
 

 

 

 إعالن صحفي

 
 
 

المياه في المتوسط                                  وتمويل قطاع إطالق مشروع خاص بتحسين حوكمة 

  OECDو  GWP-Medمن ِقبل اإلتحاد من أجل المتوسط و

 

 طالق مشروع حوكمة أجل المتوسط المؤتمر اإلقليمي الخاص بإ تستضيف األمانة العامة لإلتحاد من

 بقصر بدرالبس في برشلونة. 8102مايو  82-82وتمويل قطاع المياه في المتوسط في يومي 
 

 التحليلية مجموعة من الدراسات  تقديمطاع المياه في المتوسط إلى يهدف مشروع حوكمة وتمويل ق

 .مة وجذب االستثمارات لقطاع المياه في ست دول متوسطيةوخطة عمل إقليمية لتحسين الحوك للدول

 

طالق المشروع، حيث  السجلماسي، المؤتمر اإلقليمي إليفتتح األمين العام لإلتحاد من أجل المتوسط، فتح هللا

من مصر واألردن وموريتانيا وفلسطين، باالضافة لمسؤولين رفيعي المستوى من دول المياه يرحب بوزراء 

 أكاديمية.غير حكومية ووعن مؤسسات مالية  اإلتحاد من أجل المتوسط وممثلين عن القطاع الخاص وبأخرى 

 

عضاء في اإلتحاد من بدعم الثالث وأربعين دولة األ المتوسط في المياه قطاع وتمويل حوكمةمشروع يحظى 

 (GWP-Medالبحر المتوسط )وهو مشروع مشترك بين برنامج الشراكة المائية الدولي إلقليم أجل المتوسط، 

)تتخلف المنطقة  موارد المائية في منطقة المتوسط. ونظرًا لندرة ال(OECDومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

، فإنه من المتوقع أن يسهم التضخم (ية والمتعلقة بتوفير مياه صالحة للجميع% عن أهداف األلفية التنمو83بنسبة 

. وبينما تسعى الدول لتوفير خدمات الوضع حرجاً السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة 

المياه وتغطية قطاعات أعرض من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات 

 قوية وإدارة رشيدة للمياه.

 

( بهدف تقديم مجموعة 3102-3108المشروع على المستويين الدولي واإلقليمي على مدار ثالث سنوات ) عملي

من الدراسات والتوصيات الدولية وكذلك خطط عمل اقليمية لتحسين الحوكمة وتسهيل عملية التمويل وجذب 

 عين العام والخاص.المستثمرين إلى قطاع المياه في المتوسط، بما في ذلك العمل بنظام شراكة القطا

يستفيد المشروع من العديد من الشبكات واللجان وأشكال التضافر التي يوفرها الرعاة من أجل اقامة حوار 

يخدم و ،دعم الممارسات الناجحة عالميا  نشر وتبادل الخبرات ومن أجل سياسات متعدد األطراف المعنية و

مة وشركاء القطاع الخاص ومستهلكي المياه في ألبانيا المشروع مستويات متعددة من الحكومات والسلطات العا

 واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.  

و تجدر االشارة الى أن الشراكة اإلستراتيجية التي تربط بين أمانة االتحاد من أجل المتوسط وكل من الوكالة 

والجانب المتوسطي من  GEF/ MAP UNEPالسويدية للتعاون الدولي وبنك االستثمار األوروبي وبرنامج 

ويمكن مراجعة المزيد من مبادرة اإلتحاد األوروبي للمياه قد لعبت دورا  هاما  في إطالق هذا المشروع اإلقليمي. 

 . المعلومات حول المشروع هنا

 ويعقبها تصريحات صحفية وحفل استقبال. لوسائل اإلعالمالجلسة اإلفتتاحية مفتوحة 

 3108مايو  33: التاريخ

  الجلسة اإلفتتاحية 06:11: الموعد

 تصريحات صحفية وحفل استقبال 03:81          

 المدخل الجانبي للمتنزه )البوابة الرمادية(  –شارع دوران فاري قصر بدرالبس، : الموقع
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