بيانات تمويل المؤسسات السياسية األلمانية للمنطقة العربية ()2018-2010
سنة التمويل املؤسسة
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املشروع املمول
)تعزيز الحكم الديمقراطي واالدارة الفعالة في كركوك (العراق
املجموع لسنة 2010
اإلصالح القانوني واإلداري في املغرب العربي
تقوية املجتمع املدني بهدف تحسني التواصل بني اإلدارة واملواطنني في إسرائيل واألراضي الفلسطينية
تطبيق إقليمي في الشرق األدنى واألوسط
املجموع لسنة 2011
)تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية والحوار االجتماعي (تونس
)تعزيز املشاركة السياسية للشباب في منطقة شمال إفريقيا  /الشرق األوسط (مصر  ،تونس  ،األردن  ،املغرب
تعزيز االلتزام االجتماعي والسياسي للشباب في األردن
)مواكبة عملية تطبيق الدستور املغربي الجديد (املغرب
)الترويج لنقاش اجتماعي واسع وقبول عاملية حقوق اإلنسان (تونس
برنامج االستشارات االجتماعية  -السياسية الشرق األدنى  /الشرق األوسط وشمال أفريقيا
)التربية السياسية وإشراك املجتمع املدني (تونس Je m›engage -
)دعم عملية اإلصالح السياسي في األردن  -تعزيز األحزاب وتعزيز املشاركة االجتماعية (األردن
)دعم عملية اإلصالح السياسي في املغرب  -تعزيز املشاركة السياسية للمرأة (املغرب Connecting Group International:
مشروع إقليمي لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واقتصاد السوق واملجتمع املدني على الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض املتوسط والشرق األوسط
)تعزيز مشاركة املواطن على املستوى املحلي في هيكل إداري المركزي (مصر
اإلصالح القانوني والقضائي واإلداري كجزء من عملية التحول الديمقراطي في تونس
)زيادة تطوير سيادة القانون الديمقراطي (املغرب
)دمج املشاركة املدنية في املناهج األردنية لطلبة املدارس الثانوية (األردن
دعم مسيرة التحول في تونس
البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط  /شمال إفريقيا
مشاركة املجتمع املدني في الشرق األدنى واألوسط
املجموع لسنة 2012
دعم املجتمع املدني السوري :تحول الصراع الالعنفي
)تعزيز الحكم الديمقراطي واالدارة الفعالة في كركوك (العراق
التربية السياسية على الديمقراطية والليبرالية لالجئني من سوريا في مصر ولبنان
لكبار املوظفني من املشاريع في منطقة الشرق األوسط  HSSاملؤتمر اإلقليمي ل
تعزيز الهيكل اإلداري الالمركزي في مصر من خالل تعزيز مراكز املعلومات واالتصاالت
) (JO-SYLIتعزيز تعليم الكبار االجتماعي والسياسي واملهني في األردن وسوريا ولبنان
دولتي»  -نصائح املجتمع املدني والتواصل للمعارضة السورية«
تدابير لصالح الالجئني السوريني في األردن ولبنان عام 2013
دعم عمليات املجتمع املدني في سوريا ولبنان
املجموع لسنة 2013
تعزيز االلتزام االجتماعي والسياسي للشباب في األردن
)مواكبة عملية تطبيق الدستور املغربي الجديد (املغرب
)تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية والحوار االجتماعي (تونس
)تعزيز املشاركة السياسية للشباب في منطقة شمال إفريقيا  /الشرق األوسط (مصر  ،تونس  ،األردن  ،املغرب
االستجابة املجتمعية لألزمات وتحقيق االستقرار  -دعم املجتمع املدني السوري  ،وتحويل الصراع املدني وبناء هياكل املنظمات غير الحكومية
)دعم عملية اإلصالح السياسي في األردن  -تعزيز األحزاب وتعزيز املشاركة االجتماعية (األردن
)الحرية واملسؤولية  -تعزيز املجتمع املدني الليبي (ليبيا
)دعم عملية اإلصالح السياسي في املغرب  -تعزيز املشاركة السياسية للمرأة (املغرب Connecting Group International:
)ضمان مشاركة املواطنني في السياسات املحلية واإلقليمية بإشراكهم في العملية التشريعية الالمركزية (املغرب
)التربية السياسية وإشراك املجتمع املدني (تونس Je m›engage -
تأهيل الالجئني السوريني للحوار االجتماعي في البلدان املضيفة لهم وإلعادة البناء الديمقراطي لسوريا
)اإلعالم وحقوق اإلنسان  -دعم مسيرة التحول السياسي في املغرب من خالل تعزيز دور اإلعالم (املغرب
مشروع إقليمي  -تعزيز الديمقراطية واملجتمع املدني واقتصاد السوق في الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض املتوسط والشرق األوسط
تعزيز مشاريع التنمية املحلية واإلقليمية من خالل الالمركزية والنهج التشاركي للديمقراطية مع إيالء اعتبار خاص للجوانب الجنسانية في املغرب
اإلصالح القانوني والقضائي واإلداري كجزء من عملية التحول الديمقراطي في تونس
اإلصالح القانوني والقضائي واإلداري في املغرب العربي
تعزيز التوازن االجتماعي واملشاركة الديمقراطية والتعاون اإلقليمي في إسرائيل واألراضي الفلسطينية
إجراءات لصالح الالجئني السوريني في األردن ولبنان
)رصد التحضير النتخابات  2015لبناء ديمقراطية تشاركية ومسؤولة (املغرب
)مراقبة سير االنتخابات التونسية في الجمهورية الثانية :نزيهة وال مركزية وشفافة (تونس
)البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا (قديم28235 1999 :
دعم مسيرة التحول في تونس
دعم مسيرة اإلصالح في املغرب
)زيادة تطوير سيادة القانون الديمقراطي (املغرب
أموال خاصة  2014سوريا االستجابة املجتمعية لألزمة واملساعدة في تحقيق االستقرار
دعم عمليات املجتمع املدني في سوريا ولبنان
املجموع لسنة 2014

قيمة التمويل
556,600.00€
556,600.00€
3,531,700.00€
1,875,000.00€
10,500,000.00€
15,906,700.00€
773,355.00€
783,383.00€
583,406.40€
278,707.00€
255,047.00€
27,768,000.00€
240,539.89€
114,479.64€
163,105.50€
10,160,000.00€
753,632.51€
2,231,775.69€
313,671.00€
233,085.20€
1,478,045.34€
16,900,000.00€
8,949,000.00€
71,979,233.17€
285,000.00€
81,477.00€
135,000.00€
20,000.00€
1,650,000.00€
2,222,000.00€
76,027.00€
300,000.00€
50,000.00€
4,819,504.00€
128,327.23€
105,963.00€
333,227.70€
429,436.00€
450,000.00€
75,000.00€
70,000.00€
125,000.00€
45,000.00€
100,000.00€
250,000.00€
50,000.00€
1,390,000.00€
289,742.40€
500,000.00€
3,865,000.00€
2,105,000.00€
250,000.00€
372,267.00€
235,000.00€
13,600,000.00€
1,026,000.00€
148,200.00€
49,992.42€
450,000.00€
79,800.00€
26,522,955.75€

FES
FES
FES
FNF
FNF
FNF
HSS
HSS
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HBS
HBS
KAS
KAS
KAS
RLS
RLS
RLS

2016

2017

2018

FES
FNF
HSS
HSS
HBS
RLS
HSS
HSS
HSS
HBS
HBS
KAS
FES
FES
FNF
HBS
KAS
RLS
RLS

31,652,715.22€
1,993,700.00€
4,798,930.36€
9,470,000.00€
1,550,601.00€
1,633,600.00€
1,279,400.00€
1,165,200.00€

برنامج االستشارات االجتماعية  -السياسية الشرق األدنى  /الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الفاعلون في الربيع العربي :الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية وتكاملهم االقتصادي
)العدل واملشاركة السياسية في منطقة شمال إفريقيا  /الشرق األوسط (مصر  ،تونس  ،األردن  ،املغرب
تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واقتصاد السوق واملجتمع املدني في منطقة املشروع بشمال إفريقيا والشرق األوسط
التثقيف السياسي لالجئني السوريني ومجتمعات البلدان املضيفة لهم من أجل االستقرار والتنمية في األردن ولبنان
)مشروع الشبكة اإلقليمية :شراكات التحول في منطقة املشروع في شمال إفريقيا والشرق األوسط (املغرب  ،األردن  ،لبنان  ،تونس  ،ليبيا
تعليم وتدريب الكوادر اإلدارية في أجزاء من املغرب العربي
تعزيز مشاريع التنمية املحلية واإلقليمية من خالل الالمركزية والنهج التشاركي للديمقراطية مع إيالء اعتبار خاص للجوانب الجنسانية في املغرب
)واإلصالح القانوني والقضائي واإلداري كجزء من عملية التحول الديمقراطي في تونس (املغرب وتونس
)تدابير املبادرة الخاصة «تحقيق االستقرار والتنمية في شمال أفريقيا  -الشرق األوسط» في املغرب ( )2017-2015وتونس (2020-2015
دعم املجتمع املدني للتحول الديمقراطي في تونس وتوعية املواطنني بحقوقهم وواجباتهم في سياق االنتخابات املغربية ( 2018-2015املغرب  ،تونس ،
)األردن
االستجابة لألزمات وتدابير االستقرار ألزمة الالجئني العراقيني
البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط  /شمال إفريقيا
)شراكة التحول األملانية التونسية ودعم عملية اإلصالح في املغرب (تونس  ،املغرب
مشاركة املجتمع املدني في الشرق األوسط وتركيا
دعم إجراءات تعزيز تنوع الرأي والنقاش واملشاركة االجتماعية في قطاع غزة واألردن
)الجامعات املستقلة وتمويل البحث النقدي والتدريس كمساهمة في التحول الديمقراطي في تونس ولبنان (تونس ولبنان
املجموع لسنة 2015
ً
مبادرة االستقرار في شمال إفريقيا والشرق األوسط  -سياسة اقتصادية عادلة اجتماعيا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تعزيز الشفافية وكفاءة نهج السياسة االقتصادية الليبرالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
) (JO-SYLIتعزيز تعليم الكبار االجتماعي والسياسي واملهني في األردن وسوريا ولبنان
تعزيز الهيكل اإلداري الالمركزي في مصر من خالل تعزيز مراكز املعلومات واالتصاالت
إجراءات بشأن املبادرة الخاصة ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2019-2016
تشكيل التغيير االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،وتطوير رؤية مشتركة
املجموع لسنة 2016
تعزيز التوازن االجتماعي للمشاركة الديمقراطية والتعاون اإلقليمي في إسرائيل واألراضي الفلسطينية
التحول الديمقراطي والتغيير الهيكلي في دول املغرب العربي
اقتصاديات التحول والجهوية في املغرب
البرنامج اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2019-2017
إجراءات املبادرة الخاصة «االستقرار والتنمية شمال أفريقيا  -الشرق األوسط» 2020 - 2017
) - MENA IIIمشروع قطري سوريا  -العراق (مبادرة خاصة شمال إفريقيا والشرق األوسط
املجموع لسنة 2017
برنامج االستشارات االجتماعية  -السياسية الشرق األدنى  /الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تعزيز السالم واألمن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واقتصاد السوق واملجتمع املدني في منطقة املشروع بشمال إفريقيا والشرق األوسط
تدابير للمبادرة الخاصة «االستقرار والتنمية شمال أفريقيا  -الشرق األوسط» في األردن 2020 - 2018
البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط  /شمال إفريقيا
مشاركة املجتمع املدني في الشرق األوسط وتركيا
عواقب الهجرة والهروب في الشرق األوسط
املجموع لسنة 2018

350,000.00€
23,500,000.00€
4,731,200.00€
8,200,000.00€
593,700.00€
1,520,000.00€
95,140,094.58€
2,088,000.00€
1,132,299.00€
3,050,000.00€
1,700,000.00€
724,000.00€
1,932,400.00€
10,626,699.00€
1,500,000.00€
3,700,000.00€
1,262,400.00€
10,920,000.00€
577,153.00€
2,070,000.00€
20,029,553.00€
37,500,000.00€
1,817,400.00€
8,600,000.00€
421,299.00€
22,025,500.00€
3,130,000.00€
679,700.00€
74,173,899.00€

المجموع من سنة  2010لغاية سنة 2018

319,755,238.50€

1,019,448.00€
1,681,600.00€

