنشاء وظائف في الكيانات المدعومة 
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 المرجع  عنوان المؤشر 

جديد  شركات صغيرة ومتوسطة تقدم منتًجا أوعملية ابتكار  RCR03 

مشتركة  يةاستكمال برامج تدريب  RCR81 

 RCR85 المشاركة في أعمال مشتركة عبر الحدود بعد االنتهاء من المشروع 

الحدود بعد االنتهاء من المشروع  رعب تتعاون  منظمات  RCR84 

  RCR104 حلول تم تبنيها أو تطويرها من قبل المنظمات 

 

 وصف نوع الدعم المقدم 

حاتاتية  السياس  هلتحقيق أهداف لتقديم مقبر نامج دعوات  الب  المحددة، سيطلق  أنواع من لتنفيذ    العامة واألهداف  ثالثة 

:  كما هو موضح  المشاري    ع  عىل النحو التاىلي

 

 ع المشاري    ع ا نو أ: 2الجدول 

 قياسية 

توفر  سيكون للمشاري    ع القياسية طابع توضيجي ، حيث  
ن  ي مجال معي 

ن   التشبيك، مع ضمان أمثلة تجريبية فن بي 
 . ن  أصحاب المصلحة المعنيي 

ي إطار الدعوة القياسية ، 
تتضمن  نموذج للمشاري    ع فن

يحة الشباب" ، و  ".  التحولدعوة "ضمن "رسر  األخرصن

 رسملة 

ستغالل الممارسات  إ ستعزز مشاري    ع الرسملة نشر و 
امج   ي الب 

والنتائج الناجحة للمشاري    ع الممولة سابقا، فن
ي 
ها من المبادرات فن نامج.   منطقةالحالية والسابقة، وغب  الب 

 فقط.  لدعوة الرسملةنموذج  

 توحيد / دمج
ستمرار األنشطة الناجحة  إسيدعم هذا النوع من المشاري    ع  

ي توفر فرصة جيدة لزيادة تأثب  مشاري    ع 
 INTERREGالتر

NEXT MED  الدمج فقط. لدعوة . نموذج 

 

ن عىل جميع المشاري    ع أن تظهر    سيتعي 
ً
ي   طابعا

ك  مناطق، وسينفذ النشاط عب   حقيقيا عبر وطن  . بغض النظر عن الدعوة اء الشر

 المشاري    ع أن تحتوي عىل العنارص التالية: ، سيطلب من جميع وأنواعها 

يكة. 50: ما ال يقل عن التأثبر  • ي البلدان المتوسطية الشر
 ٪ من األموال سيتم إنفاقها فن

انية • ي إىل  المبر  ك من المشاري    ع بنسبة ال تقل عن  90: يمكن أن تصل مساهمة االتحاد األوروب   ٪. 10٪ والتمويل المشبر

اكة • كاء عىل األقل من    3:  الشر يكةعىل األقل من    1بلدان مختلفة، منهم    3رسر   مؤسسات   3.  البلدان المتوسطية الشر

 كحد أقىص من نفس البلد. 

حيتمثل  :    INTERREG NEXT MEDبرنامج   مقبر حات عىل التواىلي
ي إطالق أرب  ع دعوات لتقديم مقبر

 فن
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نامج. سوف   دعوة عامةأول   ➢ ي بداية الب 
حات فن ح أن يتم  ومللمشاري    ع القياسية.  تكون متاحة  لتقديم مقبر جزء    تحديد قبر

انية هذه الدعوة األوىل لنشاء " ن ي جيمن مب   " ل شباب 
ً
 ة من المستفيدين الشباب.   يللمشاري    ع ذات المشاركة القو مثال

كز   ➢ حات عىل  ال  مواضيعيةالدعوة  السبر " وستكون للمشاري    ع القياسية. عىل الرغم من "ال ثانية لتقديم مقبر نتقال األخرصن
ن المواضيعي   كب 

، مع أربعة أهداف محددة ، فإن الدعوة ستكون مفتوحة لجميع األهداف المحددة  PO2عىل  سيكون  أن البر
 ذات الصلة. 

حات للرسملة ثالثة   دعوة ➢ نامج عىل  بمنطقةم رسملة النتائج ذات الصلة  تدع لتقديم مقبر  . أوسع نطاق ممكنالب 
نامج  للدمج دعوة رابعة ➢ ي نهاية الب 

حات لفن  نتائج المشاري    ع الممولة. دمج  لتقديم مقبر

 هيكل الحوكمة 

ي و  ا للطار التنظيمي لالتحاد األوروب 
 
نامج وفق اح حوكمة الب 

 بنا  تم تحديد اقبر
 
ة المكتسبة من  عىل  ءا امج الخب  الب   

ENI CBC MED& ENPI CBC MED ةالسابق  

: يعتمد نموذج الحوكمة الشامل عىل مبادئ  

 ،  التشاركيةزيادة العنارص  •

كةجلب مستوى أعىل من  • نامج ، و  الملكية المشبر  للب 

 . تعزيز آليات إدارتها •
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 : هيكل الحوكمة 5الجدول  

 

 التقويم اإلرشادي

نامج للموافقة عليه من قبل   نامج بحلول  إمع    2022ألوروبية بحلول صيف عام  المفوضية امن المتوقع تقديم الب  عتماد الب 

 .  2022نهاية عام 

حات المشاري    ع بحلول منتصف عام الرشاديووفقا للتقويم   . 2023، من المتوقع إطالق الدعوة األوىل لتقديم مقبر
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ي 3الجدول 
  5الرشادي للدعوات : الجدول الزمتن

Interreg  

NEXT 

MED  
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  1الدعوة 
القياسية  
 واليافعير  

                                        L   الطالق

     لتقييم ا
E   

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

      (R) التنفيذ
  

 
I                       

  
  

   
  

   
  

   
  

                                                     I           (Y) التنفيذ 

  2الدعوة 
التحول 
 األخض  

 L       اإلطالق 
                     

              

     التقييم 

  
E 

                   

         

        التنفيذ

    
I 

                 

              

 3الدعوة 
 الرسملة 

 اإلطالق 
           

L 
                    

 لتقييم ا
             

E 
                  

  لتنفيذا
               

I 
                

  4الدعوة 
 الدمج 

       اإلطالق 

            
L 

         

              

     التقييم 

              
E 

       

         

        التنفيذ

                
I 

     

              

 

 
ي سيتم تخصيصها لكل ترتبط النسب المئوية بأموال ال  5

ي التر كةتخاذ قرار من قبل لجنة إوقد تختلف عند  دعوهتحاد األوروب   . المتابعة المشبر


